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Šachový klub Jičín z.s. - TJ Neratovice B 6:2 

Lajbl   Jan   2201 ½-½ 2349 Hinks-Edwards Thomas 

Novotný  Jaroslav  2175 ½-½ 2145 Purnoch  Josef  

Ret   Adam Josef Z 2058 1-0 2049 Drábek   Vojtěch 

Indrák   Igor   2062 ½-½ 2049 Šilhan   Petr 

Urban   Zdeněk   2092 1-0 2024 Burda   Roman 

Zelbová  Lada  1928 1-0 2014 Hadžala  Daniel 

Šádek   Vojtěch  1957 ½-½ 1927 Baran   Peter 

Zelba   Lukáš  1826 1-0  kontumace 

6-2  

Po roční covidové pauze jsme se dočkali pokračování nekonečného seriálu. Na úvod nás čekal soupeř z Neratovic, 
který nám v minulosti uštědřil nejednu porážku. Tentoktráte ale bylo vše jinak. Sestava se nedávala dohromady 
lehce. Pokud je v týmu několik lidí, kteří jsou ochotni nastoupit pouze někdy, tak je složité dávat sestavu dohromady. 
Po předloňských zkušenostech jsem odmítnul v této činnosti pokračovat. Naštěstí se nevděčné role ujal Zdeněk se 
svým typickým nadhledem. Během týdne se sestava několikrát měnila a k optimu měla daleko. Naštěstí hosté na tom 
byli ještě hůře, protože dali dohromady pouze 7 hráčů. Lukáš Zelba na 8.šachovnici si tím odbyl vítěznou premiéru. 
Pouze je hloupé, že jel z Hradce Králové vlakem, aby se dozvěděl, že vyhrál a mohl jet zase domů 

K jednotlivým šachovnicím.  

Na první desce vyšší level šachu. Honza Lajbl stál nejprve lépe, potom hůře, ale nakonec s přehledem remíza 

Já jsem na druhé desce sehrál opatrnou partii, kdy pozice nevybočila z rovnováhy. Ke konci se mi pozice hrála hodně 
špatně, ale naštěstí jsem měl dostatek času, takže žádné hrubky se nekonaly 

Na třetí desce Adam Ret pěkně pozičně přehrál svého soupeře. V závěrečných komplikacích ale nehrál dost důrazně, 
a umožnil soupeři hru zkomplikovat. Těsně před koncem soupeř udělal hrubku a bylo po partii. Tato partie se 
dohrávala jako poslední 

Igor Indrák splnil na 100% svůj úkol. Pevnou a jistou hrou odremizoval svého soupeře 

Krásnou partii sehrál Zdeněk Urban. Ze zahájení získal útočnou pozici a takové pozice Zdeněk umí hrát hodně dobře 

Krásný strategický výkon předvedla další ligová posila Lada Zelbová. Svého soupeře pěkně přehrála a výkon 
korunovala pěkným matovým útokem 

Na sedmé desce další mladá naděje Vojta Šádek. Vojta ze zahájení získal pěšce, ale figurky černého se rozehrály a ke 
skórování neměly daleko. S velkou dávkou štěstí Vojta zuby nehty ubránil remízu 

Suma sumárum zasloužené vítězství 6-2 

Za 3 týdny nás čeká dlouhá cesta do Říčan. Držte nám palce  

 

 

 

 



Diagram č.1, Lajbl- Hinks-Edwards , bílý na tahu 

XABCDEFGHY 
8-+r+-+-tr( 
7+-+-mk-+-' 
6p+-+pzpPzp& 
5+-wq-zp-+-% 
4-zp-+P+-+$ 
3+P+-+-+L# 
2P+P+-+QzP" 
1+-mKR+-+-! 
xabcdefghy 
Ukázka vyššího šachu 

 

Diagram č.2, Ret-Drábek, černý na tahu 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+k' 
6p+-zP-+-zp& 
5+-zP-+-zp-% 
4-+-+-zp-+$ 
3+-+p+-+-# 
2P+qwQ-+PzP" 
1+-+-mK-+-! 
xabcdefghy 
Poslední tahy zápasu. Černý unavený dlouhým průběhem chyboval 

  



Diagram č.3, Urban-Burda, bílý na tahu 

XABCDEFGHY 
8r+-+-mk-tr( 
7zppzp-sn-zpp' 
6-+-+-vl-+& 
5+-+qsN-+Q% 
4-+-zP-vL-+$ 
3+-+-+-zP-# 
2P+-+-zP-zP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 
Jednoduchá taktika 

 

Diagram č.4, Hadžala-Zelbová, černá na tahu 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-tr-+p' 
6-+-+-+p+& 
5+-zp-+-+-% 
4-zpPzpL+QzP$ 
3+PvlP+-zP-# 
2-+-+K+-+" 
1+-+-+r+-! 
xabcdefghy 
Černá korunovala svůj pěkný výkon 

 

  



Diagram č.5, Šádek-Baran, černý na tahu 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-+-+( 
7+-+-+pmk-' 
6-zp-+p+p+& 
5+-+-zP-+p% 
4-+R+-zP-zP$ 
3+PtR-wq-zPK# 
2P+-tr-+Q+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 
Zde při Vojtovi stáli všichni svatí 

 

  



Diagram č.1, Lajbl- Hinks-Edwards  

V partii se stalo 28.Sxe6! Dxc2+ 29.Dxc2 Kxe6 30.Vd5 Vxc2+ 31.Kxc2 s remízovou koncovkou 

 

Diagram č.2, Ret-Drábek 

V partii se stalo 54. … Dxc5? 55.Dxd3+ a černý se vzdal 

Podle stroje vedlo k remíze 54...Dc4! podle stroje rovná pozice 55.c6 Dd4! díky této fintě černý žije, hrozí mat na g1  56.Kf1 Dxd6 
57.c7 Dxc7 58.Dxd3+ = 

 

Diagram č.3, Urban-Burda 

21.Jg6+ bílý získává kvalitu 

 

Diagram č.4, Hadžala-Zelbová 

41. … Vef7 bílý nezabrání rozumným způsobem matu na f2 

 

Diagram č.5, Šádek-Baran 

V partii se stalo 39 … De1? 40.Vc1 Vd1? 41.Vxd1 Dxd1 42.Vc2 s obranyschopnou pozicí, kterou Vojta ubránil 

K matu vedlo 39...Vxg2 40.Vxe3 Vdd2 41.g4 hxg4# 


