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V lize se nehraje lehce a dnešek to opět potvrdil. Po minulé trochu smůlovaté prohře v Říčanech jsme měli  namále i 

dnes. Moc nám pomohlo, že hosté přijeli bez své největší hvězdy Štěpána Žilky, který reprezentuje na ME družstev . 

S trochou štěstí jsme vyválčili remízu. 

Po zkušenostech z poslední sezóny jsem odmítnul dávat dále sestavu dohromady a musím přiznat, že jsem moc rád. 

Zdeňkovi jeho letošní kapitánování nezávidím. Opět byly velké problémy se sestavou. Mám pocit, že většině hráčů je liga 

na obtíž. 

K jednotlivým partiím. Na 1. Desce Honza Mikeš hrál nepříjemnou sicilskou s c3, ale soupeř variantu pravděpodobně 

dobře znal, protože bílý se marně pokoušel o výhodu 

Jako poslední se dohrávalo drama na 2.desce. Honza Lajbl ověnčený čerstvým úspěchem z Mistrovství ČR juniorů, sehrál 

divokou partii s Jirkou Tůmou. Ze zahájení měl bílý výhodu, ale pak nezvládnul složitou střední hru a skončil v prohrané 

koncovce. Pro nás moc důležitá výhra 

Já jsem sehrál bílými velmi nepovedenou partii. Soupeř mě jednoduchým způsobem přehrál a v jeden moment jsem 

svými figurami neměl co hrát. Naštěstí měl soupeř málo času a postupně svoji výhodu vypustil 

Na čtvrté desce Péťa Fojt zvolil svoji oblíbenou zbraň – strategicky podezřelou pozici kompenzovanou aktivní hrou. 

Benedikt Polák ale není žádné ořezávátko, vzal Péťovi pěšce, nedal mu žádnou protihru a bylo po partii. 

Krátkou „velmistrovskou“ remízu předvedl Adam Ret na 5.desce 

Podobný průběh měla také partie Igora Indráka na 6.desce. Na šachovnici se toho moc nestalo, vyrovnaná koncovka a 

mírové rozhovory 

Koncovkářský koncert předvedl opět Zdeněk Urban. V diagramech uvádím pozici, kdy to ještě podle stroje byla rovina, 

ale za 10 tahů bylo o výsledku rozhodnuto 

Na poslední desce se nepovedla partie Ladě Zelbové. Soupeř jí vnutil trochu horší koncovku, kterou Lada nedokázala 

ubránit 

Suma sumárum rozpačitá remíza 4-4 

Příští kolo, pokud covid dovolí, se jedeme podívat na klokany do Prahy. Držte nám palce 



Diagram č.1, Tůma-Lajbl, černý na tahu 
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Partii jsem sledoval  a myslel jsem, že bílému stačí držet pěšce a partie skončí remízou. Naštěstí jsem se mýlil. Zkuste 
najít vyhrávající plán černého 

 

Diagram č.2, Novotný-Daneš, bílý na tahu 
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V partii jsem řešil, zda vzít pěšce na e5. Pěšce jsem nevzal, protože se mi nechtělo dávat soupeři iniciativu. Honza Labl by 
pěšce vzal. Komu dáte za pravdu? 

 

Diagram č.3, Polák-Fojt, bílý na tahu 
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Bílý ukončil trápení černého 

 



Diagram 4, Urban-Štolba, černý na tahu 
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Z této vyrovnané pozice dokázal Zdeněk černého během 10 tahů přehrát. Další důkaz důležitosti koncovek 

  



Diagram č.1, Tůma-Lajbl 

Plán je jednoduchý – odříznout bílého krále od královského křídla a dojet pěšcem do dámy 

V partii se stalo 50. ... Ve5! odřízává bílého krále 51.Sf6 Vd5+ 52.Ke3 Kxd6 a černý lehce vyhrál 

Ale i po 50. … Ve5 51.Kd3 g4! pěšce není jak zastavit 52.Kd4 Ve6 53.Kd3 g3 54.Sh4 g2 55.Sf2 Kxd6 černý vyhraje 

 

Diagram č.2, Novotný-Daneš 

Řešení je jednoduché, ale neviděli ho 2 hráči s ELO přes 2150  

8.Jxe5?? Da5+ a kůň je fuč 

 

Diagram č.3, Polák-Fojt 

44.Vxe6 1–0 

 

 

 


