
2.liga C - 5.12.2021 

 

 

Na klokany jsme dnes nestačili. Díky tradičním problémům se sestavou a velké síle domácích jsme neodehráli zrovna 

povedený zápas. 

Nemám k dispozici zápisy partií. Proto jenom povrchní dojmy a pocity z průběhu zápasu 

Na první desce Honza Lajbl čelil Vasilu Tričkovi. Honzova pozice se mi nelíbila, ale Honza říkal, že byla v pohodě. Na konci 

se Honza  v rovné pozici podhodil a bylo po partii 

Já jsem na druhé desce čelil Jardovi Voříškovi. Měl jsem v živé paměti několik let starou partii, kdy mě Jarda zničil 

nekompromisním útokem. Dnes jsem ale měl bílé a hrála se holandská. Celou partii jsem si udržoval malou výhodu a 

snažil jsem se soupeře nepustit k útoku. To se povedlo, ale výhoda se vytratila a remis 

Po velmi dlouhé době hrál Martin Duczynski, který na poslední chvíli zaskočil za Péťu Fojta. Martin hrál dobře, ale byla 

znát nerozehranost. Dvě hrubky v lize projdou málokdy 

Na své předchozí výkony nenavázal Zdeněk Urban. Zahájení se mu moc nepovedlo. Ztratil pěšce a koncovku nešlo 

ubránit. Na prvních čtyřech deskách jsme tedy uhráli pouze půl bodu a to rozhodlo 

Na páté desce Ondra Kabelka hrál také po hodně dlouhé době. Naštěstí se mu partie docela povedla a svého silného 

soupeře v pohodě odremizoval 

Na šesté desce Lada Zelbová statečně bojovala a za svůj výkon byla odměněna. Ze zahájení její pozice vypadala dost 

podezřele. Pak jsem viděl nejasnou koncovku. Nakonec její soupeř dojel na přehnanou snahu o vítězství 

Na sedmé desce Lukáš Zelba bojoval statečně, ale nepovedlo se mu zahájení a trpěl nedostatkem prostoru. Tato výhoda 

soupeři stačila 

Na osmé desce letošní ligová premiéra Honzy Kohouta. Den pro něho nezačal dobře. Vyboural se na kole, asi proto, že 

nemá zimní pneu. Naštěstí na jeho hru drobná nepříjemnost neměla vliv a odehrál celkem povedenou partii. Postupně 

svou sympatickou soupeřku přehrál a ta nakonec ve špatné pozici překročila čas 

Suma sumárum zasloužená prohra 3-5. Domácí potvrdili roli favorita 

Pokud covid dovolí, tak letošní kalendářní rok zakončíme za 2 týdny doma proti Lysé nad Labem, se kterou se nám 

dlouhodobě nedaří. Každá série má ale svůj konec. Držte nám proto palce 



 

Diagram č.1, Novotný-Voříšek, bílý na tahu 
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Zde stroj ukázal za bílého překvapivou možnost, o které jsme během partie ani jeden neměli nejmenší tušení 

 

Diagram č.2, Polák-Fojt, bílý na tahu 
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Toto je pozice z minulého zápasu s Kutnou Horou. Co poradíte bílému? 

 

Diagram č.3, Ježek-Novotný, černý tahu 
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Toto je pozice ze zápasu regionálního přeboru Nová Paka-Jičín D 

V partii se stalo  9. … Jxe4 10.Sxe4 Sxc3+ 11.bxc3 Dh4+ 12.Df2 Dxe4+ 13.Je2 Dxg2, černý získal 2 pěšce a partii nakonec 

zremizoval  

Zkuste hru bílého vylepšit 



 

Diagram č.1, Novotný-Voříšek 

Mohl jsem 23.e4! (Sg4 24.f3 Sh5 25.g4 střelec je chycený) Sxe4 24.Sxe4 Dxe4 25.Jf6+ se ziskem kvality 
 
 

Diagram č.2, Polák-Fojt 

V partii se stalo 14.Jxe7 Jxe7 15.Sxb7 a bílý Péťu metodicky vyškolil v koncovce 

Daleko silnější ale bylo 14.b4! dáma nemá ústup Jxb4 15.Jxe7+ Kf8 16.Jxc8 se ziskem věže. V jedné ruské knize jsem četl 

doporučení před každým tahem zkusit v mysli všechny tahy pěšcem. V této pozici by se metoda osvědčila 

 

Diagram č.3, Ježek-Novotný 

Vylepšení bílého: 9. … Jxe4 10.Sxe4 Sxc3+ 11.Kd1!! Geniální a nečekaný tah a zároveň absurdní vidle – visí oba střelci 

černého a po výměně na e4 visí černá věž. Nejlepší pokračování dle stroje 11. … d5 12.Sxd5! Sxd5 13.bxc3! Sb7 

14.Dxe6+ De7 15.Dxe7+ Kxe7 16.Jf3 s přivyhranou pozicí. Milan Ježek mého syna nalákal do geniální pasti. Problém byl 

ale v tom, že o tom nevěděl  


