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      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mistrovské soutěže družstev Praha 2022 
 

2.kolo  (21.1.2022) 
 

2.kolo v mírném plusu: 2:1 (1). Vyhrály Céčko s Déčkem, Béčko remis. 
Jak se letos hraje v Praze? Varianta B STK znamená, že se hraje v miniskupinách jen 5 kol a pak se 
soutěž z hlediska postupů i sestupů uzavře. Čili jasná loterie . Bude-li příznivá situace, tak se ještě 

scheveningem dohrají zápasy se „sousedy“, ovšem to bude již jen tak zahrát si a pro legraci. 
 

Jubilea hráčů-zápasy: A.Krischke 50 partií za Loko, M.Němec 50 partií za Béčko. 
 

„Loko-kosič“ 2022: v čele dva borci: Lk11+12 Martin Čuchna a Ita Košťál, oba mají 3 výhry ze 4 partií. Bodovalo už 15 hráčů. 

Aktivita 2022: první jasně Pavel Štádler, odehrál již 6 partií! Hrálo celkem už 27 hráčů.  
                                             

 

                                                      Přehled výsledků: 
 

                                              Přebor:                   Loko A – Kobylisy B           2½ : 5½ 
                                               I.třída:   Viktoria Žižkov B – Loko B                    4 : 4  
                                              II.třída:         USK Praha B – Loko C                    3 : 5 
                                             III.třída:                  Loko D – ZORA Praha A      5½ : 2½ 
 

Komentáře kapitánů (c): 
 

Loko A:  Sestava: 1.Walek 2.Šindler  3.Smutný 4.Šimeček 5.Kubíček 6.Trapl 7.Kamlach (c) 8.Štádler          Loko A – Kobylisy B 
Vyhrál: Trapl. Remizovali: Walek, Kubíček a Kamlach. 
Kobylisy B se vrátily z 2.ligy do Přeboru a mají zjevně na to opět postoupit. K nám sice nepřišly v komplet sestavě jako hrály v 1.kole, 
ale i tak jsme na jejich velmi silný celek nestačili. Na prvních 5ti šachovnicích prezentovali průměr 2245F. V 19:40 padl první 
výsledek: kapitán musel opakovat tahy, aby nešel do nevýhody, deset minut po něm remizoval také Robert Kubíček, tedy 1:1. Pak ale 
šli do vedení hosté, vyhráli ostrou partii na poslední desce, 1:2. Za další půlhodinu zvýšili na 2.plátně na 1:3, ale Dalibor Trapl 
dokázal snížit na 2:3. Na více jsme neměli. Petr Walek měl sice v dámské koncovce pěšce navíc, ale nešlo to vyhrát, 2½:3½. Honza 
Smutný se srdnatě snažil svoji rovnou věžovku vyhrát poté když odmítl remis, ale efekt byl nakonec opačný. Podobně jsme dopadli na 
4.prkně, kde náš hráč v prohrané pozici dlouho úporně živil naději na zvrat, ale kapitán hostí byl pozorný, takže nakonec 2½:5½.          
 

Loko B: Sestava: 1.Šindler  2.Trapl  3.Krischke 4.Kamlach (c) 5.Němec 6.Pavlíček 7.Štádler 8.Čuchna 
Vyhráli: Trapl, Kamlach a Pavlíček. Remizovali: Němec a Štádler. 
Čekal nás silný a kompaktní celek mladých hráčů Viktorky B, která minule sestoupila z Přeboru. Domácí nastoupili stejně jako 
v 1.kole kompletní a pustili se do nás, což my jsme si líbit nenechali a tak z toho byl divoký a dramatický zápas. Jak na šachovnicích, 
tek vývojem skóre. Po dvou hodinách remizoval Pavel Štádler, aby 40 minut po něm naše vedení zajistil Dalibor Trapl, 1½:½. Ovšem 
ve 21:05 bylo srovnáno, když na první desce domácí hráč vzal našemu dámu za věž (mám jen zprostředkovaně od našeho borce, 
neboť jsem toho příliš z her neviděl, seděl jsem u své partie, kde bylo stále co řešit). Ale za pět minut jsme zase vedli, postaral se o to 
Petr Pavlíček, tedy 2½:1½. Dalších pět minut a zase bod pro domácí na 3.postu, těžká věžovka. Pak podepsal remis Milan Němec a 
schylovalo se k finále, 3:3. Nejprve ve 21:55 kapitán zajistil celkový bod (4:3), když jsem protihráče vyprovokoval k oběti 2 figur za věž 
a pěšce a musel jsem několik hodin držet pozici krále pod náporem nájezdných těžkých figur černého. Ale byla pevná a tak ještě 
zkusil další oběť – kvality, což už jsem v (nelehké) koncovce přetavil v celý bod. Nakonec domácí vyrovnali na 8.prkně a bylo 4:4. 
 

Loko C: Sestava: 1.Krischke 2.Mařík 3.Štádler 4.Čuchna (c) 5.Frouz 6.Hlaváček 7.Pavlíček 8.Haškovec  
Vyhráli: Čuchna a Haškovec. Remizovali: Krischke, Mařík, Štádler, Frouz, Hlaváček a Pavlíček. 
Na Folimance nás svérázná paní vrátná pozdravila slovy: "Šachy? Kolem vrátnice a pořád rovně" Ta cesta vedla k vítězství, ale to jsme 
zjistili až v pozdních večerních hodinách. Soupeř nenastoupil v nejsilnější sestavě a ELO naznačovalo, že bychom měli vyhrát, ale na 
šachovnicích to dlouho nebylo patrné. Až asi po dvou hodinách se začala rýsovat naděje u Petra Frouze a Cedrika Haškovce. Cedrik 
hrál s velikým klidem a z toho, jak neustále s úsměvem na tváři poletoval po místnosti, bylo vidět, že s partií moc práce nemá. 
Nakonec v lepší pozici získal pěšce a zakrátko jsme vedli 2:1. Martin Čuchna v oboustranné časovce zatlačil soupeře a ten ve snaze o 
rychlou hru přehlédl hrozící ztrátu materiálu. Po třech hodinách jsme vedli 4:2, ale skoro nikdo tomu nevěnoval pozornost, protože 
diváckým trhákem byla partie Petra Frouze, která se právě proměnila v partii dámy. Dva králové, pár pěšců a čtyři dámy v rychlém 
sledu rejdili po šachovnici a naráželi na její okraje, jako by jim byla malá, dámy hynuly a vzápětí se rodily nové, až najednou vše 
strnulo a soupeři si podali ruce. Ukázalo se, že Petr posledního pěšce neprosadí a sedmá dáma v pořadí se už na šachovnici neobjeví. 
4½:2½. Petr vyhrál zápas, všechny pobavil a ještě nás poučil, jak při dvou dámách dopadne snaha prosadit pěšce na béčkovém nebo 
géčkovém sloupci. Někdy po půl jedenácté, za hartusení paní vrátné, která už chtěla jít domů, ukončil poslední partii Ondra Hlaváček 
a opět to byla remíza s neprosaditelným pěšcem navíc. Vyhráli jsme 5:3 bez ztráty kytičky. 
 

Loko D: Sestava: 1.Kühnmund 2.Košťál 3.Svoboda 4.Vender  5.Hájek (c) 6.Juroš 7.Vrzal 8.neobsazeno 
Vyhráli: Košťál, Hájek, Juroš (k) a Vrzal. Remizovali: Kühnmund, Svoboda, Vender.  
Sešli jsme se opět v 7 hráčích. První výhra se počítá, ale je potřeba ocenit i soupeře, za nějž hráli nevidomí šachisté a šachistky. Před 
jejich výkonem smekám klobouk. Utkání se neslo v duchu vyrovnaných utkání na prvních čtyřech šachovnicích, na nichž naši 
zkušení harcovníci Kühnmund, Svoboda a Vender uhráli remis, přičemž Zdeněk Svoboda musel bojovat nejdéle ve velice zajímavé a 
dravé partii. Ita Košťál vyhrál, jak mívá poslední dobou ve zvyku! V mojí partii udělal soupeř v 19. tahu hrubou chybu a utekl jsem 
tak hrobníkovi z lopaty, soupeř mi po dalším snažení vzdal. Bruno Vrzal hrál po celou partii s mírnou převahou, kterou uplatnil v 
koncovce. Chtěl bych poděkovat Zbyňkovi Jurošovi, který přijel až z Pardubic, aby zjistil, že nemá soupeře, kapitán Zory mi při 
předchozí domluvě trochu mlžil a nakonec v zápise obsadil všechny šachovnice, ačkoliv věděl, že jeden hráč nepřijde. Výsledek 
5½:2½. a první letošní výhra déčka! Všem moc děkuji. Zbyněk Juroš + Bruno Vrzal – vítězná premiéra za Loko Praha ☺! 

-------- 
Zde by se již hodily tabulky po 2.kole, ale zatím nebyly všechny výsledky k dispozici. A redakce nemíní celý víkend čekat, až budou 
úplné – má též nárok na volno ☺. Takže zájemce odkazujeme na níže uvedené adresy, ze kterých čerpáme i my. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Výsledky Prahy v databázi ŠSČR: https://www.chess.cz/souteze/kraj-11/rocnik-2021 nebo na Chess-Results (všechny skupiny): https://chess-
results.com/tnr604210.aspx?lan=5. Výsledky a zpravodajství na webu Loko Praha: www.lokopraha.cz.   

(Lz-LokoP-3/22) (15.ročník) 


