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(občasný zpravodaj šachového klubu ŠK Loko Praha) 

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

Mistrovské soutěže družstev Praha 2022 
 

3.kolo  (29.1.2022) 
 

V úterý 25.1.2022 večer jsme dostali zprávu od STK PŠS, že se s platností od 
středy přerušují všechny pražské soutěže. Odložených zápasů začalo být příliš. 
Ovšem družstva, která se dohodnou, mohou zápasy v původních termínech odehrát. 

Chaos je tak i v tabulkách, řada týmů má odehraný jiný počet zápasů. A k tomu 2 kontumace 8:0  
 

3.kolo stihlo odehrát výhrou jen Céčko, ostatní zápasy byly i přes pokusy hrát nakonec odloženy. 
 

Jubilea hráčů-zápasy: P.Pavlíček 220 partií za Loko (první hráč!), M.Mařík 80 partií za Loko. 
 

 
                                             
                                                      Přehled výsledků: 
 

                                              Přebor:                Aurora A – Loko A                 odloženo 
                                               I.třída:                  Loko B – Kobylisy D            odloženo  
                                              II.třída:                  Loko C – Smíchov B               5 : 3 
                                             III.třída:            DP Praha I – Loko D                  odloženo 
 

Komentáře kapitánů (c): 
 

 
Loko A:  Sestava: 1.Šindler 2.Smutný 3.Kubíček 4.Trapl 5.Kamlach (c) 6.Bechyně 7.Mařík 8.Štádler            Loko C – Smíchov B 
Už jsme měli skoro dohotnutý zápas (pátek), ale náhlá karanténa našeho hráče sestavu definitivně rozbila a tak jsme jej odvolali. 
 

Loko B: Sestava: 1.Šindler  2.Krischke 3.Jablečník 4.Kamlach (c) 5.Němec 6.Mařík 7.Pavlíček 8.Štádler 
Vypadalo to, že zápas s Kobylisy D nakonec ve středu sehrajeme, ale kapitánka hostí to nakonec musela zrušit. 
 

Loko C: Sestava: 1.Krischke 2.Mařík 3.Štádler 4.Čuchna (c) 5.Frouz 6.Hlaváček 7.Pavlíček 8.Haškovec  
Vyhráli: Štádler, Čuchna a Pavlíček. Remizovali: Krischke, Frouz, Hlaváček a Haškovec. 
Podle ela to mělo být vyrovnané utkání a také bylo. Soupeř, odhodlaný z nás dostat co nejvíc bodů, se dostavil v deseti lidech a ještě 
prý měli dva na cestě. Po čase se pozorovateli z rychlíku taženého naší lokomotivou naskytl tento obrázek: Petr Pavlíček získal poziční 
výhodu a ví si s ní rady, Cedrik Haškovec se kroutí v nepříjemných vazbách a nemůže si dovolit větší nepřesnost, Ondřej Hlaváček se 
nachází ve stavu dynamické rovnováhy, Petr Frouz spokojeně hledí na slibnou pozici a má jasný plán, Martin Čuchna nemá nejmenší 
šanci, Pavel Štádler se v lépe zvládnuté sicilce chystá zužitkovat narušené opevnění soupeřova krále, Slávek Mařík proti silně 
namotivovanému soupeři tahá za kratší konec a Arnold Krischke tahá za delší. Když pozorovatel vystoupil a chvíli postál, viděl Pavla s 
přehledem zvítězit (1:0), Cedrika nabízet remis a jak jeho mladý soupeř váhavě přijímá, Petra Pavlíčka hladce vyhrát pěšcovou 
koncovku (2½:½), Martina hrajícího beznadějnou pozici až do chvíle, kdy v soupeři bouchly saze, obětoval několik figur a vzdal se 
(3½:½), prohru Slávka, který nezabránil nástupu pěšců na dámském křídle, Ondru a jeho dohodu na půlce (4:2), vydýchávání Petra 
Frouze po remíze, kterou nám ovšem podruhé za sebou vyhrál zápas (4½:2½), a Arnolda, jak je dlouho lepší, pak horší a nakonec 
remízuje. Vyhráli jsme 5:3, nastoupili jsme a odjeli. 
 

Loko D: Sestava: nehrálo se pro oboustranný nedostatek hráčů.  
----------------------------- 

Pořadí v našich (mini)skupinách po 2.kole (tabulky jsou vždy o týden zpět): 
 

  Přebor:                                        I.třída:                                          II.třída:                                         III.třída: 
 

družstvo body skóre družstvo body skóre družstvo body skóre družstvo body skóre 
1.Bohemians C 6 9 1.Dukla Praha B  6 11 1.Loko Praha C  6 11.5 1.Loko Praha D 3 7 

2.Kobylisy B 4 9.5 2.Viktoria Žižkov B 4 11.5 2.Bohnice A 4 8.5 2.Sokol Nebušice A (1) 3 6.5 
3.Unichess D 3 8 3.Loko Praha B 4 9 3.Unichess F 3 6.5 3.DP Praha I (1) 3 5 
4.Aurora A (1) 1 4 4.Mahrla B 3 11 4.Smíchov B 2 8 4.Zora Praha A 0 4.5 
5.Loko Praha A 0 6 5.Kobylisy D 0 4 5.USK Praha B 1 7 5.Bohnice B (2) 0 0 
6.Pankrác C (1) 0 3.5 6.Smíchov A 0 1.5 6.GROP E 0 6.5 ----- - - 

 

Při shodnosti bodů a skóre rozhoduje o pořadí počet vyhraných partií. (1) znamená o 1 zápas méně (odloženo nebo volno). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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-4/22) (15.ročník) 

 

  


