
Loko-zpravodaj č.7/22 (212)    
(občasný zpravodaj šachového klubu ŠK Loko Praha) 

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

Mistrovské soutěže družstev Praha 2022 
5.kolo  (2.4.2022) 

 

Poslední kolo pro nás již nic neřešilo: budeme mít v I.třídě 2023 hned 3 družstva! 
Céčko jasně vyhrálo svoji miniskupinu a postupuje   ! 

Áčko sestupuje po 28 letech z Přeboru. Béčko se pohodlně udrželo, Déčko druhé ve skupině. 
V tomto kole Loko Praha: +1, celkem v sezóně máme +5. 

 

Jubilea hráčů-zápasy: M.Čuchna 220 partií za Loko, M.Šindler 70 za Loko, R.Kubíček 70 za Loko, Z.Košťál 50 za Loko. 
 

Loko-kosič“ 2022 se letos nevyhlašoval pro malý počet zápasů – ale neoficiálně byl první Ita Košťál 5 z 9. Bodovalo celkem 22 hráčů. 

Aktivita 2022: Pavel Štádler nebyl dostižen a stal se králem aktivity pro tuto sezónu s 10 partiemi! Celkem hrálo 32 hráčů. 
                                             

                                                      Přehled výsledků: 
 

                                              Přebor:                    Loko A – Bohemians C                 5 : 3 
                                               I.třída:        Dukla Praha B – Loko B                       5½ : 2½ 
                                              II.třída:               Bohnice A – Loko C                         4 : 4 
                                             III.třída:                   Loko D – Bohnice C                     6 : 2  
 

Komentáře kapitánů (c): 
 

Loko A:  Sestava: 1.Walek 2.Šindler 3.Smutný 4.Šimeček 5.Kubíček 6.Trapl 7.Kamlach (c) 8.Mařík             
Vyhráli: Walek, Smutný, Kubíček a Trapl. Remizovali: Šindler a Kamlach. 
Šlo nám už jen o důstojné rozloučení s Přeborem. Opět byly trochu patálie se sestavou, ale nakonec nás bylo 8. Ale mladou líheň Bohemky jsme porazili 
celkem snadno a přesvědčivě. A to ještě kapitán vypustil vyhrávající kombinaci. Michal Šindler dostal po dvou a půl hodině nabídku remízy a černými 
vzal. Ale 5 minut nato již vyhrál Robert Kubíček a za další stejný čas také Petr Walek, který si po dvou letech opět poradil s juniorem Jakubem Petrem 
(FM 2228F) a vedli jsme slibně 2½:½. Pak rychle za sebou nejprve remizoval kapitán, 3:1 a následně zvýšil na 4:1 Dalibor Trapl. Po rekonstrukci dosti 
děsné časovky se zjistilo, že na 4.plátně vyhrál hráč hostí, tedy 4:2. Honza Smutný chtěl letos za Áčko taky jednou vyhrát, což dokázal přesnou hrou ve 
věžové koncovce, bylo rozhodnuto, 5:2.Hosté korigovali ještě na 8.postu na konečný stav 5:3. Tak při té letošní bídě aspoň příjemná rozlučka 
s nejkratším Přeborem v historii pražských soutěží ☺. 
 

Loko B: Sestava: 1.Šindler 2.Kubíček (c) 3.Trapl 4.Krischke 5.Kamlach 6.Němec 7.Mařík 8.Pavlíček 
Vyhráli: 0. Remizovali: Šindler, Trapl, Němec, Mařík a Pavlíček. 
Pro oba týmy to byl klíčový zápas k postupu. My jsme se navíc pokoušeli o zázrak v podobě záchrany Áčka v Přeboru. Dukla přišla komplet, její 
kompaktnost ji vždy zdobila. Co už ji ale zdobí méně, že na nás opět (už po kolikáté?) vyrukovala s nabídkami remis. I když v tomto zápase to bylo více 
pochopitelné, neboť jim stačil nerozhodný výsledek (měli o 1 bod více). Přestože jsme s kapitánem naše hráče varovali a nabádali je k bojovnosti, 
v rozmezí jedné hodiny byly 4 remízy, od 19:30: Slávek Mařík, Petr Pavlíček, Milan Němec (nejprve ještě odmítl), Dalibor Trapl a tedy 2:2. Velmi bojovně 
naladěný kapitán Robert Kubíček narazil na pevného Jiřího Baumu a když nechtěl taky remis, rozjel riskantní útok, který nevyšel, 2:3. Ještě byla 
naděje, Michal Šindler to mohl v ostré pozici zkoušet, Arnold Krischke měl nejasnou pozici (když taky odmítl remis) a Mirek Kamlach se vymanil ze 
stísněné pozice (a odmítl remis) a poté co domácí hráč asi pochybně obětoval pěšce byla ještě jakási šance to vyhrát. Ale konec byl rychlý: Prohrál Arnold 
(2:4), po něm hned v časovce Mirek (2:5) a Michal to dal tím pádem už za remízu. Dukla byla prostě lepší a zaslouženě vyhrála. 
 

Loko C: Sestava: 1.Krischke 2.Mařík 3.Čuchna (c) 4.Frouz 5.Hlaváček 6.Pavlíček 7.Haškovec 8.Košťál 
Vyhráli: Krischke, Mařík a Košťál (k). Remizovali: Frouz a Haškovec. 
Byl to takový hezký zápas na hezkém místě s milými soupeři. Jeden z nich stál u vchodu, usmíval se a vítal nás se slovy: „Dobrý den, já jsem nepřítel.“ 
Po náhlé změně hracího místa z budovy DDM do nové skautské klubovny jsme se chvilku hledali, ale nakonec nás dorazilo o jednoho víc než soupeřů. 
Poklidný průběh zápasu ozvučovaly jen nabídky remíz. Nejvíc jich přicházelo tam odzadu, kde seděl Cedrik, ale to mohl být jen dojem. A ještě kdo a jak: 
Arnold Krischke odmítl nabídku na remis a v koncovce soupeře přehrál. Slávek Mařík ji ani nedostal, protože stál výrazně lépe a nakonec také vyhrál. 
Martin Čuchna měl ve španělce v úmyslu prosadit se na dámském křídle, ale soupeř byl rychlejší na královském, takže nula bodů. Petr Frouz byl hotový 
jako první, ani ne po hodině – dal za remis vyrovnanou pozici, kde měl pěšce méně za poziční výhodu. Ondřej Hlaváček bojoval dlouho a nakonec podlehl 
soupeři, který ve střední hře vypadal hratelně, ale ve věžovce s přehledem uplatnil výhodu pěšce. Petr Pavlíček hrál proti hodně agresivnímu mladíkovi, 
který ho bez ptaní připravil o pěšce a podobně jako u Ondry pěšce v koncovce dvou věží uplatnil. Takže nejsou všechny věžovky remis? Cedrik Haškovec 
v zápase nejmladšího s nejstarším, Cedrik byl jako ten nejstarší, měl najednou potřebu zjistit elo soupeře, protože ho nějak nemohl zatlačit do defenzívy. 
Soupeř asi žádné elo nemá, což je v jeho věku běžné, a klobouk dolů jak dlouho dokázal odolávat Cedrikově touze po remíze. Zdislav Košťál na poslední 
šachovnici zvítězil bez boje a už podruhé mu patří velký dík za pomoc. Příští rok by měl být stálým členem týmu, abychom se už konečně dozvěděli, proč 
se mu říká Ita. S přehledem jsme zvítězili ve skupině a podle reakcí mezi hráči bychom si příští rok v dobyté první třídě rádi zahráli, přestože je jasné, že 
zajistit tam tři družstva (A, B, C) snadné nebude. Věřme, že s posilami z Déčka to snad dáme nějak dohromady. 
 

Loko D:  Sestava: 1.Kühnmund 2.Košťál 3.Svoboda 4.Vender 5.Hájek (c) 6.Izzo 7.Vrzal 8.Střílka 
Vyhráli: Vender, Hájek, Izzo (k), Vrzal (k) a Střílka (k). Remizovali:  Kühnmund a Svoboda. 
Na domácí půdě jsme se střetli s ŠK Bohnice C. Soupeř se dostavil v 5 hráčích, takže tři body hned na začátku jsme měli jisté. I tak ale proběhly líté, a 
troufám si říct, i kvalitní boje. Na prvním místě bych vyzdvihl výkon Bohumila Vendera, který záhy získal útočnou hrou kvalitu a soupeře zkušeně 
zahnal do zugzwangu a prakticky ho donutil ke kapitulaci. Nedařilo se Itovi Košťálovi, na druhé šachovnici prohrál. Následovaly dvě remízy Ivana 
Kühmunda a Zdeňka Svobody. Ačkoliv obě partie byly velice atraktivní, útočné a zdálo se mi, že hráči Loko měli mírnou převahu, soupeři se kvalitně 
ubránili a po krátké pozápasové analýze se ukazovalo, že cesta k vítězství by nebyla bez nějaké hrubky soupeře možná. Zápas skončil mým vítězstvím 
nad mladým hráčem. Zvolil sicilskou obranu, ovšem po chybě ve správnémn sledu tahů přišlo mé Sxf7 a partii jsem měl mít zcela pod kontrolou. Nechal 
jsem se však zahnat i přes převahu pěšce do defenzivy a soupeř nakonec snad stál v koncovce i na výhru, nicméně vzhledem k jeho věku a časové tísni 
jsem jeho útoku odolal a šel si pro dámu. Summa summarum 6:2.  
Děkuji moc všem hráčům Déčka za účast v této podivné sezóně. Skoro to je na postup, ale Nebušice asi svou pozici udrží, v posledním kole musí vyhrát 
se soupeřem, který má dlouhodobě problémy s docházkou hráčů... (udržely). 

 

Konečné pořadí v našich (mini)skupinách po 5.kole: 
 

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

družstvo body skóre družstvo body skóre družstvo body skóre družstvo body skóre 
1.Kobylisy B 11 27.5 1.Dukla Praha B 12 24 1.Loko Praha C  13 25.5 1.Sokol Nebušice A 10 23.5 
2.Aurora A 10 28 2.Viktoria Žižkov B 7 18.5 2.Bohnice A 8 22 2.Loko Praha D 9 16 

3.Bohemians C 9 17 3.Loko Praha B 7 18 3.GROP E 6 18.5 3.Zora Praha A 4 14 
4.Pankrác C 5 16.5 4.Mahrla B 3 13.5 4.Unichess F 6 15.5 4.Bohnice B 3 11.5 
5.Unichess D 4 17 5.Smíchov A 0 3 5.Smíchov B 5 20.5 5.DP Praha I 3 7 
6.Loko Praha A 3 14 6.Kobylisy D - - 6.USK Praha B 4 18 ----- - - 

 

Při shodnosti bodů a skóre rozhoduje o pořadí počet vyhraných partií. Číslo v závorce = chybějící zápasy. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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-7/22) (15.ročník) 


