
1.kolo 2.ligy: Loko Brno – Kuřim 
 

Letošní sezónu 2.ligy jsme zahájili domácím utkáním s Kuřimí. Hosté přijeli hned bez dvou 

opor: Jirky Majera mladšího a Martina Tajovského. My jsme naopak nastoupili v plné síle, 

což se projevilo i na šachovnicích. Jedinou partií, kde jsme se mohli právem obávat o 

výsledek byla partie Sládek – Dvořák. Bílý se v partii pustil do prudkého útoku a neváhal ani 

obětovat materiál. Jak jsme se po partii shodli s Karlem Kratochvílem, hrát bychom to 

černými nechtěli ani jeden. Naštěstí se ve finále bílý přepočítal a z plánovaného dušeného 

matu tak nebylo nic. Když už byl zápas 6:1 v náš prospěch, rozhodl se i Franta Vykydal, že už 

nechal soupeře hrát až moc a v koncovce s jednou věží a lehkou figurou dal svému soupeři 

mat. Vstup do sezóny se nám tak velice vydařil, vyhráli jsme 7:1. 

 

 

2.kolo 2.ligy: Moravská Slávia – Loko Brno 
 

Hned ve druhém kole 2.ligy jsme se utkali s nejsilnějším týmem soutěž, Moravsakou Slávií. 

Přestože domácí věděli, že budeme hrát bez IM Lanče, nastoupili na nás v plné síle a určitě se 

těšili na vítězství. Na 1.desce se Broňa Vymazal bránil černými proti GM Radku Kalodovi. Na 

druhém stole hrál bílými Luboš Riška proti IM Neklanu Vyskočilovi. Na třetím stole se utkal 

černými Milan Kratochvíl se Standou Věchetem. Čtvrtý stůl nabídl partii Karel Kratochvíl – 

David Holemář. Na pátém stole se bránil Jakub Bednář proti Sašovi Tikovskému. Na šestém 

stole útočil bílými Adam Dvořák na Lukáše Řehůřka. Na posledních dvou deskách se utkali 

Honza Uhmann černými proti Karlovi Kredlovi  a pan Vykydal s náčelníkem domácích 

Michalem Vávrou. Osmý stůl tak byl jediný, kde jsme měli papírovou převahu. Říkali jsme si 

s Karlem před zápasem, že to teda bude velká legrace, nebo vlastně možná ani nebude. 

 

Všichni naši hráči, až na mě, předvedli soustředěný výkon, bez zbytečných chyb a riskování. I 

přes papírovou převahu domácích tak byl zápas velmi vyrovnaný. Jediný kdo stál už od 

zahájení špatně jsem byl samozřejmě na pátém stole já. Na všech šachovnicích se urputně 

bojovalo, dokonce i Karel Kratochvíl odmítl remízu Davidu Holemářovi se slovy: ”Dneska 

jsem vyspanej, žádná remíza.” Zhruba po dvou hodinách hry se začaly rýsovat naše první 

naděje na úspěch. Milan Kratochvíl měl krásnou, aktivní pozici a Standa Věchet ztrácel 

hromadu času. Já jsem stál pořád špatně, ale ne hůř než předtím a ikdyž motory tvrdí, že to 

bylo hodně špatné, přímou cestu soupeře k výhře jsem zatím neviděl. Adam Dvořák bez 

respektu zaútočil na královské křídlo Lukáše Řehůřka a jako první zakončil partii a to 

důležitým bodem pro nás. Na osmém stole pak Michal Vávra černými tlačil na slabiny pana 

Vykydala a pokoušel se získat celý bod. Ostatní partie se od remízy příliš neodchylovaly. 

 

V dalším průběho bohužel Milan chybným propočtem ztratil jakékoliv šance na výhru. To 

rozpoutalo vlnu nabídek remis ze strany domácích, kteří se rozhodli vsadit vše na jasně lepší 

pozici Saši Tikovského a zatím stále ještě komplikovanou pozici Neklana Vyskočila. 

Shodnotili jsme s Karlem, že výsledek 4:4 proti Morendě v plné polní je pro nás dobrý a tak 

jsme všechny remízy přijali. Zůstaly tak jen dvě partie: Riška – Vyskočil, kde stál Luboš 

naprosto v pořádku a Tikovský – Bednář, kde jsem stále bojoval o záchranu. Stav byl přitom 

3,5-2,5 pro nás. 

 

Já jsem bohužel v jeden okamžik zavrhl plánovaný tah Sf5 kvůli ztrátě pěšce, kdy jsem 

nedokázal správně ohodnotit vzniklou koncovku. Až počítač mi ukázal, že Sxf5 nejde, protože 

pozice bez pěšce, kterou jsem viděl, je v podstatě vyrovnaná. Místo tahu Sf5 jsem zvolil 

slabší pokračování, dostal jsem se navíc do časového presu a po závěrečném průlomu d5 už 



jsem si moc vybírat nemohl. Buď se s pěšcem míň bránit dalších x minut prudkému útoku, 

nebo kapitulovat rovnou. Vybral jsem si druhou možnost. Závěrečná partie Riška – Vyskočil 

záhy skončila námi očekávanou remízou a zápas tak po velkém taktickém boji skončil pro nás 

dobrým výsledkem 4:4. Zbytek sezóny tak bude zřejmě honem na skóre, kdy se do cesty 

oběma týmům mohou postavit zřejmě už jen Staré Město a Hustopeče. 
 


