
2. liga E – včele GORDIC Jihlava! 
 

Další zaváhání Lokomotivy B již využil GORDIC Jihlava a s bodovým náskokem se 

umístil na čele tabulky. Svou neporazitelnost neudržel oslabený Lipovec a po zaváhání 

Prušánek je odsunuly v tabulce Dalešice. Naopak vrásky na čele budou mít asi v Ořechově a 

v Béčku Durasu, kde si přidělali záchranářské práce a společně s Grygovem B a Kuřimí, která 

má zatím nejvýhodnější pozici se porvou o dvě sestupová místa a doplní tak zřejmě Prostějov. 

Výraznější výpadek si asi nemohou dovolit ani v Jihlavském Silku nebo v Jundrově, aby 

nedostaly do pásma sestupu, musí být stále ve střehu.  

1. ŠK GORDIC 6 5 0 1 29 15 19 ↑   

2. ŠK Lokomotiva Brno B 6 4 2 0 28½ 14 20 ↓   

3. ŠK Caissa Pivovar Dalešice 6 3 3 0 27½ 12 19 ↑ ↑  

4. TJ Podlužan Prušánky 6 3 2 1 26 11 18 ↓   

5. ŠK GARDE Lipovec 6 2 3 1 27 9 14 ↓   

6. Silko Gambit Jihlava 6 2 2 2 26 8 18    

7. Jezdci Jundrov 6 2 2 2 22½ 8 11 ↑ ↑  

8. ŠK Kuřim 6 1 3 2 22 6 10    

9. A64 PROCLIENT Grygov B 6 1 2 3 22 5 12 ↑ ↑  

10. OREL Ořechov 6 1 2 3 22 5 9 ↓ ↓ ↓ 

11. ŠK Duras BVK B 6 1 1 4 21 4 11 ↓   

12. SK Prostějov 6 0 0 6 14½ 0 5    

 
Výrazný krok k záchraně ve 2.lize učinili Jezdci Jundrov vítězstvím 3:1 nad Durasem 

B. Jednu z důležitých výher si připsal černý v partii Luděk Fuchs – Radek Přibyl, která 
dospěla po 16.Vad1 Dc8 do pozice: 
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Bílý se dopustil první chyby, která byla 
správně potrestána 17.Vd3?? c5!! a černý 
tak rozbil královské křídlo bílého a po 
23.Vd7: 
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mohl např. zahrát Sd4 nebo h5 a pohodlně 
stupňovat výhodu. Místo toho se rozhodl 
zahrát 23.-Vxe3?? a neuvědomil si, že po 
24.Dxe3?? nejde Vxe3 pro nekrytelný šach 



Vd8+ a mat na osmé řadě. Nyní po 24-Vf8 
25.b3 Sd4 stál na výhru bílý: 
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Jenže byl to právě bílý, který udělal 
poslední chybu 26.De7?? (nutné bylo 
vrátit kvalitu 26.V1xd4 cxd4 27.Dxd4 a 
usilovat s figurou za pěšce o výhru) a po 
26.-Dxg3+!! 27.Kh1 Dxf3+ 28.Kh2 Dxd1 
partii prohrál.  

Na remízeze 3:3 Kuřimi s Prušánkami má „zásluhu“ i smolná prohra Táňi Šerákové 
s Pavlem Krupicou, která se po 38.f4 Dxh2 dostala do pozice:  
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Gambit Jihlava si snadno poradil 5:0 s Prostějovem.  
 
 
 
 

Těsně před časovou kontrolou mohla Táňa vynutit remis 
věčným šachem Dg8+ s dalším De8+ a Df(g)8+ podle 
ústupu černého krále. 

39.Dh5?? De2+!! 40.Kh4 s výhrou černého po 40.-g5!! 

���������� 
�	+	
�	+	+� 
�+	+	+	+�� 
�	+	+�+	�� 
�+	+	+	�Q� 
�	+	+��	��� 
�+�+	+	�	� 
�	+	+�+	+� 
�+	+	+	+	� 
���������� 



Opět oslabený Lipovec prohrál v Jihlavě s Gordicem po remíze 2:2 právě kontumační 
prohrou na neobsazené 8. šachovnici. K porážce možná nemuselo dojít. Nešťastně prohrál 
Martin Handl s Romanem Vincze, když po 72.c7 f3:  
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Vyhrát v souboji „béček“ Grygova a Lokomotivy nepomohla ani krásná výhra Karla 
Kratochvíla s Petrem Zatloukalem po 21.hxg5 hxg5: 
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V posledním zápase si přijely Dalešice pro těsnou výhru 3:2 do Ořechova. 

V 7.kole bude opět na programu několik zápasů v níž je těžké předvídat výsledek a ten 

pravděpodobně již napoví, kdo bude mít lepší pozici před koncem soutěže. Poradí si ŠK 

GARDE Lipovec s ŠK Duras BVK B? nebo Silko Gambit Jihlava s Jundrovem v Hotelu 

Slovan Brno? Vyrovnaný souboj jistě svedou ŠK Caissa Pivovar Dalešice s ŠK Gordic 

Jihlava  a TJ Podlužan Prušánky s A64 PROCLIENT Grygov B. Potvrdí roli favorita ŠK 

Lokomotiva Brno B s ORLEM Ořechov? A připíše si Kuřim po sympatických výkonech 

konečně vítězství s posledním Prostějovem? Nechme se překvapit.        Mgr.Michal Hnilička 

zahrál bílý 73.Sh3?? a přehlédl tak matové hrozby 
černého (nutné bylo 73.Kd1! a Sh3 až po případném f2) a 
po 73.-Se2 se právem vzdal, protože nelze krýt mat 
pěšcem f2! 
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zahrál bílý 22.Jxg5 a doslova rozstřílel královské křídlo 
černého. Vyhrál, ikdyž nevyužil možnost dát mat Dg6. 
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