
KPIIA – Blansko získalo první bod

Nejpřekvapivější výsledek čtvrtého kola přinesl souboj Sloupu s Blanskem. Blanenský tým 
favorizovaný Sloup zaskočil a získal svůj první zápasový bod. Zápas okomentoval sloupský kapitán
Martin Pokladník: „Přestože Sloup nastoupil k utkání v nejsilnější možné sestavě (s ratingovou 
převahou na 7 šachovnicích), zachránil nakonec jen se štěstím zápasovou remízu. Nejrychleji 
skončila partie na 8. desce, kde Ivo Sedlák ve skandinávské obraně získal nejprve pěšce, potom 
kvalitu a nakonec celý bod. Protiúder ze strany hostů přišel od Lukáše Slouky. Ve výměnné 
francouzské podnikl po opačných rošádách útok na královském křídle, na který Zdeněk Hudec 
reagoval příliš pasivně. Zdeněk Helebrand přidal remízu s panem Poláchem, když jejich partie z 
královské indické přešla do vyrovnaně vyhlížející koncovky s dámou a dvojicí střelců na obou 
stranách.

Další bod sloupským přidal František Baláž, když se jeho soupeř, pan Saida, po relativně klidném 
zahájení s „domečky“ dostal několika nepřesnostmi do špatné pozice, byl nucen odevzdat kvalitu a 
ve 29. tahu dokonce překročil čas. I na to dokázali hosté zakrátko odpovědět – Martin Pokladník se 
v Bogoljubovově indické na rozdíl od svého soupeře Martina Senášiho nezorientoval vůbec dobře a 
již po 15 tazích se octl v pozici s opačnými rošádami, ale bez zjevné protihry. Následný útok bílého 
byl veden přesně a nemilosrdně.

Josef Dirgas na Romana Moce tentokrát vyzrát nedokázal – partie dospěla do koncovky S+J proti 
S+S s několika pěšci na obou stranách a skončila remízou.

Zápas mohl rozhodnout Petr Špičák hrající s Martinem Mocem, ale ve vrcholné časové tísni 
nenašel vyhrávající pokračování matového útoku, který ho stál celou věž, a tento deficit materiálu 
se mu následně stal osudným.

Sloupské družstvo nakonec zachránil až poslední dohrávající Jindřich Veselý. Podle jeho vlastních 
slov se mu začátek partie příliš nepovedl, v jejím dalším průběhu odevzdal kvalitu za dva pěšce, ale 
nakonec se mu povedlo dostat se do pozice diagramu, kde jeho soupeř pan Buš zahrál ...De6. Ti, 
kdo studují taktické úlohy, jistě následný hezký typický úder najdou hned :).“



Nečekaně náročný boj čekal také Moravskou Slavii. Vedoucí tým soutěže se proti Boskovicím 
dlouho nemohl dostat do tempa, ale boskovičtí své šance postupně zahazovali a nakonec těsně 
prohráli 3,5:4,5. Zprávu z utkání nabízí boskovický web. 

Oba týmy z Lipovce hráli tentokrát v domácím prostředí, ale dobrý výsledek to přineslo jen Lipovci
„B“. Porazil Vyškov vysoko 6:2. Zprávu z utkání nabízí vyškovský web. Lipovec „C“ naopak 
prohrál s Tišnovem 1:7. 

Lokomotiva Brno opět nedokázala složit kompletní družstvo a nastoupila pouze v sedmi. Rudice 
dokázala oslabený brněnský tým porazit 5:3.     

Pořadí Název družstva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Moravská Slavia Brno "C"  4½ 5 4½ 7½

2. ŠK Garde Lipovec "B"  6 4½ 6 4½

3. Rudice "A"  5½ 4½ 5 5½

4. TJ Sloup 3½  5½ 4 5

5. MKS Vyškov "B" 2 2½  4 4½

6. ŠK Sokol Tišnov 3 3½ 3½  7

7. ŠK Lokomotiva Brno "D" 3 2½ 3  7½

8. Slavia Boskovice 3½ 2 2½  6½

9. ASK Blansko 4 3½ ½ 1½  

10. ŠK Garde Lipovec "C" ½ 3½ 3 1  

Výsledky všech kol, včetně průběžné tabulky a nasazení dalších kol jsou k dispozici v databázi 
ŠSČR a na Chess-Results. 

http://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/kp-iia-4-kolo-sk-garde-lipovec-b-mks.html
http://chess-results.com/tnr238459.aspx?lan=5
http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1679
http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1679
http://www.boskosachy.cz/2016/11/dobre-zacatky-a-spatne-konce/

