
ZPRÁVA O I. LIZE DRUŽSTEV MLÁDEŽE
O posledním dubnovém víkendu jsme se vydali do Prostějova, abychom zde odehráli poslední čtyři kola I. 
ligy družstev mládeže skupiny „D“. Na začátku při sestavování pokynů jsem se dopustil drobné nepřesnosti, 
když  jsem napsal,  že  se bude hrát  v Národním domě,  ale  opomněl  jsem dodat,  že  v Prostějově,  z čehož 
někteří  mylně  vydedukovali,  že  pojedeme  do  Frýdku-Místku.  V mailové  komunikaci  se  ale  vše  záhy 
vyjasnilo – inu, Národním dům nemají jen v Místku a ten prostějovský si s pohodlím a krásou místeckého 
rozhodně nezadal – však o tom píši i na krajském webu. 

Naše družstvo se dávalo dohromady celkem v pohodě. Kvůli extralize bylo už dlouho předem jasné, že bude 
chybět Michal Žitný, pak se ještě omluvil Tomáš Koci. Sestava družstva tak byla dána dlouho dopředu, a 
když se pak později ozval pan Koci, že Tomáš už bude moci, nechtěli jsme už domluvenou sestavu měnit a 
z obětavého Toma udělali  náhradníka na telefonu. Opatření se vyplatilo:  V sobotu ráno lehl se zvýšenou 
teplotou Honza Hvozdovič, a tak na jeho místo byl povolán náhradník Tomáš. Z Brna jsme tak mohli vyrazit 
kompletní. Je opravdu radost šéfovat družstvu, které se bez problémů schází a náhradník obětavě čeká na 
telefonu a v případě potřeby vyrazí – pro záchranářské boje to bylo klíčové.

V prvním kole jsme dostali slabý Frýdek-Místek „D“ a zadání bylo docela jednoduché: chceme-li se udržet, 
musíme toto utkání vyhrát. Na většině šachovnicích jsme získávali postupně převahu, ale u Vilíka mi jednou 
pořádně zatrnulo.

V pozici na diagramu Vilík celkem rychle zahrál bez většího přemýšlení  23. – Sxe1, čímž získal kvalitu. 
Soupeř však teď mohl po 24. Vxh7+!  dát třítahový mat. Naštěstí tuto možnost neviděl ani soupeř a po 24. 
Dh5? Vilík  krále  ubránil  a  partii  na  materiál  vyhrál.  Celkem solidně  zahráli  i  všichni  ostatní  členové 
družstva, jediná prohra u Tomáše Kociho jde na vrub špatného zacházení se svým materiálem a mírně jsem 
byl nespokojen se Samem: bezdůvodné oslí ucho na h6 ho stálo iniciativu v partii, která nakonec skončila 
remízou. Ale důležité bylo, že jsme vyhráli, čímž jsme se prakticky v soutěži zachránili.

Po partii se šlo na oběd a poté – vzhledem k vyhranému utkání a našim úspěšným záchranářským bojům – 
jsem  děti  pozval  na  zmrzlinu.  Odpoledne  nás  čekal  silný  Interchess.  Naší  drobnou  výhodou  bylo,  že 
dopolední nerozhodné utkání s Durasem 3 : 3 stálo soupeře hodně sil, neboť se hrálo až  do 14:10. Soupeři 
tak pouze stihli oběd bez jakékoli relaxace, zatímco my jsme byli odpočinuti. A zpočátku jsme i se soupeři 
drželi krok. Po hodině jsme na šesti šachovnicích prohrávali celkem jen o jednoho pěšce a většina pozic byla 
vyrovnaná. Za další hodinu vzdává Tom. Nesehrál dobře zahájení, musel odevzdat pěšce, jeho figury neměly 



souhru a neodolaly nástupu soupeřových pěšců na dámském křídle. Bojuje se ale dál, Kamil má dva pěšce 
víc, ale musí odolávat nepříjemné baterii nepřátelské věže a střelce, kteří hrozí vytvořit mat Kamilovu králi 
na  h8  (proč  jen  Kamilovi  pěšci  před  králem  jsou  umístěni  na  bílých  polích  –  působnost  soupeřova 
černopolného  střelce  se  tak  výrazně  zvětšuje).  Soupeřka  však  nakonec  chybuje,  Kamilovi  se  podaří 
nebezpečného střelce vyměnit a převahu dvou pěšců k výhře realizovat. Ale to už se hroutí pozice u Vilíka i 
u Aničky. Oba přicházejí o figuru a prohrávají. A protože prohrává i Sam, prohráváme celý zápas, a nic na 
tom nemění rovná Šimonova pozice, která nakonec končí.

V neděli ráno jsme nastoupili proti silné Ostravě. Partii nejdříve  po půldruhé hodině končí Anička, která 
v ruské  černými  bez  problémů  vyrovnala  hru  a  po  výměně  všech  těžkých  figur  vznikla  koncovka 
nestejnobarevných  střelců,  která  nešla  vyhrát  za  žádnou  stranu.  Pak  na  poslední  desce  dohrává  Sam. 
Španělskou sehrál jakž takž, ale ve střední hře, když měl tvoři hru, zvolil nešťastné pokračování, v němž 
fatálně oslabil svého monarchu a ten na útok bílých figur posléze zahynul.  Velice divokou a dobrodružnou 
partii plnou oboustranných chyb sehrál Kamil. V pozici na diagramu mohl nejdříve vyhrát po 15. d7+!

Přišlo však bohužel „jen“ 15. Jxf7 a po dvanácti tazích dospěla partie do následující pozice…



… ve které zase naopak lehce vyhraje černý – jen musí překrýt působení věže na sedmé řadě například tahem 
26.  –  Sc7.  Nestalo  se  tak  a  partie  se  přetransformovala  do koncovky,  kterou  zase  naopak může  vyhrát 
Kamil…

V této pozici stačilo zahrát 48. Vd8 a černý rozhodujícímu nástupu bílých pěšců nemůže zabránit. Nestalo se 
tak a partie nakonec skončila asi spravedlivou remízou. Oba hráči ovšem zaslouží uznání za pevné nervy, se 
kterými se do této zajímavé partie plné materiální nerovnováhy pustili – koneckonců jen takovými partiemi 
se naše mládež naučí hrát šachy.

Ve chvíli, kdy stál Kamil na výhru, se schylovalo k senzaci – Šimon Volák držel na první šachovnici rovnou 
pozici a Tomáš Koci stál na výhru – hrozil postavit si druhou dámu, jen musel vyřešit věčný šach, kterým se 
chtěl spasit soupeř. Porážkou Ostravy bychom Durasu ulehčili boj o případné první místo. Bohužel, Šimon 
chybuje, nechá si vniknout černou věž na druhou stranu a prohrává. Tomáš udatně bojuje, spotřebuje skoro 
veškerý svůj čas, ale cestu z věčného šachu nenachází. Ta cesta tam sice nakonec byla – ale objevit ji bylo 
hrozně těžké a Tom rozhodně zaslouží uznání za bojovnost, s jakou se pokoušel partii vyhrát. Prohráváme 
tedy 2,5 : 3,5, ale s předvedenou hrou jsem spokojen – potrápili jsme vedoucí celek tabulky.

Odpoledne hrajeme proti nekompletní Orlové B. Ta se sešla ve značně děravé sestavě - šlo o celek, který byl 
k nepoznání od týmu, který hrál na předchozích soustředění. Vyhráváme bez problémů 4,5 : 1,5 a už ve čtyři 
hodiny – jako první – z Prostějova odjíždíme. Touto výhrou „nad plán“ končíme na velice pěkném sedmém 
místě.

Děkuji všem hráčům za perfektní spolupráci,  rodičům za podporu a na závěr připojuji celkové výsledky 
našeho družstva za celou sezónu

 Jméno NRtg IRtg Nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body Part. % Rtg-Ø Rp
1 Žitný Michal 1798 1753 00.00.2001 ½ 0 0         ½ 3 16,7 1801 1541
2 Hvozdovič Jan 1658 1660 00.00.2004 0 1 ½ ½ 0 1 0     3 7 42,9 1769 1734
3 Volák Šimon 1631 1691 00.00.2004 1 0 0 ½ 0 1 1 1 ½ 0 ½ 5½ 11 50,0 1691 1689
4 Faja Vilém 1513 1450 00.00.2005 1 ½ 0 1 0 0 ½ 1 0 1 ½ 5½ 11 50,0 1584 1589
5 Kocí Tomáš 1318 1417 00.00.2003 0 0 0     0 0 ½ ½ 1 7 14,3 1632 1310
6 Vavřínková Anna 1386 1433 00.00.2004   0 ½ 1 ½ 0 1 0 ½ 1 4½ 9 50,0 1463 1495
7 Khadash Kamil 1414 1414 00.00.2002 1 1  1 ½ ½ 0 1 1 ½ 1 7½ 10 75,0 1369 1582
8 Khadash Samuel 1431 1284 00.00.2004    ½ 1 ½ ½ ½ 0 0 + 4 8 50,0 1346 1268


