
LOKOMOTIVA BRNO na turnaji dvojic v CHRUDIMI

ŠK Lokomotiva Brno „A“ celkově „jen“ druhá

Turnaj dvojic je pro registrované hráče se stejnou klubovou příslušností a omezením věku do 9ti let, 

letošní ročník  byl tak přístupný pro děti narozené 2008 a mladší. Lokomotiva disponuje hned dvěma

kvalitními hráči tohoto ročníku a tak nebylo pochyb ještě před znalostí startovní listiny, že „A“

družstvo Lokomotivy bude patřit k jedněm z favoritů turnaje. Dvojice, z tréninkové skupiny Dominika 

Hrůzy, ve složení Tadeáš Hladký (elo 1540) a Michael Ulčák (elo 1239), jež byla nasazena nakonec 

jako třetí, vstupovala do turnaje s tím tento turnaj vyhrát. S ohledem na Tadeášovy stabilní výkony 

v posledním období a Michaelův očividný výkonnostní posun, to byl cíl naprosto přiměřený. Ale i tato 

dvojice měla určité slabiny, jejichž eliminaci jsem si vzal na starost já, jako dohlížející na tuto dvojici. 

Jinými slovy, mým hlavním úkolem bylo krotit něco jako Tadeášovo přílišné šachové sebevědomí a 

Michaelovu rychlou ruku. Obojí se podařilo spíše jen částečně a tak se kluci museli nakonec smířit 

pouze s 2. místem, které ale s ohledem na sílu a vyrovnanost nejužší špičky a průběh turnaje, určitě 

také potěšilo.

Foto z vyhlášení vítězů: vlevo 2. ŠK Lokomotiva Brno „A“ Tadeáš Hladký, Michael Ulčák, vpravo: 1. Unichess „A“

Tobiáš Day, Vojtěch Spousta

Detailnější průběh trnité cesty za úspěchem je popsán na následujících třech stranách, případně je 

možno tuto cestu přeskočit srolováním rovnou na Souhrnné zhodnocení. Za ním je pak krátké 

ohlédnutí za účastí Loko B na tomto turnaji. A na úplný závěr pak ještě jedno „zbožné přání“.                   



Trnitá cesta za úspěchem

1. kolo se slabým Lanškrounem přineslo povinné 2body, ale ukázalo, že Michaelova rychlost hry je až 

smrtící, ale bohužel ne pro jeho soupeře, ale pro něj samotného. Tudíž jsem mu před 2. kolem 

připomenul slova Radky Slepánkové, která Michaelovi samotnému asi 5x během nedávného 

tréninkového soustředění v Bzenci vyjmenovala, co všechno musí zvážit a zhodnotit, než udělá svůj 

tah a samozřejmě to, že 0,1 sekundy na tah (=rychlost Michaelovy hry) na to asi nestačí.  

2. kolo sourozenci Reschelovi (přemožitelé Lokomotivy B z 1. kola, ale rozhodně ne žádný favorit 

turnaje) znamenala první bodovou ztrátu. Michael sice zpomalil tempo hry, ale pořád byl 

nejrychlejším hráčem turnaje, tzn. rychlejším než všechny menší a se šachem začínající děti v sále. 

Díky své rychlosti Michael na začátku střední hry odmítnul figuru zadarmo špatným braním, tak 

z toho byla pouze výměna. I přes své vysoké tempo hry si vybudoval v průběhu střední hry drobnou 

materiálovou výhodu (figura za 2 pěšce). A tak hru (D, V, J, 2pěšci proti D, V, 4pěšci) směřoval do 

koncovky, bohužel špatně vyhodnotil situaci (za 1 sekundu ji ani dobře vyhodnotit nemohl) –

iniciativně a dobrovolně vyměnil svoji hodně dobrou věž, za soupeřčinu nehrající věž a tím ji dostal 

zpátky do hry. Šestá hráčka z nedávného MČR dívek do 8let (takže žádný hráč, s kterým by si Michael 

neměl poradit) díky své aktivní hře dámou a špatnému jezdci i králi soupeře a samozřejmě hlavně 

díky rychlé hře Michaela, neměla velký problém nejprve získat jezdce, poté vynutit výměnu dam a 

nemilosrdně proměnit výhodu dvou pěšců v nerovné pěšcové koncovce.

3. kolo Polabiny B – opět žádný favorit a přesto další bodová ztráta a v hlavní roli ( kromě Michaelovi 

rychlosti ) bylo naprosto nezvládnuté zahájení „hry čtyř jezdců“ s černými. Tady jsem se ještě mylně 

domníval, že za problémem nezvládnutého zahájení je pouze rychlost hry. V průběhu turnaje se 

ukázalo, že toto zahájení je pro Míšu doslova noční můrou, z které má strach. A je jedno jestli s bílými 

nebo černými, vždy je to on, kdo tahá po tomto zahájení za kratší provaz. 

4. kolo Frýdek Místek D  - zatímco favoriti si to začali rozdávat mezi sebou na předních šachovnicích,

Tadeáš s Míšou usedli až k šachovnici šesté se snahou vylepšit svoji momentální až 16. pozici s dalším 

z „outsiderů“ turnaje. Míša s bílými a na pořadu je„hra čtyř jezdců“ respektive italská, která přešla do 

hry čtyř jezdců. K tomu určitě slabší soupeř, který navíc porušil hned několik zásad zahájení, ale je to 

Míša, který velmi brzy za zisk věže čelí matu odvratitelnému pouze výměnou dámy za jezdce. 

Infarktovou partii Míša dovedl nakonec do vítězného konce, ale s jen s o trochu lepším soupeřem by 

se mu to nemohlo podařit. Tady i Míša pochopil, že legrace skončila.

5. kolo - díky zisku dvou bodů z předchozího klání se posunujeme na 4. šachovnici, kde nás čekal 

momentálně v tabulce sedmý celek – Unichess C. Michaelův styl hry, co se rychlosti a zbrklosti týče, 

začíná nabírat takové parametry, že jeho výkon lze nazvat jako zodpovědný. A tak celkem v poklidu 

kluci připisují další dvoubodovou výhru. Jinak Unichessové Áčko bylo momentálně první a Béčko třetí, 

takže kdo má největší šanci v budoucnu ovládnout mládežnický šach, je asi zřejmé.   

6. kolo Jawa Brodce – k poslednímu kolu prvního dne konečně Tadeáš s Míšou usedají tam, kam 

patří, tedy na první šachovnici, kde je vyzval momentálně vedoucí tým z Týnce nad Sázavou, což bylo 

pro mě překvapení, neboť součástí družstva byla dívka a to dokonce na první šachovnici (s dosavadní 

bilancí 4/5). Proti Tadeášovi měla bílé a při hře dvou jezdců v obraně pokračovala výpadem Jg5. 

Tadeáš zvolil variantu s b5, s čímž evidentně neměla velké zkušenosti. A tak je o osudu této partie 



rozhodnuto velmi brzy, stejně jako tomu bylo u všech předchozích partií Tadeáše. Nutno podotknout, 

že papírová síla jeho dosavadních soupeřů byla vždy o 200 a více elo nižší.

Míša narazil poprvé na elově silnějšího soupeře a Michaelova snaha o zodpovědnou hru je evidentní. 

Aktivní hrou s obětí lehké figury za dva pěšce vniká věží do soupeřova tábora, kde využívá absence 

rošády a špatného postavení krále k zisku dámy za věž. Soupeř ve snaze zvrátit pro něj nepříznivý 

vývoj partie, napadá věží Míšovu dámu, která rovněž okupovala soupeřovu polovinu. Já sám jsem 

začal přemýšlet, jaké asi bude to nejlepší místo pro ústup dámy, což nebylo úplně jednoduché, 

protože ve hře bylo ještě poměrně dost lehkých figur i centrálních pěšců. Míša ale nachází pro svoji 

dámu „bezpečné místo“ neskutečně rychle a to právě přímo v uzavřeném centru (myslím, že hledání 

vhodného místa pro svoji napadenou dámu stojí za víc, než za 3 vteřiny). A tak po dalším napadení 

střelcem je nucen se s dámou rozloučit. Z vyhrané partie se tak stává tuhý boj o remízu. Po ztrátě 

dámy se tak Míša vrací k zodpovědné hře, partie dospěla do koncovky, kdy soupeř má jezdce a dva 

pěšce. Míša se třemi pěšci nabízí soupeři remízu (postavení je opravdu takové, že by Míša neměl mít 

problém s vysbíráním dvou soupeřových pěšců). Soupeř remízu odmítá, Míša ale hraje koncovku ve 

vražedném tempu (jak mi později vysvětlil, že on koncovky umí a tak má výhodu, že je může hrát 

rychle) a tak se nakonec dopouští nejedné chyby a nakonec dává přece jen šanci svému soupeři 

k uhájení jeho posledního pěšce. Soupeř ale v rozhodujícím okamžiku hraje také velmi zbrkle a bez 

rozmyslu uchopí jezdce, chvíli ho drží nad šachovnicí, protože si uvědomil, že kdyby hrál králem, jeho 

pěšec je zachráněn a nakonec i prosazen. Nakonec tedy Jawa Brodce – Lokomotiva ½:1½. Pozn.: Jawa 

Brodce v konečném pořadí nakonec obsazuje až 15. místo a konečná bilance dívky na první 

šachovnici 4/9, takže zázraky se nedějí.

Připsání 1½ bodu v 6. kole znamenalo, že Tadeáš s Michaelem poskočili ze 4. místa na místo 2. se 

stejným bodovým ziskem jako 1. Chotěboř. Při velmi vyrovnaném čele tabulky bylo jasné, že v neděli 

bude jisto jistě stačit 4½ bodu (ze 6ti) k celkovému 1. místu. A s tím se také do druhého dne šlo.     

7. kolo – k rannímu nedělnímu kolu kluci usedají opět k první šachovnici, kde tedy z druhého místa 

svádí souboj s první Chotěboří. Tadeáš hráče s elem o cca 200 nižším velmi brzy uvrhne do spleti 

několika zákeřných vazeb, z kterých již není úniku. Míša nastupuje naopak proti elově lepšímu hráči 

Robertu Junovi (1368), který je rovněž známý svojí rychlou hrou. Míša s černými čelí aktivní hře 

soupeře. Zajímavá otevřená hra se spoustou zápletek, spíše s většími šancemi bílého.  Nakonec je to 

ale Míša, který hru záměrně směřuje do pěšcové koncovky (4 proti 4), kterou díky jeho aktivnějšímu 

králi a dvoj pěšci soupeře, bezpečně proměnil v cenný skalp a zisk partie. Rozhodující zajímavostí této 

partie byl zřejmě spotřebovaný čas, kdy před vstupem do koncovky Michael spotřeboval o cca 

7minut více, než jeho soupeř. Koncovku hrál Míša opět nesmyslně bleskově, tentokrát již ale 

bezchybně, jistě a suverénně.

8. kolo - Lokomotiva poprvé na průběžném 1. místě a souboj (jak jinak než na první šachovnici) 

s průběžně druhým Unichessem, tentokrát s Béčkem. Proti Tadeášovi nastupuje zřejmě nová 

vycházející hvězda ročníku 2008 Jan Souček (nyní elo 1143), která začala se šachem teprve před 

rokem. Jan Souček byl těsně před zahájením kola hlasitě poučen jeho vedle sedícími oddílovými 

kolegy z Áčka, s kým že má tu čest, což si dokážu představit, že mohlo Tadeášovu mysl uvrhnout do 

pocitu, že je něco jako „šachový nadčlověk“. Partie ale vypadala úplně jinak, papírový favorit hrál 

s černými tak nějak pasivně a tak jej soupeř nakonec celkem snadno přetlačil na volném f sloupci, 

kam vyskládal všechny své těžké figury. Tadeášovi tak nezbylo, než partii ještě ve střední hře vzdát. 



Tak to byla ledová sprcha, doposud dobře fungující stroj se zasekl. Tadeáš nezdar ve své partii 

odůvodnil prý špatně zvoleným plánem, ale při pohledu na hodiny, kdy soupeř spotřeboval o více než 

10minut času více, byl problém zřejmě asi někde jinde.  

Navíc to před tím vypadalo velmi nadějně, protože Michael svým velmi zodpovědným výkonem 

nakonec ve střední hře svého soupeře přehrává a získává figuru, a když mu soupeř gratuluje k zisku 

partie, tak Tadeáš hraje se svým velmi soustředěným soupeřem ještě rovinu. Mohli jsme tedy jít do

posledního kola s rozhodujícím bodovým trhákem, ale Tadeáš svoji partii prohrál, tak se sice šlo do 

posledního kola, ale z druhého místa a se stejným bodovým ziskem jako první. A tím nebyl nikdo jiný,

než Unichess A. Pořadí za tímto tandemem bylo navíc natřískané čtyřmi týmy, které rovněž měly 

zálusk na medailová umístění – se ztrátou od ½ do 1½ bodu se na 3. až 6. místě usadil Unichess B,

Chotěboř a dále první dva nasazené celky Říčany a Polabiny.  

9. kolo – a velké finále s Áčkem Unichessu. Tadeáš se utkává s Tobiášem Dayem (1443), který jako 

jediný prochází turnajem zatím bez ztráty kytičky (8/8). Míša má proti sobě opět elově lepšího hráče, 

což díky lepšícím se výkonům Michaela ale nic neznamená. Navíc mohl završit turnaj nedělním 

vítězným hattrickem, což jsem mu i kvůli němu samotnému přál. Bohužel hraje se hra čtyř jezdců a 

Míša s černými, zřejmě díky až panickému strachu z tohoto zahájení, hraje v zahájení naprosto 

nesmyslné tahy - h6 (kdy už soupeřův střelec před tím sám opustil pole g5 na h4), poté g5 a poté 

stahuje Jezdce z  f6 zpátky na g8 a to vše ještě před zahráním velké rošády. Soupeř se tak bez větších 

problémů pouští do vybílení Michaelova královského křídla.

Nedlouho po Míšově prohře přehrávají favoriti turnaje (Říčany a Polabiny) svoje dosud výše 

postavené soupeře (Unichess B a Chotěboř) shodně 2:0 a tak je jasné, že boj o zlato se odehrává u 

prvního stolu a navíc, že na stupních vítězů Lokomotivu udrží pouze Tadeášova výhra. Remíza by asi

znamenala 3. místo.

Po oboustranně velmi rozvážné, zodpovědné a vyrovnané hře, kdy soupeř s černými hraje 

s izolovaným pěšcem a zároveň vyvíjí nepříjemný tlak na svém polootevřeném C sloupci, nakonec 

chybuje. A to po Tadeášově mini hrozbě vytvořené tahem Db3 s šachem králi stojícím na g8 (plus 

hrozba braní pěšce b4), soupeř při snaze pokrýt šach i pěšce zahraje katastrofické Dc4 (dáma je 

chráněná jednou z věží stojící na c8, která je mimo krále jedinou figurou na základní čáře), poté přišlo 

okamžité Ve8+, soupeř vědom si své chyby ještě zahrál Sf8, poté ihned přišlo Vxc8 a soupeř se vzdal. 

Když jsem Tadeášovi „vyčítal“ rychlost zahrání obou posledních tahů, Tadeáš pozici okomentoval, 

jako jemu dobře známou z tréninku. No asi to vypadá, že v té Lokomotivě mají děti asi opravdu 

hodně slušný trénink.   

Souhrnné zhodnocení 

Konečná remíza v přímém souboji o zlato Lokomotiva Brno A – Unichess A 1:1 tak znamenala, že 

týmy v konečném zúčtování dosáhly stejně partiových i zápasových bodů. Díky faktu, že 4. nasazený 

Unichess A z těch předních celků první desítky toho obehrál více než Lokomotiva, bral zaslouženě 

zlato on. A to je asi tak jediné, co mě mrzelo (pokud mě vůbec něco mrzelo), že nedošlo k zajímavým 

soubojům Lokomotivy s prvními dvěma nasazenými celky Říčan a Polabin, které ale také ztrácely

body a nakonec tak skončily až těsně o 0,5 bodu za Lokomotivou na 3. a 4. místě.          



Celkově tedy 2. místo se ziskem 13,5 bodu z toho Tadeáš 8/9 a Michael 5,5/9, ale k tomu nutno 

dodat, že Tadeáš se nepotkal s papírově silnějším hráčem, kdežto Míša hned se třemi. Rovněž Míšovi

soupeři u druhého stolu nasbírali o 6bodů více, než soupeři Tadeáše u stolu prvního, takže pro Míšu 

to rozhodně žádná procházka růžovou zahradou nebyla. Navíc jeho předchozí turnajová praxe, když 

nebudu počítat druhá úterý, nebyla nějak výrazná. Určitě to byl jeho první turnaj s republikovými 

parametry, dokonce ani neabsolvoval podzimní MMaS. I přes tento handicap to nakonec zvládnul 

velmi zkušeně a zejména v závěrečné fázi turnaje tak výrazně pomohl k tomu, že duo Lokomotivy

bylo reálně v boji o titul až do závěrečného kola. Z Chrudimi, tak odjel daleko zkušenější hráč, než tam 

přijel. Michael společně s Tadeášem vytvořili údernou formaci, která se po polovině turnaje pevně 

uhnízdila na první šachovnici a trochu neskromně lze dodat, že jen zázrakem z toho nakonec nebylo

místo první. Takže nezbývá, než jim poblahopřát k úspěchu. A popřát jim, aby něčeho podobného 

dosáhli se svými oddílovými kolegy i za nedlouho v Krnově na finálovém turnaji družstev mladších 

žáků, kde to ale budou mít všichni podstatně těžší. Michael by ale mohl na tomto turnaji alespoň 

zatočit (ideálně za pomocí trenérů) s jeho komplexem hry čtyř jezdců, což by pro něj samotného 

znamenalo velké vítězství.

ŠK Lokomotiva Brno B

Tak tady jen stručně, před třemi měsíci (to se řešily přihlášky do Chrudimi) jsem měl trochu obavu, 

abych přihlášením Leontýny a Mikuláše do turnaje dvojic dětem nezpůsobil nějaká „traumata“ 

z případné budoucí série porážek na tomto turnaji. Ale díky pravidelnému a kvalitnímu tréninku pod 

vedením pana Hurty v Lokomotivě a samozřejmě díky průběžné vydatné turnajové herní praxi, byly 

nakonec výsledky a hlavně výkony obou i nad moje očekávání. Z 51 dvojic skončily bezpečně v první 

polovině výsledkové listiny na 23. místě se ziskem 9,5 bodu, z toho Leontýna 4/9 a Mikuláš 5,5/9.

ŠK Lokomotiva Brno“B“ Leontýna Hladká, Mikuláš Hladký v zápalu boje



Navíc je samotné to určitě bavilo, takže pokud u šachu vydrží, určitě se zúčastní i příští rok. To ale 

zcela jistě v opačném gardu (Mikuláš na první a Leontýna na druhé šachovnici) nebo případně každý 

v jiné dvojici s jiným oddílovým kolegou nebo kolegyní, pokud nějací budou. Takže ke krásně 

vybojovaným bodům, statečnému snášení porážek a zejména ke zjevné snaze u hry přemýšlet, jim 

touto cestou ještě jednou gratuluji. A nejen v jejich zájmu, jim přeji, aby v příštím roce byly třeba 

součástí tréninkové skupinky Lokomotivy s aktivně hrajícími dětmi (tzn. nejen s dětmi docházejícími 

do šach.kroužku bez zapojení do soutěžního zápolení) a samozřejmě pokud možno s převahou 

chlapců.  

Zbožné přání

Závěrem už jen v zájmu zachování konkurenceschopnosti Lokomotivy v mládežnickém šachu i 

v příštích letech, si touto cestou dovolím vyslovit přání, aby vedení klubu přijalo něco jako závazek,

postavit na velmi zajímavém a atraktivním turnaji dvojic v Chrudimi každoročně dvě dvojice (z nichž 

alespoň jednu ryze chlapeckou) a zároveň, aby každoročně na turnaji MČR do 8let Lokomotivu

reprezentovali alespoň 2 kluci. Pro úplnost dodávám, že dvojičky jsou pro příští rok pro ročníky 2009 

a mladší a MČR do 8let pro ročníky 2010 a mladší.       

Jiří Hladký




