
Zasněžený šachový víkend 
 

Prodloužený víkend od 8. do 10.ledna měl být plný šachu. Bohužel si na 
tyto dny naplánovala zvýšenou aktivitu i příroda. Kdyby nám ukázala tři dny 
plné sluníčka, určitě by se nikdo nezlobil, ale sněhová nadílka jistě přidělala 
starosti všem. 

Žáci měli v pátek a v sobotu odehrát svoji skupinu Krajského přeboru 
žákovských družstev – v pátek předehrávka v Příbrami a potom v sobotu u nás 
v Kulturním domě Josefa Suka soustředění všech šesti družstev. V naší skupině 
kromě nás a Příbrami jsou ještě družstva Vlašim C a D a Zvole A a B.  Družstvo 
PYRIT Příbram je favoritem skupiny, a tak byl páteční zápas velmi důležitý. 
Vzhledem k počasí byl už svoz dětí do Sedlčan zážitkem – Jirka Třebický 
z Kamenice a Maruška Křížová s Petrem Kozlem z Neveklova se po 
zasněžených a neošetřených cestách do Sedlčan bezpečně dostali a společně 
s místními Mirkem Vyternou a Honzou Sadilem jsme dorazili do Domu dětí a 
mládeže v Příbram včas. 

Na 4. a 5. šachovnici proti nám Příbram postavila hráče 4.VT, favority 
tedy byli naši hráči. Honza Sadil (3.VT) svého soupeře Jirku Soukupa rychle 
přehrál, když jsem se poprvé přišel podívat na vývoj partií, dával právě mat. 
Maruška K řížová (3.VT) to s Balkem měla mnohem těžší. Dobrou pozici po 
zahájení pokazila a při hromadné výměně ztratila figuru za pěšce. Balek měl 
potom několik šancí partii rychle vyhrát, ale nepřesnostmi dovolil naší hráčce 
vytvořit dva volné spojené pěšáky. To už byl výsledek partie nejasný. Potom se 
stalo něco v šachu celkem neobvyklého. Maruščin král tak dlouho honil ve 
středu šachovnice soupeřovu věž, až ji dohonil a sebral. Filip Balek se potom 
velmi korektně ihned vzdal. Po necelé hodině hry vedeme 2:0 !!! 

Na předních deskách proti sobě zasedli samí elisté a očekávaly se 
vyrovnanější partie. Mirek Vyterna (1467) s Frantou Sentenským (1436) 
postavili dost komplikovanou pozici s útočnými šancemi na obou stranách. 
Bohužel při pokusu o zjednodušení pozice chyboval Mirek a soupeř už svoji 
šanci nepustil. Po hodině a půl Příbram snižuje na 1:2. Jirka T řebický (1504) 
s Michalem Bodickým (1579) někde ve střední hře chyboval, ztratil dva pěšce a 
vypadalo to na jasnou prohru. Mezitím se Petr Kozel (1406) držel proti svému 
silnějšímu soupeři Honzovi Hochmanovi (1527). Útočné snahy soupeře ubránil 
a po 110 minutách hry vznikla blokovaná pěšcová koncovka a celkem 
pochopitelná remíza – vedeme 2,5:1,5 a minimálně celková remíza je v kapse. 
Jirka ve své partii musel trochu čarovat (nebo jeho soupeř chybovat?), podařilo 
se mu pozici převést do věžovky s jedním párem věží. Stále měl sice dva pěšce 
méně, ale svojí velmi aktivní věží otravoval soupeře tak dlouho, až jednoho 
pěšce dobyl. Pozice byla stále dost horší, ale stav na hodinách – dvě minuty 
proti pěti minutám našeho hráče – vedl soupeře k přijetí remízy. Trenér Příbrami 
mu to sice hned řádně „vysvětlil“, na výsledku zápasu to už nic nezměnilo. Se 



značnou dávkou štěstí a po velmi bojovném výkonu porážíme silnou Příbram 
3:2 !!! 

V době, kdy děti v klidu hrály své partie, rozhodovali trenéři a rodiče o 
osudu sobotního soustředění. Nakonec jsme celkem jednoznačně rozhodli 
neriskovat ranní cesty po špatných cestách a soustředěni odložit. Na nás tedy 
čekala už jen cesta Příbram-Sedlčany po stále se zvyšující vrstvě sněhu. Ale 
dojeli jsme – pomalu a jistě. 

 
Neustávající sněžení vzbuzovalo obavy i o osud nedělního zápasu našeho 

béčka. Pravonín to k nám nemá zrovna blízko, ale na cestu se vydal a po 2,5 
hodinách cesty, trvající normálně hodinu, dorazil. Naší sestavu také ovlivnil 
sníh. Marek Fejt vyrazil za sněhem na hory a David Červenka se pro sníh 
nedostal z domova. Musel jsem tedy nastoupit já, vaření kávy a čaje se ochotně 
ujala Marie Filipová – děkujeme! Zápas nezačal příliš šťastně, Pavel Vyterna 
skočil Vojtovi Filipovi na fintu v zahájení a partie byla až příliš rychle 
rozhodnuta. Honza Sadil si díky absenci hráčů základní sestavy zahrál poprvé na 
třetí šachovnici. S Patrikem Studničkou se celkem držel, pak si ale nechal dát 
vidličku pěšcem na věž a koně a byl konec. Naštěstí mezitím Pavel Sadil přehrál 
Tomáše Filipa a partii zakončil pěkným matem. Stav zápasu je tedy velmi brzy 
(po hodině hry) 2:1 pro soupeře. V mojí partii mi Mirek Lalouček dovolil 
postupně zvyšovat aktivitu mých figur a nepřesnostmi ztratil jednu svoji - 2:2. 
Chvíli na to skončila i poslední partie. Mirek Vyterna s Lukášem Filipem stál 
během partie trochu hůř. Konečná pozice – dámská koncovka – by si zasloužila 
podrobnější rozbor. Soupeři asi nechtěli pokoušet štěstí s dohodli se na remíze. 

 
Konečný výsledek: 
Sedlčany B         2,5-2,5 Pravonín 
Havelka Petr 1919 1-0 Lalouček Miroslav 1672 
Vyterna Mirek  1459  ½ Filip Lukáš   1573 
Sadil Jan  1250 0-1 Sturnička Patrik  1492 
Vyterna Pavel 1100 0-1 Filip Vojtěch  1367 
Sadil Pavel  1000 1-0 Filip Tomáš  1250 


