
                                                                                                                          

 

Popis jedné partie z utkání Sedlčany B – Říčany G 

Pavel Sadil 

V dnešním utkání s Říčany G mi los přisoudil teprve desetiletého letého Jáchyma Šmolíka, 

jehož ELO převyšuje to mé o více než 100 bodů. Co vám mám říkat, nadšený jsem z toho nebyl, 

všichni víme, jak jsou tihle mládežníci draví, chtiví úspěchu a nabušení teorií. Obzvláště ti 

z Říčan. Pamětníci letošního turnaje v Jankách ví, o čem mluvím. Nicméně, nějaké poraženecké 

nálady jsou mi cizí, a tak jsem za šachovnici zasedl odhodlán odevzdat co nejlepší výkon. 

Jáchym zahájil dámským pěšcem, myslím, že postavil něco jako Colleho systém se střelcem na 

f4. Po 8. tahu bílého vznikla na šachovnici obrácená karlovarská struktura pěšců, kdy by měl 

černý zahájit minoritní útok na dámském křídle, čemuž ovšem bránil právě ten střelec na f4, 

jelikož nebylo možné podepřít b-pěšce věží. Jak je vidět, zahájení jsem nezahrál nejlépe a ani 

nadále jsem si nepočínal přesně. Po výměně jezdců vznikly v mém táboře první slabiny, pěšec 

a7 a opožděný pěšec c6. Tohoto opožděného pěšce jsem chtěl vyměnit a za tímto účelem jsem 

postavil dámu na b6, napadajíc zároveň pěšce na b2. Ovšem po tahu Dd2 mě polil horký pot. 

Čtyři figury bílého míří na královské křídlo, hrozí oběť na h6, celé to vypadá jako matový útok.  

První pokus, jak odvrátit katastrofu, je výměna bělopolných střelců – Sa6. Jáchym odmítá – 

Sc2. Samozřejmě, bělopolný střelec hraje při matovém útoku naprosto rudimentální úlohu. 

Takže další pokus, Je4 přerušuje dráhu střelce a napadá dámu. Sxe4, dxe4 a počet slabých 

pěšců v mém táboře se rozrůstá na tři. Zde asi za bílého po Sxh6 vycházel věčňák, s tím se ale 

říčanský mladík nechce pochopitelně spokojit, jeho pozice je mnohem lepší. Takže aktivní Je5 

s hrozbou vidlí, kterou pokrývám Vfd8. Tento tah plní hned tři úlohy – znemožňuje již zmíněné 

vidle, rentgenuje dámu a uvolňuje pole f8 pro černopolného střelce pro případ, že by bílého 

nepřešly choutky na oběť na h6, jenž nejpozději od tohoto tahu nevychází. 

Bílý se rozhoduje napadnout pěšce tahem Dd2, já se konečně dostávám k protihře tahem c5, 

který jsem musel o několik tahů odložit. A zde už se vážného pochybení dopouští říčanský 

mladík, který centrálního pěšce pokrývá tahem Se3. Následující sekvence cxd4, Sxd4, Vxd4!!, 

cxd4 znamená oběť kvality a cesta k bílému králi je volná. Partie nabývá rychlý spád: Sb4+, 

Kd1, Dxd4+, Jd3 (Kc1 nejde pro Vc8), Sxd3, Dc1, odtažný šach Sc4+, Kc2, Dd3#, drtivý matový 

útok zakončen. 

Krátké shrnutí: Jáchym získal ze zahájení výhodu, ovšem i za cenu toho, že jeho král zůstal 

uprostřed šachovnice, což se mu stalo po vyšumění útoku na královském křídle osudným. 

Nakonec celkově Sedlčany B – Říčany G 4:4. Jeden se hned cítí líp, když přispěje svou troškou 

do mlýna k bodovém zisku týmu, a i ta neděle je hned veselejší. 

 

Fotky: http://pavel19.rajce.idnes.cz/Sedlcany_B_-_Ricany_G_10_12_2017/  



                                                                                                                          
 

Jáchym Šmolík 1612 – Pavel Sadil 1507 0 – 1 

1. d4  d5 

2. Je3  e6 

3. Sf4  Jf6 

4. e3  Sd7 

5. Sd3  0-0 

6. Jbd2  c5 

7. c3  cxd4 

8. exd4  Jc6 

9. Je5  h6 

10. Jxc6  bxc6 

11. Jc3  Db6 

12. Dd2  Sa6 

13. Sc2  Je4 

14. Sxe4  dxe4 

15. Je5  Vd8 

16. Dc2  c5 

17. Se3  cxd4 

18. Sxd4  Vxd4 

19. cxd4  Sb4+ 

20. Kd1  Dxd4+ 

21. Jd3  Sxd3 

22. Dc1  Sc4+ 

23. Kc2  Dd3# 


