
Zpráva z MČR školních týmů v šachu, 18.6.2018 - 20.6.2018, Zlín: 

Již 2. rok po sobě se školní tým 2. stupně 4. ZŠ Švermova Žďár nad Sázavou, účastnil 
závěrečného, celostátního kola Mistrovství ČR v šachu školních týmů čtyřčlenných družstev, 
v kategorii 6. až 9. třída. Právo postupu tým získal jako vítěz okresního kola a následně jako 2. tým 
z kola krajského (s Gymnáziem Havlíčkův Brod). Mistrovství se konalo v areálu univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně, v krásných a moderních prostorách kongresového centra.  

Turnaj byl 2-denní, hraný na 9 kol, olympijským systémem, kdy se do tabulky zapisoval každý získaný 
bod družstva. V úterý bylo odehráno 5 kol, ve středu pak zbývající 4 kola. Partie se hrály s tempem         
2 x 20 min. s přídavkem 5 s za provedený tah. 

Startovní listina se skládala z 28. nejlepších školních týmů z celé ČR. Náš tým byl dle průměru 
výkonnosti všech čtyř hráčů 25. nasazený. Je jasné, že toto umístění jsme obhajovat nejeli. Chceme 
mezi prvních 20 týmů, pokud možno, vylepšit i loňské 18. místo (loni startovalo 30 týmů).  

Naši nastupovali k jednotlivým šachovnicím takto: 

1. Tomáš Vokoun 
2. Vojtěch Kolátor 
3. Ondra Houdek 
4. Petr Sklář 

A nyní již k průběhu: 

1. Kolo:  4. ZŠ Žďár : Masarykovo gymnázium Plzeň 2 : 2 

Na úvod turnaje jsme změřili síly s 11. nasazeným týmem, gymnazisty z Plzně. 2 body za remízu 2 : 2 
bereme, soupeř je trochu rozpačitý, s takovou ztrátou nepočítal. Naše body za výhry Tomáš a Petr. 

Foto z 1. kola proti Plzni 

 

 



2. Kolo:  Gymnázium Zábřeh : 4 ZŠ Žďár: 1 : 3  

Díky 2 bodům jsme mírně postoupli a čeká nás 9. nasazený, gymnázium Zábřeh.  Soupeře naprosto 
zaskakujeme, vítězíme 3 : 1. Kdyby si Tom v dobře rozehrané partii nenechal dát mat na poslední 
řadě, mohli jsme slavit kanára.  Body za výhry Vojta, Ondra, Petr.                                         
Foto z 2. kola proti Zábřehu 

 

 

3. Kolo:  4 ZŠ Žďár: Gymnázium Hlinsko: ½ : 3 ½   

Díky předchozí výhře jsme opět postoupili výše a čeká nás ještě těžší soupeř, 7. nasazené gymnázium 
Hlinsko. Pouze Ondra získává ½ bodu, hráči soupeře, postoupivší letos do 1. dorostenecké ligy, byli 
nad naše síly. 
Foto z 3. kola proti Hlinsku 

 



4. Kolo:  ZŠ Semily : 4. ZŠ Žďár 3 : 1 

14. nasazené Semily nás trochu zaskakují, chtěli jsme určitě více. Nevadí, v dalším kole musíme 
ztracené body znovu nahrát. Bod získal Ondra. 
Foto 4. kolo, Semily 

 

 

5. Kolo:  4. ZŠ Žďár :  ZŠ Štětí 4  : 0  

Jediný soupeř, který byl nasazený za námi. A tak získáváme kanára díky všem výhrám nyní. Bravo. 

Naši soupeři ze Štětí 

 



Dnešní, více jak 5-ti hodinový šachový maraton máme za sebou, s průběžným 14. místem jsme 
spokojeni. Ovšem zítra nebude lehkých soupeřů a nějaké body bude třeba ještě uhrát. 

Pořadatel pro účastníky nachystal několik možností pro pozdní volné odpoledne: návštěvu ZOO Zlín, 
exkurzi do Baťova mrakodrapu, pro zájemce o plavání pak návštěvu bazénu. Na ZOO je asi příliš málo 
času a venku velké teplo, bazén máme pěkný ve Žďáře, volíme mrakodrap. Vyjíždíme Baťovou 
pojízdnou kanceláří zbudovanou ve výtahu do 16. patra a kocháme se pohledem na Zlín z terasy 77,5 
m vysokého domu, toho času nejvyššího v cele střední a východní Evropě (v Evropě západní pak byla 
pouze 1 budova vyšší, a to dům v belgických Antverpách). 

Ještě krátká procházka podvečerním Zlínem a vyhlasuji večerku v 22 h. Kupodivu nikdo nic nenamítá. 

 

6. Kolo:  ZŠ Žďár :  Gymnázium Tábor 2 : 2 

A začíná druhý den. S průběžně 13. Táborem musíme být za 2 body rádi. Petr získal rychlý bod, poté 
však 2 body soupeř a prohráváme 1 : 2. Hraje již pouze Tom, soupeř má v koncovce o figuru více. 
Přesto urputnou obranou svého krále nedovolí soupeři dát mat a nakonec vítězí na čas. Vydřený bod. 
naši soupeři z Tábora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Kolo:  Gymnázium a SOŠ Liberec  :  ZŠ Žďár   1 : 3 

Liberec, nasazená 8., se rychle ujímá vedení. Vojta vyrovnává, Ondra zaskakuje soupeřku nečekaným 
matem. Soupeřka nechápe, jak se jí to mohlo stát, vždyť měla více materiálu. Jo, Ondra je šibal. 
Vítězství 3 : 1 dokonává Tom v dramatické koncovce. Po této výhře se dostáváme na průběžné            
8. místo !  

Soupeři z Liberce v 7. Kole 

8. Kolo:  ZŠ Žďár  :  Mensa gymnázium Praha   ½ : 3 ½  

V předposlením kole nás čekal jeden z nejtěžších soupeřů, celkově 3. tým konečného pořadí. Pouze 
Tom získal ½ bodu pro tým. Ostatní se však silnějších soupeřů nezalekli a o body musel soupeř tvrdě 
bojovat. Vše rozhodne poslední kolo. Stále jsme vysoko. 
naši soupeři z Prahy 

 



9. Kolo:  ZŠ Valašská Polanka  :  ZŠ Žďár 2 ½ : 1 ½  
A jdeme do posledního kola, hlavně nepokazit dosavadní výsledky. Průběžně prohráváme, Ondra 
srovnává, Tom to zkouší, ale na víc, jak ½ bodu, to se silnějším soupeřem není. Vojta bojuje, co může, 
ale na body to nestačí.   

 

A nyní již čekáme na celkové výsledky. 

Umístění mezi nejlepšími 20. týmy by mělo být jisté, jak se ale ještě posuneme ? 15. místo ! 

Určitě ho všichni berou. V případě jednoho bodíku navíc bychom končili 8., s jedním bodem méně 
však 20. 15. místo je vybojované, znamená vylepšení loňského 18. místa. V tabulce jsme postopupili o 
10 míst, nikdo již tak velký postup nezaznamenal.  

A nyní k jednotlivým hráčům: 

1. Tomáš Vokoun: Tomáš nastupoval na 1. šachovnici proti nejsilnějším hráčům soupeře (s Rtg. 
prům. 1634). Z 9 partií vybojoval 5 bodů za 4 výhry a 2 remízy. Všechny slabší soupeře 
porazil, některým silnějším body vzal. Nebyl to špatný výkon. 

2. Vojta Kolátor: ani Vojta neměl na 2. šachovnici lehkých soupeřů (s Rtg. prům. 1486). 3 body 
za 3 výhry byly důležité pro celkové umístění. Dobrý výkon. 

3. Ondra Houdek: Ondrovi se podařilo získat 5,5 bodu (soupeři s Rtg. prům. 1380). Na Ondru se 
můžeme na 3. šachovnici spolehnout. 

4. Petr Sklář: Petrovi 4 body byly velmi důležité, ani on neměl lehké soupeře (s Rtg. prům. 
1241). 
 

5. Filip Ležal: Filip s námi tentokrát nejel, byl připravený jako náhradník. Přesto ho musíme 
vzpomenout, byl u postupu z krajského kola. 
 

 

 



Ještě pohled do sálu, poháry pro nejlepší a společné foto: 

 

 



 

 

Na závěr ještě klukům gratuluji k výkonu, do zápasů dali vše. 

A příští rok chtějí do Zlína opět. 

Zapsal: 
J.Vokoun 

Odkaz na výsledky: 

http://chess-results.com/tnr361372.aspx?lan=5 

 


