
Povinná výhra v Bučovicích. 
 
V osmém kole KP dvojky (skupina C) nám přisoudil los zájezd do Bučovic. Opět měl náš 
kapitán Tomáš Juriga menší problém, jak nás tam dopravit. Nakonec jela půlka týmu 
vlakem, zbytek družstva autem pana Zikana. Možná se vám bude zdát zvláštní, že ti 
prvně jmenovaní byli na místě děje asi o půl hodiny dříve, než my – motorizovaní. Tuto 
neděli bylo opět Brno, respektive prostor kolem TESCO u hlavního nádraží, které 
naštěstí nemusela v neděli 22. února obsadit policie a hledat ukrytou bombu, jako o den 
dříve,  plné šachistů. Jako prvního jsem tam potkal Luboše Rišku, který prohlásil, že si 
jedou do Lipovce pro postup do KP I. třídy (splněno), další várka borců Lokomotivy Brno 
se scházela u auta pana Vachka, který konstatoval, že snad poprvé jedou v nejsilnější 
sestavě doplněné mladými hvězdami (Dvořák, Hofírek a spol.) pro vítězství do 
Postoupek (rovněž splněno). Ti všichni byli již dávno na cestě, ale my s panem Zikanem 
a Doškařem stále ještě stáli na místě a čekali – hádejte na koho – uhádli jste – na 
mladého Honzíka Uhmanna. Tentokrát na sraz dorazil asi jen o 20 minut později, než 
měl a použil tuto neotřelou „výmluvu“ – prý na Grohově ulici tramvaji, kterou jel 
k nádraží, vypověděl náhle motor, a tak musel kus cesty pěšky! No – věřili byste tomu? 
Já tedy ano – vždyť se říká, že na – raději to vynechám. To má stejnou vypovídací 
úroveň, jako pár titulků v Respektu, který jsem svým dětem předplatil, a který mi pak po 
přečtení po několika měsících nechají číst samotnému. Jestli je vymýšlí šéfredaktor pan 
Tabery, měl by dostat nějakou literární cenu za schopnost tvorby krátkých spojení a 
hrubé matení veřejnosti. V úvodníku čísla 4/2015 má např. úderný titulek „Miloš Zeman 
proti dětem“, což navozuje ve čtenáři pocit, že náš pan prezident je nějaký krutý 
Herodes, jinde ve stejném čísle čtu se znepokojením nadpis „Konec brýlí“, ale když čtu 
dál, jedná se prý o brýle „inteligentní“ neboli Google Glass, které jsou schopny 
zprostředkovat informace z internetu a pořizovat fotky nebo zvukové záznamy. No 
konec takových brýli mne nechává zcela chladným nakonec. Vyrážíme do Bučovic – 
pan Karel má trasu nastudovanou – na cestě nás někde na Olomoucké dostihl telefonát 
pana Jurigy, že už jsou tam a kde jsme my? Uklidňujeme kapitána, že tam budeme brzo 
taky, tak za hodinu asi. Ale domácí prý budou na nás hodní a chvíli posečkají. Cestou 
opět ve voze vládne inteligentní konverzace. Připomněl jsem panu Doškařovi, aby si 
určitě pořídil knihu pana Mlýnka „Příběh průměrného šachisty“, kde je s autorem a 
panem Glacnerem na jednom ze šachových zájezdů do ciziny vyfocen. Bere tuto 
informaci na vědomí, ale prohlašuje, že mu cena té knihy připadá – poněkud přehnaná. 
Ale to už jsme u hotelu Arkáda, vystupujeme a hledáme trochu rozpačitě vchod. 
V pěkné hrací místnosti, která pamatuje i divizní zápasy a silné kandidátské turnaje, již 
zápas asi pět minut probíhá. Kapitán Juriga vstává od své partie a usazuje nově 
příchozí na správná místa. Mým soupeřem je podle očekávání pan Křápek, který jest 
mnohem dokonalejším hráčem než já – zatím má ze 7 zápasů 7 remíz! Já jen pět při 
jedné výhře a jedné prohře. Jak takový souboj asi dopadne? Kolegové to prý věděli 
předem, jenom tipovali, v kterém tahu se tak stane. No – první jsme nebyli. První remízu 
zaznamenali borci na čtvrtém stole. Po malé konzultaci se mnou na toaletě, kdy Tomáš 
prohlásil, že je pořád těžce nachlazen a nejraději by byl co nejdřív zase doma v posteli, 
jsem proti jeho remízové nabídce panu Matulovi nemohl nic namítat.   
 
Juriga,Tomáš (1826) - Matula,Tomáš (1676) [A53] 
KP II C /Bučovice-Loko F/ (8), 23.02.2015 



1.d4 Jf6 2.Jf3 d6 3.c4 Sg4 4.e3 Sxf3 5.Dxf3 Jc6 6.a3 e5 7.dxe5 dxe5 8.Jc3 Sd6 
9.Se2 0–0 10.0–0 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+-wq-trk+0 
9zppzp-+pzpp0 
9-+nvl-sn-+0 
9+-+-zp-+-0 
9-+P+-+-+0 
9zP-sN-zPQ+-0 
9-zP-+LzPPzP0 
9tR-vL-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
 (R) 1/2 
 
Druhá remíza se zrodila na třetí šachovnici po tomto průběhu: 
 
Švestka,Jiří (1744) - Kašpárek,Ondřej (1842) [D35] 
KP II C /Bučovice-Loko F/ (8), 22.02.2015 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 exd5 4.Jc3 Jf6 5.Sg5 Se7 6.e3 c6 7.Sd3 Sg4 8.Dc2 Jbd7 9.h3 
Sh5 10.Jge2 Sg6 11.Sxg6 hxg6 (V této klasické variantě dámského gambitu zkoušeli 
bílí 12.0–0–0, Sf4 nebo Je2-g3. Pan Švestka našel další tah, na který zareagoval Ondra 
Kašparek nabídkou dalších výměn) 12.Jf4 Jh5?! (Zde bylo asi lepší buď posílit bod d5 
po Jb6 nebo c7 po Sd6. Po tahu v textu jsem při cestě kolem této partie viděl nadějnou 
oběť, kterou však bílý prý vůbec nepočítal) 13.Sxe7 Dxe7 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+-+k+-tr0 
9zpp+nwqpzp-0 
9-+p+-+p+0 
9+-+p+-+n0 
9-+-zP-sN-+0 
9+-sN-zP-+P0 
9PzPQ+-zPP+0 
9tR-+-mK-+R0 
xiiiiiiiiy 



 
 (Lépe asi bylo brát králem, ale ani černý si nebyl vědom nebezpečí) 14.Jd3 (Za úvahu 
stálo 14.Jcxd5!?, na př. 14...cxd5 15.Jxd5 Dd8 16.Jc7+ Ke7 17.De4+ Kf8 18.Jxa8 Dxa8 
s malou výhodou bílého) 14...Jhf6 15.0–0–0 (Na návrh bílého dáno za remízu) 1/2 
 
Třetí remíza se zrodila na páté desce. Byla od začátku dost pravděpodobná.  
 
Křápek,Miroslav (1781) - Kalendovský,Jan (1964) [B07] 
KP II C /Bučovice-Loko F/ (8), 22.02.2015 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Sd3 g6 4.Jf3 Sg7 5.c3 0–0 6.0–0 c5 7.Ve1 (Hraje se Pircova 
obrana. Tahu věží prý dávají přednost Volkov, Smagin, Eingorn, Sorokin a další 
velmajstři) 7...cxd4 8.Jxd4 (Mnohem častější je braní pěšcem) 8...Jc6 9.Jxc6 (Tak 
přímočaře podle databáze nehrál ještě nikdo - zkoušelo se 6 různých vývinových tahů. 
Od této chvíle nastává vlastní tvorba) 9...bxc6 10.De2 a5 11.Ja3 Jg4 12.Jc4 d5 
13.exd5 cxd5 14.Je3 Je5 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+lwq-trk+0 
9+-+-zppvlp0 
9-+-+-+p+0 
9zp-+psn-+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-zPLsN-+-0 
9PzP-+QzPPzP0 
9tR-vL-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
 (Nechtěl jsem pořád jen měnit) 15.Sb5 (Zde byla zajímavější zápletka, kterou jsem 
vůbec neviděl: 15.Jxd5 Jxd3 16.Dxd3 e6 17.Jf4 Sa6 a mám pěšáčka míň, ovšem malou 
iniciativu) 15...Sb7 16.Sd2 Jd7 17.Jg4 (Soupeř hraje to, co mu černý dovolí, důsledně 
na další výměny) 17...e6 18.Sh6 Sxh6 19.Jxh6+ Kg7 20.Jg4 Jf6 21.De5 h5 (Vše asi 
vynuceno) 22.Jxf6 Dxf6 23.a4 Dxe5 (A zde jsem nabídl remízu s poznámkou, že asi 
stojím nepatrně líp, ovšem v další krátké analýze jsem to nedokázal dost přesvědčivě) 
1/2 
 
O hráči domácích na sedmé šachovnici prohlásil pan Matula, který jinak zalitoval, že 
nemohl „zaříznout“ mne, že je to jejich velká naděje. Šachy hraje teprve krátce a proto 
má spíš nasazovací Elo pro začátečníky. Jak se zdá, z teorie se již hodně naučil.  
 
Štrublík,Martin (1168) - Lisik,Miroslav (1678) [B38] 
KP II C /Bučovice-Loko F/ (8), 22.02.2015 



1.e4 c5 2.Jf3 g6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jc6 5.c4 Sg7 6.Se3 Jf6 7.Jc3 d6 8.Se2 Sd7 9.0–0 
0–0 10.Dd2 (V této dračí variantě, hrané podle Maróczyho, se těžko v zahájení hledají 
nové cesty) 10...a6 11.f3 Vb8 (Tak hrálo 130 borců, na c8 se šlo věží v 362 partiích - 
podle Megabáze 2014) 12.Vab1 Jxd4 (Teprve zde novinka, černí zkoušeli Dc8 nebo b5) 
13.Sxd4 b5 14.b3 b4 15.Jd5 Jxd5 16.exd5 Sxd4+ 17.Dxd4 Db6 18.Vbd1 Vfc8 19.f4 
a5 20.g4 a4 21.Dxb6 Vxb6 22.f5 (Bílý nabízí plichtu, černý zatím odmítá) 22...f6 
23.fxg6 hxg6 24.Sd3 g5 25.Sf5 Sxf5 26.gxf5 axb3 27.axb3 Va6 28.Va1 Vca8 29.Vxa6 
Vxa6 (Ale partie k remíze neodvratně spěje) 30.Ve1 Kf7 31.Kf2 Va2+ 32.Ve2 Va1 
33.Ve1 Vxe1 34.Kxe1 Kg7 35.Kf2 Kh6 36.Kg3 Kh5 37.h3 Kh6 38.Kg4 Kg7 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+-+-zp-mk-0 
9-+-zp-zp-+0 
9+-+P+Pzp-0 
9-zpP+-+K+0 
9+P+-+-+P0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 
 Dáno za remízu. 1/2 
 
Stav zápasu je 2:2! Myslím, že jsme čekali víc. Zatím sedíme v restauraci s panem 
Křápkem a Kašpárkem a povídáme si. Obdivujeme bučovickou hrací místnost. Pan 
Zikan na cestě sem připomněl, že v Bučovicích už hrál na 4 místech: v Katolickém 
domě, v Arkádě, na škole a dokonce v zámku! Ptáme se pana Křápka, kolikže stojí 
pronájem sálu na jedno utkání. Odpověď, je-li pravdivá, je téměř šokující. V Katolickém 
domě (dnes Kaťák) hrají bučovičtí zdarma, v Arkádě prý je stojí jeden hrací den – 200 
korun. Jen považte – pouhé dvě stovky. To kdysi v Boby-centru pronajímali majitelé sály 
na různé akce tuším za 5000 Kč na hodinu. Tak se zdá, že šachy v Bučovicích, kde se 
hrávalo již za první republiky, jen tak nezaniknou.  
 
Doškař,Miloslav (1652) - Marcol,Václav (1135) [D20] 
KP II C /Bučovice-Loko F/ (8), 22.02.2015 
1.d4 d5 2.c4 dxc4 (Přijatý dámský gambit se musí hrát opatrně) 3.e3 b5 4.a4 c6 5.axb5 
(Teprve teď asi černý zjistil, co věděl už dávno ve středověku pan Greco - vezme-li 
pěšce na b5, ztratí po tahu Df3 věž na a8. Asi sto lidí podle databáze do toho přece šlo - 
s nevalným úspěchem - náš soupeř vymyslel TN!) 5...Sb7 6.Sxc4 cxb5 7.Sxb5+ Jd7 
8.Jf3 e6 9.0–0 Jgf6 10.Jc3 Sb4 11.Je5 0–0 12.Jxd7 Jxd7 13.Sd2 Sxc3 14.bxc3 
Diagram  
 



XIIIIIIIIY 
9r+-wq-trk+0 
9zpl+n+pzpp0 
9-+-+p+-+0 
9+L+-+-+-0 
9-+-zP-+-+0 
9+-zP-zP-+-0 
9-+-vL-zPPzP0 
9tR-+Q+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
 (Bílý měl sice pěšce navíc, ale teď mohl hořce litovat své nepozornosti) 14...Jf6? (Proč 
ne 14...Dg5 s dvojím úderem a ziskem figury?)  15.Sd3 Dd5 16.f3 a5 17.e4 Dd8 18.Sg5 
h6 19.Sh4 g5 20.Sf2 Sa6 21.c4 Dc7 22.c5 Sxd3 23.Dxd3 a4 24.Vfb1 Vfb8 25.h4 a3 
(Někde v této pozici nabízel černý remízu! Pan Doškař se šel zeptat, jak se má 
zachovat, já mu povídám, že to jsme sem nemuseli jezdit, když už máme 4 remízy, kdo 
tedy vyhraje? Pan Marcol ovšem tajemně naznačoval, že má nějaké trumfy v rukávu. A 
přesto tedy bílý pokračoval)  26.Vxb8+ Vxb8 27.Vxa3 Jh5 28.Va1 f6 29.e5 f5 30.hxg5 
hxg5 31.g3 Kf7 32.Da6 Db7 33.Dxb7+ Vxb7 34.g4 Jf4 35.gxf5 exf5 36.Se3 Ke6 
37.Va6+ Kd5 38.Vd6+ Kc4 39.Sxf4 gxf4 40.e6 (No - další odpor byl ještě dlouhý, ale 
zbytečný) 40...Vg7+ 41.Kf2 Va7 42.Vd7 Va2+ 43.Kg1 Kd3 44.e7 Ve2 45.c6 Ve1+ 
46.Kg2 Ve2+ 47.Kh3 Ve3 48.Kh4 Ke2 49.c7 Kxf3 50.c8D Ve2 51.Dc6+ 1–0 
 
Konečně jsme se ujali vedení 3:2 a v další partii pan Karel Zikan na šesté desce přidal 
další celý bod na 4:2. Ale ani tato vítězná partie není zcela bez kazu – však uvidíte. Již 
dohravší zatím pokračují v konzumaci piva Gambrinus 11, které bylo ten den v Arkádě 
v akci (kus za 23 Kč – no nekup to!) a jen občas odběhnou vedle do hracího sálu zjistit, 
jak se zápas vyvíjí dál. Vzpomínám maně na předchozí zápasy, které se odehrávaly 
také v Arkádě. A tvrdím, že jakmile z Bučovic odešel pan Gorčák, tak se další rozvoj 
klubu prostě zastavil. Vždyť se v loni v září ani nekonal tradiční bučovický rapid, kde 
vyrůstal šachově mladý Vojta Plát (tatínek mu vždy zabavil obálku s peněžní cenou), 
resp. přísný pořadatel Gorčák nedovolil 13letému Vojtovi vzít si jako odměnu za výtečný 
výkon láhev s koňakem! A ceny i věcné zde bývávaly pěkné – já jednou vyhrál půlkilový 
balíček kávy. Pan Křápek říká, že jim týden před turnajem z Katolického domu oznámili, 
že tam ten den bude nějaká schůze a tak museli soutěž odvolat. Škoda té přetržky 
v tradici... 
 
Zikan,Karel (1756) - Sedlář,Vlastimil (1637) [D02] 
KP II C /Bučovice-Loko F/ (8), 22.02.2015 
1.Jf3 d5 2.d4 Sg4 3.Je5 Sf5 4.Sf4 Jd7 5.e3 e6 (I zde hrají borci hru dámským pěšcem 
a prý od tohoto tahu tvoří novou teorii) 6.Jd2 Jgf6 7.c4 Sb4 8.a3 Sxd2+ 9.Dxd2 0–0 
10.Vc1 Je4 11.Db4 c5 12.dxc5 Jdxc5 13.f3 Ja6 14.Db3 Diagram  



 
XIIIIIIIIY 
9r+-wq-trk+0 
9zpp+-+pzpp0 
9n+-+p+-+0 
9+-+psNl+-0 
9-+P+nvL-+0 
9zPQ+-zPP+-0 
9-zP-+-+PzP0 
9+-tR-mKL+R0 
xiiiiiiiiy 

 
 (Výlet bílého dámou na b4 se nemusel vyplatit!) 14...Jec5 (Ještě lepším se zdá 
14...Da5+ a bílý musí dát kvalitu, aby nedostal mat na d2!] 15.Dd1 f6 16.Jd3 Sxd3 
17.Sxd3 e5 18.Sg3 e4 (To už zase černý přehnal, záhy příjde o pěšce) 19.Se2 Vc8 
20.cxd5 Jd3+ 21.Sxd3 Vxc1 22.Dxc1 exd3 23.e4 (A partie je prakticky pro bílého 
vyhraná) 23...Db6 24.Sf2 Db3 25.0–0 f5 26.Dc3 Dc2 27.Dxc2 dxc2 28.Vc1 Vc8 
29.Sxa7 (Zbytek je jen pomalé umírání černého) 29...Vc4 30.e5 b5 31.b4 Jc7 32.d6 
Je6 33.Kf2 Kf7 34.g3 f4 35.Ke2 g5 36.Kd2 h5 37.Vxc2 Vxc2+ 38.Kxc2 g4 39.fxg4 
fxg3 40.hxg3 hxg4 41.Kd3 Jd8 42.Ke4 Ke6 43.Sd4 Jc6 44.Sc3 Ja7 45.Kf4 Jc8 
46.Kxg4 Jb6 47.Kf3 Jc4 48.g4 Jxa3 49.g5 Jc4 50.Sd4 Kf7 51.d7 1–0 
 
Zbývají už jenom dvě partie na prvních dvou stolech. Ta Uhmannova se zdá z vyššího 
hlediska prohraná, vítězství v zápase musí tedy zajistit Arnošt Zeman na dvojce. Při 
podrobnějším rozboru odpoledne na Anenské měl Arnošt k některým svým tahům 
výhrady a také za soupeře viděl občas lepší pokračování. Škoda, že zas musel někam 
odjet, tak jsme jeho partii nerozebrali dokonale – vlastně ji jenom stručně glosoval, když 
mi ji přepisoval ze svého partiáře, kde – malá psychologická záhada – oba aktéři kolem 
34.-36. tahu něco popletli, takže jsem to pak doma musel nějak zrekonstruovat. Takže 
partie probíhala takto:  
 
Zeman,Arnošt (1992) - Horáček,Petr (1685) [D00] 
KP II C /Bučovice-Loko F/ (8), 22.02.2015 
1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.Sf4 Sg7 4.Jc3 d5 5.Dd2 c6 6.Sh6 0–0 7.Sxg7 Kxg7 8.h3 Jbd7 
9.e3 (Na desce je Arnoštova oblíbená hra dámským pěšcem) 9...Je4 (A již přichází 
teoretická novinka, zatím se zkoušelo Dc7 nebo b5) 10.Jxe4 dxe4 11.Jg5 Jf6 12.h4 h6 
13.Jh3 Sxh3 14.Vxh3 (Taky e7-e5 s téměř rovnou hrou stálo za úvahu) 14...Db6 15.c3 
Vad8 16.Dc2 c5 17.0–0–0 (Tento svůj tah označil na Anenské Arnost otazníčkem v 
závorce) 17...cxd4 18.exd4 De6? (Správné bylo 18...e5! s malou výhodou černého) 
19.Kb1 Jg4?! 20.Ve1 f5 21.f3 Jf6 22.fxe4 fxe4 23.Se2 h5 24.Sf3 Vd7 25.Vhh1 
(Důležitý mezitah) 25...Vc8 26.Sxe4 Jxe4 27.Dxe4 Dxe4+ 28.Vxe4 Diagram  
 



XIIIIIIIIY 
9-+r+-+-+0 
9zpp+rzp-mk-0 
9-+-+-+p+0 
9+-+-+-+p0 
9-+-zPR+-zP0 
9+-zP-+-+-0 
9PzP-+-+P+0 
9+K+-+-+R0 
xiiiiiiiiy 

 
 (A pěšec navíc je doma a i věže bílého budou aktivnější. Ovšem cesta k výhře je ještě 
velmi dlouhá) 28...Vc6 29.Vhe1 Kf7 30.Kc2 e6 31.Kd3 b5 32.a3 a6 33.Ke3 Vd5 
34.Vf4+ Vf5 35.Ve2 Vd6 36.Vef2 Vdd5 37.Ke4 Ke7 38.Vxf5 gxf5+ 39.Kf4 Kf6 40.Vf3 
e5+ 41.dxe5+ Vxe5 42.Ve3 Vd5 43.Ve2 Vc5 44.Vd2 Vc6 45.Vd5 Vc4+ 46.Vd4 Vc6 
47.a4 bxa4 48.Vxa4 Vb6 49.Va5 Vxb2 50.Vxf5+ Kg6 51.Vg5+ Kh6 52.g3 Vf2+ 53.Ke3 
Va2 54.Vc5 a5 55.Vc6+ Kg7 56.Kf4 Vf2+ 57.Ke3 Vg2 58.Kf3 Vg1 59.Vc5 a4 60.Vxh5 
Vc1 61.Va5 Vxc3+ 62.Kg4 (A teď už spojení pěšci lehce vyhrají) 62...Va3 63.h5 Va1? 
64.Kg5 a3 65.g4 a2 66.h6+ Kf7 67.Va7+ Ke6 68.h7 Vh1 69.Kg6 a černý se vzdal. 0–1 
 
Poslední skončenou partii, hranou na prvním stole, mi poslal laskavě pan Michal Sysel 
s touto poněkud posmutnělou poznámkou: „Ahoj, tak nakonec remíza. Poslední dobou 
nemám formu.“ Proč jsem neměl partiář od Honzíka Uhmanna, to se dovíte v glosách 
k této zajímavé a bojovné partii. Prostě pan Karel Zikan spěchal domů, neb má na 
návštěvě příbuzné ze vzdálené ciziny, a tak jsme vyměnili Honzíka Uhmanna jako 
spolucestujícího za Arnošta Zemana. Byl to „obchod“ zajímavý, neboť místo rozvážně 
mlčícího pasažéra získali jsme neustále mluvícího borce, který nejen skoro nepustí jiné 
ke slovu, ale stal se i řidičovým naváděčem na jiné, lepší, kratší a spolehlivější trasy na 
cestě na Anenskou, kam nás opět pan Zikan laskavě dovezl. Říká se, že všechny cesty 
vedou do Říma, já tvrdím, že všechny nedělní šachové cesty vedou do restaurace na 
Anenské.   
 
 
Sysel,Michal (1937) - Uhmann,Jan ml (2057) [C65] 
KP II C /Bučovice-Loko F/ (8), 22.02.2015 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jf6 4.0–0 Sc5 5.c3 Jxe4 6.De2 (Hraje se dnes zase populární 
Berlínská obrana španělské hry. Kdo první odbočí z vyšlapaných vzorů?) 6...d5 7.Jxe5 
Df6 8.d4 Sb6 (Hrávalo se spíše Sd6) 9.f3 Dxe5 10.Kh1 (A už stojí na desce samé 
divočiny) 10...Dh5 (Nabízející se 10...Jg3+ 11.hxg3 Dxe2 12.Sxe2 Sf5 bylo jistější 
cestou k rovné hře. Ale Honzík Uhmann je známý bojovník) 11.Ve1 0–0 12.fxe4 Sg4 
13.Df1 Vae8 14.Jd2 dxe4 15.Jxe4 Dg6 16.Sd3 Sf5 17.Df4 Diagram  
 



XIIIIIIIIY 
9-+-+rtrk+0 
9zppzp-+pzpp0 
9-vln+-+q+0 
9+-+-+l+-0 
9-+-zPNwQ-+0 
9+-zPL+-+-0 
9PzP-+-+PzP0 
9tR-vL-tR-+K0 
xiiiiiiiiy 

 
17...Sxd4!? (Tah 17...Vxe4!? 18.Sxe4 Ve8 19.Dg5 Dxg5 20.Sxg5 Vxe4 vypadá také 
zajímavě) 18.cxd4 Jb4?! (Spíše 18...Vxe4 19.Sxe4 Ve8=) 19.Sb1 Jd5 20.Dh4 Jf6 
21.Jc3 (A bílý udržel převahu figury za cenu jednoho pěšáka. Honzíka jsme prakticky 
odepsali. Ale...) 21...Dg4 22.Df2 Vxe1+ 23.Dxe1 Ve8 24.Df1 Dh5 25.Sxf5 Dxf5 26.Sf4 
Dc2 27.Dc1 Df5 28.h3 c6 29.Dd2 h5 30.Se5 Jd7 31.Ve1 Jxe5 32.dxe5 Vxe5 33.Vxe5 
Dxe5 (Už to jsou dva pěšci za figuru a naděje stoupají) 34.De2 Df6 35.Df3 Dg5 36.Je2 
(Pozice se vyrovnává! Honzíka jsme hanebně opustili, dostal jízdenku od Arnošta 
Zemana, který se pak vracel vozem s námi místo Uhmanna a ten musel domů vlakem 
sám)  36...Dd2 37.Jf4 Dxb2 38.Jxh5 Dxa2 39.Dc3 Db1+ 40.Kh2 Dg6 41.g4 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+k+0 
9zpp+-+pzp-0 
9-+p+-+q+0 
9+-+-+-+N0 
9-+-+-+P+0 
9+-wQ-+-+P0 
9-+-+-+-mK0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 
 Dáno za remízu. 1/2 
 
Dá se říci, že jsme nakonec utrpěli „povinné“ vítězství 5,5:2,5 a snad jsme se již 
zachránili, neboť i kdybychom neuspěli v posledním kole s Kyjovem (kterému již o nic 
nejde), máme velkou šanci zůstat před zatím třetím od konce Veselím nad Moravou B, 



které čeká souboj s Jezdci Jundrov, kteří musejí vyhrát, chtějí-li (a to oni jistě chtějí) 
postoupit do KP I. třídy. Tolik k našemu zápasu a teď ještě pár postřehů z odpoledního a 
večerního soaré na Anenské. Zprvu jsme tam byli sami dva s Arnoštem Zemanem, 
později se dostavil po cestě vlakem Ondra Kašpárek a pak se začali trousit hráči 
z dalších zápasů: na chvíli se stavili pánové Messerschmidt a Lakatoš po svém 
úspěšném zápase (Ořechov-Zlín B 5,5:2,5), předtím dorazil účastník stejného matče 
Standa Staněk, Jirka Řehůřek, zvědavý na výsledky, Luboš Riška, který ohlásil výhru 
Lokálky D v Lipovci B a postup do KP I (partii ovšem ukázat nechtěl – škoda), tentokrát 
zcela střízlivý Jirka Prokop a Karel Švihel (zápas Morenda B – Sebranci RH 5,5:2,5), 
ještě o chvíli později dorazili Pepa Spodný a Tomáš Kacálek (ŠK 64 Brno – Veselí nad 
Moravou B 4,5:3,5) i Miloslav Doškař. Snad jsem na nikoho nezapomněl. Tak si vám 
dovolím ještě ukázat čtyři partie, co jsem z kolegů vymámil a něco málo z našich 
diskusí...   
 
Spodný,Josef (1984) - Křížek,František (1941) [B10] 
KP II C /ŠK 64-Veselí B/ (8), 22.02.2015 
1.e4 c6 2.Je2 d5 3.e5 Sf5 4.Jg3 Sg6 5.e6!? (Pepa Spodný byl přesvědčený, že hrál 
dobrou variantu. Mně se zdá tento postup předčasný, více šancí snad dává po 
předchozím 5.h4 h6 s oslabením pole g6) 5...fxe6 6.d4 Jf6 7.Sd3 (V Megabázi miliónů 
partií žádná s tahem Sd3 zaznamenána není. Vladimír Štefl mne později upozornil, že 
na oběť bílého pěšce na e6 jsou hráči Veselí dobře připraveni, před mnoha lety ho v ní 
kdysi přemohl tuším pan Mikulík...) 7...Sxd3 8.Dxd3 Da5+ 9.Jc3 Jbd7 10.0–0 e5 
(Správné uvolnění) 11.dxe5 Jxe5 12.Df5 Jed7 13.Sd2 Dc5 14.Se3 g6 15.Dg5 Dc4 
16.Vad1 Dg4 17.Vfe1 Dxg5 18.Sxg5 Kf7 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+-+-vl-tr0 
9zpp+nzpk+p0 
9-+p+-snp+0 
9+-+p+-vL-0 
9-+-+-+-+0 
9+-sN-+-sN-0 
9PzPP+-zPPzP0 
9+-+RtR-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
 (Až se černý dovyvine, začne pomalu uplatňovat pěšce navíc. Bílý si svoji pozici už 
nijak zlepšit asi nemůže) 19.Sf4 Ve8 20.Ve2 e5 21.Sg5 Sg7 22.f3 Ve6 23.Ved2 h6 
24.Sxf6 Jxf6 25.Ve2 Vhe8 26.Ved2 Sf8 27.Kf1 Sb4 28.Vd3 Sxc3 29.Vxc3 e4 30.Va3 
a6 31.Vb3 V8e7 32.Kf2 exf3 33.gxf3 Je8 34.Vbd3 Jd6 35.b3 Jf5 36.Jxf5 Ve2+ 37.Kf1 
gxf5 38.V3d2 Vxd2 39.Vxd2 Kf6 40.Kf2 f4 41.Vd1 Ve3 42.Vd4 Ke5 43.Vd2 (A černý 
vyhrál - zbytek je hra na jednu branku) 43...Vc3 44.Ke2 b5 45.Kf2 b4 46.Ve2+ Kd6 



47.Kg2 Ve3 48.Vd2 Ke5 49.Kf2 c5 50.Vd1 a5 51.Vd2 c4 52.Vd1 Vc3 53.Ve1+ Kd6 
54.Ve2 Kc5 55.Vd2 a4 0–1 
 
S Pepou Spodným jsme pokračovali v naší diskusi o jeho účasti za vítězný tým Tesly 
Karlín v tehdejší extralize 1972-73. Vše nasvědčuje tomu, že lidská paměť bez 
archivních dokumentů není nejlepším svědkem minulosti. Pepa byl přesvědčen, že hrál i 
proti týmům Univerzity a Lokomotivy Brno, dokumenty to však nepotvrzují. Ve svém 
archivu prý zatím našel pouze partii s Teichmanem proti Českému Brodu. Škoda, že ji 
ssebou nepřinesl. Zatím se ozval konkrétně pouze velmistr Jan Smejkal, který mi poslal 
4 své tehdejší partie s douškou, že liga ho tehdy moc nezajímala, hrál hlavně plno 
mezinárodních turnajů (měl mimochodem 4 výhry ze 4 nástupů) a že mu pro příští 
sezónu v Dopravním podniku Praha velmistr Filip nabídl svoji zatím první šachovnici. 
Leccos mi slíbili pánové Milan Babula a Ivan Hausner, ale jak říká Vladimír Štefl na mé 
stížnosti, že zatím nic neposlali – „Slibem přece nikomu neublížíš“. K panu velmistrovi 
přičinil Pepa jednu poznámku, proč prý ho nemá moc rád. Na jednom přeboru Prahy 
v bleskové hře družstev (tehdy se hrávalo na diktát a pak následoval odhad) prý odhadl 
mistr Podgorný jeho nedokončenou partii s oním igm za vyhranou pro titulovanějšího 
hráče. Na desce prý byli už jen střelci a 4 pěšci proti sobě a Pepa velmistrovi dodnes(!) 
zazlívá, že se proti verdiktu neozval. Tož nevím, jak tu situaci správně zhodnotit. Snad 
kdyby to byl individální turnaj, bylo by to jasnější...  
 
Kacálek,Tomáš (1721) - Janás,Vladimír (1837) [C12] 
KP II C /ŠK 64-Veselí B/ (8), 22.02.2015 
1.d4 e6 2.e4 d5 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Sb4 5.e5 h6 6.Sd2 Sxc3 7.Sxc3?! (Při rozboru na 
Anenské se Tomáš dožadoval informace, proč je tah 7.Sxc3 slabý. Vzpoměl si, že prý 
tak jednou hrál mladý Fischer s Petrosjanem, ale nevěděl, jak ta partie pokračovala a co 
hrát po 7.bxc3. Tak jsem ho odkázal na knížky, které všechno vědí) 7...Je4 8.Dg4 g6 
(Doporučovalo se Kf8, v knize Rolfa Schwarze Französich se píše, že tah v textu stojí za 
zkoušku) 9.Sb4 c5 10.dxc5 Dc7 (Také Jc6 je dobré) 11.f3 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9rsnl+k+-tr0 
9zppwq-+p+-0 
9-+-+p+pzp0 
9+-zPpzP-+-0 
9-vL-+n+Q+0 
9+-+-+P+-0 
9PzPP+-+PzP0 
9tR-+-mKLsNR0 
xiiiiiiiiy 

 
11...Jxc5 (Zřejmě nepřesnost. Fritz navrhuje jako silnější 11...Dxe5!, na př. 12.fxe4 



Dxb2 13.Vd1 Dxb4+ atd. Po tahu v textu se hry vyrovnají) 12.0–0–0 Jbd7 13.Sb5 a6 
14.Sxd7+ Sxd7 15.Dd4 Vc8 16.Sxc5 Dxc5 17.Dxc5 Vxc5 18.Je2 Ke7 19.Jd4 (Bílý 
ještě věří svému "lepšímu" jezdci, ale rovnováha pozice moc narušena není) 19...b5 
20.Vhe1 Vhc8 21.Ve3 a5 22.a3 f6 23.f4 g5 24.g3 Vc4 25.Vd2 b4 26.axb4 (Zde i v 
předchozích tazích zdá se být lepším tahem e5xf6+) 26...Vxb4 27.Vb3 Vcc4 28.Vxb4 
Vxb4 29.Vd3 Va4 30.b3 Vb4 31.c3 Vb7 32.Kb2 gxf4 33.gxf4 fxe5 34.fxe5 Kd8 35.Vd1 
(Proč ne 35.Vh3, na př. 35...a4 36.b4 Va7 37.Vxh6 a3+ 38.Ka2 Vc7 39.Vh8+ Ke7 40.b5 
Vxc3 41.b6 a vyhraje) 35...Kc7 36.Va1 a4 37.b4 Vb8 38.Ka3 h5 39.b5 Kb6 40.Kb4 Vg8 
41.Va2 Vg4 42.Vb2 Ve4 43.Ve2 Vg4 44.Vb2 a za několik dalších tahů dáno za remízu. 
1/2 
 
Zdá se, že přítel Tomáš Kacálek hraje letos ve velmi dobré formě. To už se nedá tvrdit o 
dalším dobrém hráči Karlu Švihelovi – za jeho poklesem formy ovšem stojí zdravotní 
problémy.  
 
Švihel,Karel (2064) - Dobeš,Oldřich (2030) [E91] 
KP II B /MS Brno B-Sebranci/ (8), 22.02.2015 
1.c4 Jf6 2.Jc3 g6 3.e4 d6 4.d4 Sg7 5.Jf3 0–0 6.Se2 c6 7.0–0 Dc7 8.h3 e5 9.b4 (Tento 
tah v klasickém systému královské inducké patrně na tomto místě ještě nikdo nezkusil) 
9...exd4 10.Jxd4 Ve8 11.Sf3 Jbd7 12.Sf4 Je5 13.c5?! dxc5 14.bxc5 Jfd7 15.Jb3 Jf8 
16.Vc1 Vd8 17.De2 Se6 18.Vfd1 De7 19.Ja4 Vxd1+ 20.Dxd1 (Lepší bylo brát věží) 
20...Vd8 21.De2 Jd3! Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-tr-snk+0 
9zpp+-wqpvlp0 
9-+p+l+p+0 
9+-zP-+-+-0 
9N+-+PvL-+0 
9+N+n+L+P0 
9P+-+QzPP+0 
9+-tR-+-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
 (A bílý má napadené dvě figury a tím velký problém) 22.Sd6 Jxc1 23.Jxc1 Vxd6 
24.cxd6 Dxd6 25.Jb3 Jd7 26.Sg4 Sxg4 27.Dxg4 b5 28.Jac5 Jxc5 29.Dc8+ Sf8 30.e5 
Dxe5 a bílý se musel vzdát. 0–1 
 
Prokop,Jiří (1691) - Pluskal,Jan (1000) [A03] 
KP II B /MS Brno B-Sebranci/ (8), 22.02.2015 
1.f4 d5 2.Jf3 Jc6 3.e3 Jf6 4.d4 (Z Birdova otevření stala se hra dámským pěšcem) 
4...Je4 5.Jbd2 Sf5 6.c3 a6 7.Se2 e6 8.0–0 Sd6 (Hrává se spíše Se7 nebo Df6) 9.Je5 



Sxe5 10.fxe5 Dg5 11.Jf3 De7 12.Sd2 b5 13.a3 Ja5 14.b4 Jxd2 15.Jxd2 Jc4 16.Jxc4 
dxc4 17.Sf3 0–0 (Černý dává kvalitu a tím je hra prakticky rozhodnuta) 18.Sxa8 Vxa8 
19.Df3 Va7 20.e4 Sg6 21.De3 c6 22.Vf4 h6 23.Vaf1 a5 24.V1f3 axb4 25.cxb4 Va8 
26.h4 h5 27.Vg3 Dd7 28.Vf1 Vf8 29.Vd1 Vd8 30.Kh2 De7 31.Df4 Vf8 32.Kg1 Dd8 
33.Vg5 c3 34.De3 Da8 35.Dxc3 Sxe4 36.Dg3 Sg6 37.Vf1 Da7 38.Vf4 De7 39.Df3 De8 
40.Vxg6 fxg6 41.Vxf8+ Dxf8 42.Dxc6 Df4 43.Dxe6+ Kh7 44.Dd5 Dc1+ 45.Kh2 Df4+ 
46.g3 Dd2+ 47.Kh3 Dc1 48.Df3 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-zpk0 
9-+-+-+p+0 
9+p+-zP-+p0 
9-zP-zP-+-zP0 
9zP-+-+QzPK0 
9-+-+-+-+0 
9+-wq-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 
48...Dg1? (Chyba, lépe 48...Da1 49.d5 Dxe5 50.Dd3 Da1 51.Kg2 Db2+ a bílý by měl 
ještě nějaké problémy s uplatněním volného pěšce v dámské koncovce) 49.d5 De1 
50.e6 a černý se vzdal. 1–0 
 
A nakonec typická letošní partie pana Staňka, sehraná na 8. desce zápasu Ořechova ve 
II. lize. 
 
Palica,Jiří (2008) - Staněk,Stanislav (1938) [A25] 
II. liga E /Ořechov-Zlín B/ (8), 22.02.2015 
1.c4 d6 2.g3 Jc6 3.Sg2 e5 4.Jc3 Jf6 5.d3 Se7 6.Jf3 Sg4 7.0–0 Dd7 8.Ve1 Sh3 9.Sh1 
h6 10.Vb1 (Na stole je Anglická hra, nebo-li sicilská v útoku. Obvykle bílý hraje aktivně 
na dámském, černý na královském křídle) 10...Jh7 11.b4 f5 12.b5 Jd8 13.Jd5 Je6? 
(Pan Staněk si postěžoval, že v letošní sezóně snad v každé partii ztratí v zahájení 
jednoho, nebo dva pěšce. Tak i zde) 14.Jxe7 Dxe7 (Lépe bylo brát králem) 15.Jh4 
(Nečekané překvapení - visí kvalita i pěšák na b7) 15...Df6 16.Sxb7 Vb8 17.Sc6+ Ke7 
18.Sg2 (Proč ne Da4 nebo Se3? Tah v textu je příliš pasivní) 18...Sxg2 19.Jxg2 g5 
20.Je3 Kf7 21.Jd5 Dg6 22.e4 (Bílý jakoby zapomněl, oč v tom zahájení jde. Aktivitu 
musí projevovat na křídle dámy! Tam má černý již nezhojitelné slabiny) 22...f4 23.Sb2 
Jhf8 24.Dg4 Vb7 25.gxf4 (Jenom otevírá sloupec na sebe!) 25...gxf4 26.Dxg6+ Kxg6 
27.Kg2 Kf7 28.Kf3 Vg8 29.Jb4 Jg6 30.Vg1 Jg5+ 31.Kg4? (Začíná sebevražedný 
pochod bílého krále) 31...Jh4! (K tomuto tahu požadoval Standa dva vykřičníky) 32.Kh5 
Jhf3 Diagram  
 



XIIIIIIIIY 
9-+-+-+r+0 
9zprzp-+k+-0 
9-+-zp-+-zp0 
9+P+-zp-snK0 
9-sNP+Pzp-+0 
9+-+P+n+-0 
9PvL-+-zP-zP0 
9+R+-+-tR-0 
xiiiiiiiiy 

 
33.Vg2 (Prohrávající omyl. Lepší bylo 33.Vg4 Jxh2 34.Vgg1 Jhf3 35.Vg4 s možným 
opakováním tahů) 33...Vbb8 (Správné bylo okamžité 33...Jh7 a vyhraje) 34.Jd5 Je6 
35.Vxg8 Vxg8 (A mat nejpozději v 6 tazích odvrátit nelze. Bílý ze zoufalství čekání na 
smrt ještě zkrátil) 36.h4 Vg6 37.Vh1 Jg7# 1/2 
 
Zase jedna neděle plná zajímavých šachových událostí a rozhovorů je za námi. A já se 
mohu vrátit ke každodenní své zábavě – louskání knihy „David sedmoj“ od pana 
Gennadije Sosonka. Je to příběh velmistra Davida Jonoviče Bronštejna, účastníka 
zápasu o mistrovství světa s Botvinnikem v roce 1951, který skončil nerozhodně 12:12 a 
Botvinnik titul obhájil. Je to příběh autorem vylíčený až v nečekaně černých barvách – 
něco jako definitivní suspendování génia na úroveň tak trochu jen na sebe myslícího 
podivína, který se do všeho plete, každého spolubesedníka unaví věčnými svými tu 
zajímavými, tu bláznivými, ale často jen paradoxními tirádami -  no rozhodně to lehká a 
příjemná četba není. Ovšem ze zákulisí slavné éry sovětského šachu a vztazích mezi 
jejími předními aktéry se tam hodně člověk dovídá. Ale o tom zase někdy jindy...  
 
(kal) 


