
Duras v Obřanech 
 
V neděli 25. června 2017 jsme se s přáteli Tomem Kacálkem a Reném Přibylem vydali na 
dvoukolo Openu Duras BVK Brno, který se letos hraje v orlovně v Obřanech na Hlaváčově 
20. Sešli jsme se kolem desáté, kdy začínalo kolo, na Hlavním nádraží, nasedli do tramvaje 
číslo 4 a měli jsme to štěstí, že s námi cestoval kolega z Lokomotivy Jaromír Haupt, pověstný 
svými pozdními nástupy na partie, ať už za družstva, či individuální. V poklidu nás od 
zastávky Obřanský most dovedl až na místo děje.  
 
Odvody v Obřanech 
Moji dva kolegové ovšem tvrdili, že žádného průvodce nepotřebují, neboť si onu orlovnu 
dobře pamatují z doby, kdy zde nahatí stáli před vojenskými papaláši při odvodu na vojnu. No 
– já byl asi odveden jinde, toto „ponížení“ v Obřanech si prostě nepamatuji... Já samozřejmě 
celou cestu hekal, pro mne je i těch 475 metrů k cíli v mírném stoupání docela náročné. 
Kupodivu i starší účastníci než já to zvládají v poklidu – asi nemám dostatečný trénink.  
 
Skvělý bufet paní Dany 
Zatímco Haupt konečně zasedl ke své partii a Kacálek obíhal hrací stolky a hledal zajímavé 
pozice, my s Reném jsme zůstali u bufetu paní Dany. Ta si trochu postěžovala – po kole musí 
vše sklidit a odvézt domů, příští den zase vše znovu vystavit (jídlo, pití, sladkosti) a hlavně ji 
mrzelo, že na místě není lednička, vodu může brát a nádobí umývat jen na sociálním zařízení. 
Ale pro V.I.P. hosty má soukromou chladničku – takže René mohl si hned objednat pro nás 
oba Kozla a rum, vlastně slivovici.  
 
Péče o kuřáky 
Zatímco jsme se občerstvovali, na chodbu občas vyběhli nemnozí kuřáci, kteří měli připraven 
svůj popelník ve vchodových dveřích orlovny. Když jsem tam chvili s některým z nich 
besedoval, podíval jsem se na vývěsku místní hospody a tam bylo uvedeno, že v neděli se 
otevírá v 15 hodin. Tak jsme se mohli aspoň těšit na točené a na posezení na zahrádce.  
 
Vstup do herny 
Když jsme s Reném konečně vstoupili do hrací místnosti, zjistili jsme, že podlaha zde 
rozhodně nevrže (jako v řečkovické sokolovně, která se kvůli tomu opravuje a proto byl nutný 
přesun turnaje jinam), zato je tu i při dvou otevřených oknech poměrně dusno. Spatřili jsme u 
počítače pana Hyrše, kterak opisuje do notebooku první skončené partie a u jednoho stolu 
jsem uviděl mistra Palovského, což mne překvapilo, neboť původně v seznamu účastníků 
nefiguroval. Záhy jsem však pochopil, že zde je asistentem nevidomého kazašského šachisty 
Alibeka Tokabaeva, kterému hlásí spotřebovaný čas a hlídá, zda tahy jím i soupeřem 
nahlášené se odehrávají na zvláštní slepecké šachovnici korektně. 
 
Nevidomý šachista 
Níže je obrázek 28letého Tokabajeva, který studuje v Brně na Masarykově univerzitě 
politologii, umí perfektně česky, jeho problémy, které měl s místními byrokraty pěkně 
dokumentuje jeden studentský věstník MU. Mimochodem – Tokabajev byl už dvakrát 
reprezentantem Kazachstánu na Olympiádě nevidomých šachistů (2005) a Mistrovství světa 
družstev nevidomých (2012). Sledovat jeho zdejší hry bude jistě i nadále zajímavé. Je úžasné, 
jak se uměl se svým handicapem porvat. Po odpoledním kole ho odvezl pan Kocí (a vzal i 
mne a Reného) poblíž kolejí na Šumavské, kde nás vyložil. Já trochu bloudil, ale usměvavý 
Kazach mne suverénně dovedl ke vchodovým dveřím svého dočasného bydliště. 



 
 
 
 
Tokabayev,Alibek (1886) - Petríček,Lukáš (1638) [E09] 
Open Duras BVK 2017 - A tournament Orlovna Brno - Obřany (3.19), 25.06.2017 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Dc2 e6 5.g3 Se7 6.Sg2 0–0 7.Jbd2 Jbd7 8.0–0 b6 9.Vd1 Sb7 
10.e4 dxe4 11.Jxe4 Jxe4 12.Dxe4 Jf6 13.De2 Sd6 14.Je5 Dc7 15.Sf4 Jd7 (Jak je zřejmé, 
katalánské zahájení je oběma aktérům dobře známé. Následující tlak bílého po c-sloupci 
nebude ovšem tak důsledný, jako v duchu předchůdců) 16.b4N [RR 16.c5 Sxe5 17.Sxe5 Jxe5 
18.dxe5 bxc5 19.Vd6 Db6 (RR 19...Vad8 20.Vad1 f6 21.Dd3 Vde8 22.Se4 f5 23.Sf3 Ve7 
24.Dc4 Kf7 25.V1d3 Vb8 26.b3 Sa8 27.Dxc5 Db6 28.Dc1 Dc7 29.g4 c5 30.gxf5 exf5 31.e6+ 
Kg8 32.Vd7 Vxd7 33.Vxd7 De5 34.e7 Papin,V (2462)-Oparin,G (2257)/Dagomys 2009/CBM 
129 Extra/1–0 (37)) 20.Vad1 Vac8 21.b3 Sa6 22.De4 Da5 23.V1d2 h6 24.h4 Dc3 25.Kh2 
Da5 26.f4 Vfd8 27.Da4 Dxd2 28.Vxd2 Vxd2 29.Dxa6 Vc7 30.h5 f6 Tjhin,I (2345)-Medina,W 
(2035)/Jakarta 2011/CBM 141 Extra/1–0 (34)] 16...Vab8 17.Vac1 Vfd8 18.Jd3 Sxf4 19.Jxf4 
Jf6 20.h4 De7 21.c5 Vbc8 22.h5 (Bílý kombinuje tlak na obou křídlech, černý se brání trochu 
pasivně) 22...Vd7 23.h6!? gxh6 24.Sf3 Kh8 25.De5 Kg8 26.Kg2 Jd5 27.Jh5 f6 28.De4 Jxb4 
(Teď se zdá, že černý všechny hrozby odrazil) 29.Vh1 Jd5 30.Vce1 Ve8 31.Dg4+ Kh8 
32.cxb6 axb6 33.Sxd5! Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+r+-mk0 
9+l+rwq-+p0 
9-zpp+pzp-zp0 
9+-+L+-+N0 
9-+-zP-+Q+0 
9+-+-+-zP-0 
9P+-+-zPK+0 
9+-+-tR-+R0 
xiiiiiiiiy 



 
 (Odstraňuje důležitou obrannou figuru černého) 33...Vxd5 (Prohrává rychle. Ale ani lepší 
33...cxd5 34.Df4 Vf8 35.Dxh6 e5 36.Jf4! moc nepomáhalo) 34.Vxe6 c5 35.Vxe7 Vxe7 
36.Kh2 Vg5 37.Dd1 Sxh1 38.Kxh1 cxd4 39.Jxf6 Vge5 40.Dxd4 Kg7 41.Jg4 a černý se 
vzdal. Docela pěkný závěr! 1–0 
 
Je tu i přeborník neslyšících 
Na turnaji hraje několikanásobný mistr republiky v šachu neslyšících – pan Tomáš Petráň 
z ŠK 64 Brno. Rovněž účastník několika Mistrovství světa družstev neslyšících a 
mnohonásobný reprezentant republiky. Jako šachista se objevil v Brně již začátkem 60. let a 
spolu s Jarkem Binderem, Ivo Rýcem, J. Handlárem, Mlýnkem, Šteflem a mnoha dalšími 
mladými borci tvořil velmi úspěšný tým Královopolské strojírny, která měla tehdy zásluhou 
organizačních schopností pana Kadlece nejlepší dorostence v Brně.  Ve třetím kole se v partii 
s mladým soupeřem dokázal zachránit patovým motivem: 
 
Khadash,Kamil (1458) - Petran,Tomáš (1867) [B51] 
Open Duras BVK 2017 - A tournament Orlovna Brno - Obřany (3.12), 25.06.2017 
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sxc6 bxc6 5.0–0 d6 6.h3 Jf6 7.e5 Jd5 8.d4 Db6 9.c4 Jc7 
10.exd6 exd6 11.Ve1+ Se7 12.Sf4 Je6 13.Sxd6 Sxd6 14.d5 cxd5 15.cxd5 0–0 16.dxe6 Sxe6 
17.Dc2 h6 18.Jc3 Vab8 19.Vad1 Se7 20.Jd5 Sxd5 21.Vxd5 Sf6 22.b3 Vbc8 23.Vc1 Da5 
24.Jd2 Sg5 25.Jc4 Db4 26.Vcd1 Vfe8 27.Df5 g6 28.Dg4 Ve1+ 29.Vxe1 Dxe1+ 30.Kh2 Ve8 
31.f4 De4 32.Vxg5 hxg5 33.Jd6 De6 34.Jxe8 Dxe8 35.Dxg5 De2 36.a4 De3 37.Dg3 De4 
38.h4 c4 39.bxc4 Dxc4 40.a5 Db5 41.Dg5 Db8 42.h5 Dd6 43.hxg6 fxg6 44.De5 Dd1 
45.De6+ Kh7 46.Df7+ Kh8 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-mk0 
9+-+-+Q+-0 
9p+-+-+p+0 
9zP-+-+-+-0 
9-+-+-zP-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-+-+PmK0 
9+-+q+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 
47.Dxg6 (Na to černý čekal - teď se zachrání patovým motivem. Lepší bylo 47.Df6+ Kh7 
48.Dxa6 a bílý patrně vyhraje) 47...Dh1+ 48.Kg3 Dxg2+ 49.Kxg2 1/2 
 
 
Úspěchy žáků 
Pozoruhodným rysem letošního turnaje Durasu je velmi hojná účast žáků a dorostu. Často 
dochází k překvapivým výsledkům, kdy staří matadoři s ratingem o několik set bodů vyšším 
nedokážou vyhrát s těmito mladíky. Zde jeden z typických příkladů:   
 



Hladký,Tadeáš (1386) - Zejda,Karel (1722) [B22] 
Open Duras BVK 2017 - A tournament Orlovna Brno - Obřany (2.21), 25.06.2017 
1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 cxd4 4.cxd4 Sg7 5.Jf3 d6 6.Jc3 Jf6 7.Sf4 0–0 8.Sc4 a6 (Zjednodušující 
8...Jxe4 se asi zdálo černému příliš riskantní) 9.0–0 Jh5 10.Se3 e6 11.Vc1 Jc6 12.d5 Je5 
13.Jxe5 Sxe5 14.f4 Sf6 15.Sd4 (Chybička, která ztrácí dočasně pěšce) 15...Sxd4+ 16.Dxd4 
Jxf4 17.dxe6 Jxe6 18.Sxe6 Sxe6 19.Vcd1 b5 20.Dxd6 Dxd6 21.Vxd6 (Pěšec je doma - 
otázka zda je lepší kůň nebo střelec se záhy vyřeší sama) 21...b4 22.Jd5 a5 23.Vc1 Sxd5 
24.exd5 Vfd8 25.Vxd8+ Vxd8 26.Vc5 a4 27.Vb5 b3?! 28.axb3 axb3 29.Vxb3 Vxd5 30.Kf2 
Kf8 31.Vb7 Ke8 32.Ke3 f5 33.Vxh7 Vb5 34.Vg7 Vb6 Diagram  

XIIIIIIIIY 
9-+-+k+-+0 
9+-+-+-tR-0 
9-tr-+-+p+0 
9+-+-+p+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-mK-+-0 
9-zP-+-+PzP0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 
 a zde zase mohl bílý soupeře ještě dlouho trápit, souhlasil však s remízou. 1/2 
A nejen remízy, nýbrž i cenné výhry zaznamenali mladí proti zkušeným borcům. Třeba v této 
hře z úvodního kola: 
 
Němec,David (1650) - Kudláček,Jaroslav (1943) [B05] 
Open Duras BVK 2017 - A tournament Orlovna Brno - Obřany (1.9), 24.06.2017 
1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.Jf3 Sg4 5.Sc4 e6 6.0–0 Se7 7.Ve1 0–0 8.Jc3 Jxc3 9.bxc3 dxe5 
10.Vxe5 (Vznikla ne zcela běžná odbočka Aljechinovy obrany) 10...Jd7 11.Ve1 h6 12.h3 
Sh5 13.Sd3 Sxf3 14.Dxf3 c6 15.Vb1 (Výměny šly k duhu bílému, který ovládá sloupce a má 
lépe vyvinuté figury) 15...Dc8 16.Dg3 h5 (Oslabení pěšcového krytu krále, které se vymstí) 
17.Sh6 Sf6 18.Ve3 b6 19.Vf3 (Se zřejmou hrozbou Vxf6) 19...Db8 20.Vf4 Diagram  

XIIIIIIIIY 
9rwq-+-trk+0 
9zp-+n+pzp-0 
9-zpp+pvl-vL0 
9+-+-+-+p0 
9-+-zP-tR-+0 
9+-zPL+-wQP0 
9P+P+-zPP+0 
9+R+-+-mK-0 
xiiiiiiiiy 



 
20...Dd8?? (proč ne 20...Dd6 a hra teprve začíná?) 21.Vxf6 Dxf6 22.Sg5 Chycená dáma. 1–0 
 
Pokladník,Martin (1971) - Khadash,Samuel (1258) [C42] 
Open Duras BVK 2017 - A tournament Orlovna Brno - Obřany (3.6), 25.06.2017 
1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jxe5 d6 4.Jf3 Jxe4 5.Jc3 Jxc3 6.dxc3 Se7 7.Sf4 0–0 8.Dd2 Jd7 9.0–0–0 
Jc5 10.Jd4 Se6 [RR 10...Je6 11.Se3 Jxd4 12.cxd4 Sf5 13.f3 Ve8 14.g4 Sg6 15.Kb1 Sh4 
16.Sf2 h6 17.f4 Se4 18.Vg1 Df6 19.Sxh4 Dxh4 20.Vg3 Ve7 21.d5 Vae8 22.a3 a6 23.Df2 f5 
24.h3 fxg4 25.hxg4 Huebner,R (2635)-Kramnik,V (2775)/Frankfurt 1996/EXT 1998/0–1 
(53)] 11.Kb1 a6N [RR 11...a5 12.f3 a4 13.a3 Sf6 14.h4 Ve8 15.g4 Sd5 16.Vh3 g6 17.g5 Se5 
18.h5 Je6 19.Jxe6 Sxe6 20.Vh2 Va5 21.hxg6 fxg6 22.Sxe5 Vxe5 23.f4 Vc5 24.Sd3 Sf5 
25.Vdh1 Ve7 26.Vh6 Poleshchuk,D (2073)-Anton,T (2212)/Sibenik 2007/CBM 120 ext/0–1 
(48)] 12.f3 (Jak je zřejmé, v rozehrávání pozic ruské obrany se černý již dobře vyzná)  
12...Dd7 13.g4 Da4 14.Jxe6 fxe6 15.Se3 Vxf3 16.De2 Vxe3 (Nebojácná oběť kvality vede k 
dalším zápletkám) 17.Dxe3 Dxg4 18.Sh3 Sg5 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+-+-+k+0 
9+pzp-+-zpp0 
9p+-zpp+-+0 
9+-sn-+-vl-0 
9-+-+-+q+0 
9+-zP-wQ-+L0 
9PzPP+-+-zP0 
9+K+R+-+R0 
xiiiiiiiiy 

 
 (Pointa) 19.Sxg4 Sxe3 20.Vde1 Sf4 21.b4 Ja4 22.Sxe6+ Kh8 23.Sb3 Jxc3+ 24.Kb2 Jb5 
25.a4 Jd4 a bílý resignoval na další pokusy o výhru tahem 26.Ve7 a raději souhlasil s 
remízou. 1/2 
 
Co se děje o přestávce 
Druhé kolo končilo, blížil se čas pozdního oběda. Leckdo si rád objednal u paní Dany párek 
v rohlíku nebo klobásu, někteří se vydali do vzdálenějších hospod autem. Část lokomotivní 
mládeže odvezl na oběd v červeném autě pí Vavřínkové (aspoň si to myslím) náš pan 
předseda Kocí, jiní odešli po své rychlé remíze a obědvali doma, někdo si jídlo přinesl vlastní. 
Proč se o tom rozepisuji? V obědové přestávce jsem si mohl prohlížet prodejní výstavku 
šachových knih, kterou zde obstaral na poměrně velkém prostoru pan Vladimír Kosina. 
S ním je radost smlouvat – nakonec vždy z internetu zjistím, že místo poloviny ceny, jakou 
chce ve svém internetovém obchodě Karel Mokrý, jak Vladimír tvrdil, ušetřil jsem na jednom 
kuse asi padesátikorunu. Přesto jsem s dnešním nákupem spokojen. Anglické vydání My best 
games of chess od László Szabó z roku 1986 a Šachmatnaja letopis Petěrburga z roku 2003 
jsou dobrými přírustky do mých sbírek. Marně jsem se však snažil pohnout další šachisty 
k nákupu knih. Třeba kolega z týmu  Lokomotivy C Vojta Straka prohlásil, že jemu stačí 
internet a že tištěné knihy nesbírá ani nečte. Asi je to dnešní trend – navíc – kdo dnes umí 



rusky nebo německy – což jsou řeči, v nichž je většina zde vystavených knih vytištěna.  
 

                                
 
– Kolem třetí odpoledne vskutku místní výčepní otevřel a začal obsluhovat i na zahrádce, kam 
se vbrzku přestěhovali nejen šachisté kuřáci, ale i místní štamgasti. Objevil se kolega Arnošt 
Zeman. Má to teď v životě moc těžké. Podařilo se mu sice vybojovat předčasný důchod, ale 
nájemné v pronajatém bytě po mamince (která to platila za oba doposud) je ještě o několik 
stovek dražší. A tak má Arnošt o čem uvažovat. Zatím spoléhá na léto a sběr různých lesních 
plodin. Místní hospodské ceny jsou dost vysoké – Kozel za 30.-, porce tlačenky totéž. Aspoň 
že obsluha je dobrá. S panem Kocím vedli jsme všichni, když vycházel do „kuřárny“ 
podnětné hovory a dozvěděli jsme se leccos z jeho interesantních životních zážitků – byl třeba 
velmi dobrým operním pěvcem, kterému kariéru zničili poprvé komunisté a po převratu zase 
protřelejší konkurenti. Pokud jde o šachové poměry v Lokomotivě – pan Kocí dělá co může, 
ale shánět peníze (nejen pro mládež, ale také na provoz) je čím dál tím těžší. No – o tom všem 
snad zase příště. Mne potěšil předseda Durasu kolega Ruda Moulis výplatou příjemné částky 
za můj nekrolog pana Jaroslava Keclíka.   
 
Plány Pavla Krupici 
Velmi úspěšný trenér mládeže v Kuřimi Pavel Krupica se rozhodl nabídnout své služby též 
dětem v krajském městě. Sice jsou tu oddíly, které mají trenérů dost a vychovávají mnohé 
nadějné mládežníky (Lokomotiva, Duras), také existuje řada dobře vedených šachových 
kroužků na školách, ale Pavel Krupica se rozhodl obětovat část svého dosavadního 
zaměstnání a dobrých 20% pracovní doby věnovat tréninku dětí. Sehnal dokonce dvojici 



sponzorů (pánové Továrek a Vávra), z nichž každý je ochoten vložit do projektu 20 tisíc 
korun českých. A Pavel Krupica bude učit děti, jak sám řekl, „lásce k šachu“. Když to slyšel 
váš zpravodaj, resp. boss kuřimských šachistů Jiří Majer, vyjádřili hned své pochynosti. Podle 
nich „zamilovat se do šachu“ může jen ten, kdo má úspěchy – vyhrává dětské turnaje, je 
členem vítězných družstev a podobně. Pavel Krupica s tím nesouhlasí a věří, že dokáže 
vzbudit „lásku k šachu“ v každém dítěti. Tak tedy – popřejme mu v jeho životní misi úspěch a 
těch pár korun, co si tím vyslouží – rovněž. Pavel Krupica je dobrý hráč – na tomto turnaji mu 
to však zatím moc nešlo. Zde jeden příklad:  
 
Němec,David (1650) - Krupica,Pavel (1905) [B14] 
Open Duras BVK 2017 - A tournament Orlovna Brno - Obřany (3.11), 25.06.2017 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Jf6 5.Jc3 Jc6 6.Sg5 e6 7.Jf3 Se7 8.c5 Je4 9.Sxe7 Dxe7 
10.Sb5 0–0 11.0–0 a6 12.Sxc6N [RR 12.Sa4 Sd7 13.Ve1 f5 14.Sxc6 bxc6 15.Je5 Vab8 
16.Ja4 Se8 17.Jb6 g5 18.f3 Jxc5 19.b4 Vxb6 20.bxc5 Vb2 21.Dc1 Vb7 22.Da3 g4 23.fxg4 
fxg4 24.Dxa6 Vb2 25.Ve2 Vxe2 26.Dxe2 h5 Royset,P (2249)-Flotten,E/Vadso 1999/EXT 
2002/1–0 (33)] 12...Jxc3 13.bxc3 bxc6 14.Vb1 f6 15.Vb6 Dc7 16.Db3 a5 17.Da4 Sa6 
18.Ve1 Sb5 19.Db3 a4 20.Db4 Vfe8 21.a3 Df4 (Doposud hrál černý strategicky velmi dobře, 
výlet dámy bude riskantní) 22.Ve3 h5 23.g3 Dg4 24.Kg2 Ve7?! Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+-+-+k+0 
9+-+-tr-zp-0 
9-tRp+pzp-+0 
9+lzPp+-+p0 
9pwQ-zP-+q+0 
9zP-zP-tRNzP-0 
9-+-+-zPKzP0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 
25.Db1! (Kolem černé dámy se stahují mračna) 25...Vae8 26.Jh4 Kf7 27.Dc2 (Lépe ihned 
27.f4 e5 28.h3 Dd7 29.fxe5 a bílý dobyl pěšce s trvalým útokem) 27...g6? 28.f4 e5 29.h3 
Sf1+ (Vynucená oběť figury znamená brzký konec) 30.Kxf1 Dxh3+ 31.Kg1 Dg4 32.fxe5 
fxe5 33.Vxc6 exd4 34.Vf3+ a černý se před ztrátou dámy vzdal. 1–0 
 
Partie favorita 
Favorité to zde nemají jednoduché. Musejí spoléhat často jen na svoji větší zkušenost a výdrž. 
Pan Věžník se až do kritické chvíle bránil výborně – i když byl handicapován tím, jaké vládlo 
v hrací místnosti dusno a často chodil k otevřenému oknu pro doušek čerstvého vzduchu.  
 
Fojtík,Tomáš (2121) - Věžník,Michael (1822) [A90] 
Open Duras BVK 2017 - A tournament Orlovna Brno - Obřany (2.1), 25.06.2017 
1.Jf3 f5 2.d4 Jf6 3.g3 e6 4.Sg2 (Holandská hra je dobré protiútočné zahájení) 4...d5 5.0–0 
Sd6 6.c4 c6 7.b3 De7 8.Sb2 0–0 9.Dc2 b6 10.Jbd2 Je4 11.Je5 Sxe5N (Radikální řešení. Zde 
se hrává spíš 11...Sb7) 12.dxe5 Jd7 13.Jf3 Sb7 14.Je1 Vac8 15.Jd3 Vfd8 16.f3 Jec5 17.Jf2 



Ja6 18.a3 c5 19.cxd5 Sxd5 20.e4 fxe4 21.Jxe4 Sxe4 22.Dxe4 (Pozice je zatím zavřená - 
uplatnit sílu dvojice střelců proti dvojce jezdců vyžaduje čas) 22...c4 23.b4 c3 24.Sc1 Jc7 
25.f4 g6 26.g4 Dh4 27.h3 Jd5 28.Se3 Jxe3 29.Dxe3 (Pozice se vyjasnila. Bílý jde po pěšci a 
chystá průlom na KK) 29...Jf8 30.Vac1 c2 31.Se4 Vc4 32.Vxc2 Vcd4 33.Kg2 Vd1 34.Vxd1 
Vxd1 35.Vf2 (My diváci, co jsme chodili kolem stolku, kde se tato partie hrála, jsme čekali, 
jak rychle p. Fojtík zavěsí. Ale pořád nic...) 35...De7 36.Sc2 Vd8 37.Sb3 Kh8 38.Kh2 Jd7 
39.Vd2 Jf8 40.Vf2 Jd7 41.Dc3 Jf8 42.f5 (Konečně) 42...gxf5 43.gxf5 Dh4 44.Df3 Vd3! (Zdá 
se, že černý se ubránil. Ale bílý hraje dál na výhru a spoléhá na chybu soupeře) 45.Dxd3 
Dxf2+ 46.Kh1 De1+ 47.Kg2 Dxe5 48.fxe6 Jxe6 49.Sxe6 Dxe6 50.Dd8+ Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-wQ-+-mk0 
9zp-+-+-+p0 
9-zp-+q+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-zP-+-+-+0 
9zP-+-+-+P0 
9-+-+-+K+0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 
50...Dg8+? A ta konečně přišla. Po správném 50...Kg7 51.Dc7+ Kh6 52.Dxa7 De2+ by 
vynutil černý věčný šach, což uznal po partii i kolega Fojtík) 51.Dxg8+ Kxg8 52.Kf3 Kf7 
53.Kf4 Kf6 54.b5 (To je to rozhodující tempo v pěšcové koncovce) 54...h6 55.h4 Kg6 
56.Kg4 h5+ 57.Kf4 Kf6 58.a4 Ke6 59.Kg5 Kd5 60.Kxh5 Kc4 61.Kg5 Kb4 62.h5 Kxa4 
63.h6 Kxb5 64.h7 a5 65.h8D a4 66.Kf4 Kc4 67.Ke3 b5 68.Kd2 b4 69.Dg8+ Kb5 70.Dd5+ 
Kb6 71.Dc4 a černý se konečně vzdal. 1–0 
 
Zde reportáž ukončíme. Snad jsem vás moc nenudil. 
 
Jan Kalendovský 


