
Bleskový turnaj u Pásků – červenec 2010 
 
 
 03.07.2010  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Body Los 
1 Jurka Miroslav Duras Brno -- 11 x1 01 xx 1x 11 11 11 11 11 17 10 
2 Staněk Stanislav Podhr. Lhota 00 -- 11 10 11 11 11 11 11 11 11 17 3 
3 Uhmann Jan st. Hustopeče x0 00 -- 11 00 11 11 11 11 11 11 14x 8 
4 Uhmann Jan ml. Loko Brno 10 01 00 -- 01 1x x1 11 11 11 11 14 9 
5 Štefl Vladimír Nereg. xx 00 11 10 -- xx 10 11 11 1x 11 13x 2 
6 Horák Karel Střelice 0x 00 00 0x xx -- xx 11 11 10 11 10 11 
7 Horák Miloš Střelice 00 00 00 x0 01 xx -- 01 xx 01 10 6x 4 
8 Sehljanik Ivan Uničov 00 00 00 00 00 00 10 -- 01 11 11 6 1 
9 Kuchařík Jan Mor. Slavia 00 00 00 00 00 00 xx 10 -- x1 11 5x 6 
10 Hladký Milan Loko Brno 00 00 00 00 0x 01 10 00 x0 -- 01 4 5 
11 Hála Pavel Loko Brno 00 00 00 00 00 00 01 00 00 10 -- 2 7 
 
Rozhodčí: Jan Kalendovský a Vendelín Hafrovič 
Ceny: 200, 150, 100 a 50 Kč 
Plus ceny věcné (Jar, Pur, mýdla, indulony), které věnoval pan Ivan Sehljanik. 
 
Poznámka: přes konkurenci turnaje Open Duras v Řečkovicích, kde se v sobotu hrálo od rána 
dvoukolo, a přes začínající prázdniny a čtyřdenní svátky se sešlo na pokračování 12letého 
seriálu bleskových turnajů v klubovně Lokomotivy Brno jedenáct hráčů. Tradice byla tedy 
udržena a v srpnu snad bude účast ještě větší. Pořadatelé s turnajem první srpnovou sobotu 
počítají – a co hráči (zejména Ti dříve stabilní a téměř nepostradatelní: dr. Píše, René Přibyl, 
Jura Řehůřek, bratři Chládkové, David Holemář, Milan Smištík, Karel Glacner, pan 
Slavík...)?!  O výsledku červencového turnaje se prakticky rozhodlo již v prvním kole, kdy 
Jurka porazil Staňka 2:0 a tím měl skvělý náskok pro případ dělení místa (lepší hodnocení S.-
B.)... Jinak ve skupině vítězů bylo velké vzájemné krveprolití – podrobnosti viz tabulka.  
 
Po turnaji odešla trojice medailistů (kromě vítěze) do oblíbené restaurace „U bílého koníčka“ 
na Pionýrské ulici na zasloužený oběd. Zde si povídali pánové Staněk a dvojice Uhmannů 
např. o turnaji v Gabčíkovu, kde přišel Láďa Urbanec vzhledem k prohře v posledním kole o 
140 Euro, zatímco Staněk přes prohru s prvním nasazeným připsal 8 Elo bodů. Pak se ozval 
pan Vykydal a důsledkem jeho příjezdu bylo, že jsme se vydali do Řečkovic na slavný turnaj 
Durasu. Ovšem Vykydal tam (bylo teprve kolem třetí hodiny) hledal sázkovou kancelář, aby 
si napravil věšteckou reputaci, kterou ztratil při tipování zápasu Ghany na mistrovství světa ve 
fotbale. Naopak Honza Uhmann se od rána chlubil svými povedenými sázkami (právě 
naopak, než sázel František), které mu třikrát vynesly desetinásobek... Moje dojmy 
z předposledního kola Duras Open uvedu vtipným bonmotem, který mi reprodukoval Pavel 
Krupica: „Až budeme jednou jako staří vzpomínat na rok 2010, tak si ho prý vybavíme takto: 
ve finále mistrovství světa ve fotbale se utkaly Paragvaj-Urugvaj, Wimbledon vyhrál náš 
Berdych a Duras Open Karel Kratochvíl“. No – kupodivu se nic z toho nesplnilo... 
V řečkovické sokolovně bylo příjemně, jenom tamní bufet zel po celou dobu prázdnotou – 
káva nebo pivo desítka za 25 Kč nelákaly, ač obsluhovala moc hezká dívka. Zato další své 
povinnosti  zvládali pořadatelé na výbornou. Před zahájením 8. kola předal ředitel soutěže pan 
Ruda Moulis drobné dárky dvěma jubilantům – 15leté Karolíně Zavadilové a o něco staršímu 
panu Němcovi z Mikulova. A když se v menší místnosti pro přední desky turnaje FIDE začalo 
okny příliš prodírat sluníčko, sehnal odněkud Ruda velké papírové krabice a protivný sluneční 
žár tak utlumil. Myslím, že hráči na Duras Open mohli být s pořadateli plně spokojeni. I 
drobné protesty řešil pan rozhodčí Hyrš promptně a správně – např. nemilou situaci v partii 
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Snášel-Hofírek, kdy chtěl starší hráč vrátit již učiněný tah, háje se tvrzením, že ještě nezmáčkl 
hodiny. Ani se mu moc nedivím, vždyť tímto přehmatem se stalo, že místo aby dal mat, tak 
jej sám dostal!  
 
Snášel,M (1836) - Hofírek,B (1556) [B22] 
Open DURAS BVK 2010 - FIDE Sokolovna Brno-Řečkovice, Váž (8.18), 03.07.2010 
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  31.Dc7+ (Lépe bylo 31.Dd4+ a mat příštím tahem) 31...Ka7 32.Ve1?? a zde se prý bílý 
dotkl věže a přehlédl mat na g2, který pak prý chtěl pokrýt dodatečně tahem g3) 0–1 
 
V obou hracích místnostech bylo opravdu na co se dívat.  
 
Zlámal,Z (1250) - Režný,F (1680) [B02] 
Open DURAS BVK 2010 - FIDE Sokolovna Brno-Řečkovice, Váž (8.22), 03.07.2010 
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U této partie jsem chvíli seděl. Černý právě zatáhl dámou na h5 a odešel od partie. Bílý 
pokračoval celkem nepochopitelně  13.a3??  Černý se vrátil, prohlédl si postavení  a  
v domnění, že zapomněl zmáčknout hodiny, učinil tak teď. Bílý ovšem (ke své škodě!) 
protestoval a tak vlastně donutil černého sebrat střelcem jezdce na f3, který jediný kryl mat na 
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h2, což asi viděli všichni – jenom bílý nikoliv. Ještě se stalo:  13...Sxf3 14.g3 Sxe2 0–1 
 
U vedlejšího stolu byl docela vzrušující závěr partie Zavadilová-Gajdoš. Když tu věžovou 
koncovku pozoroval Ivan Kopeček (který se k aktivnímu hraní šachu mimochodem vrátil po 
40 letech!) tak konstatoval, že v mládí se o něm říkalo, že hraje koncovky úplně nejhůř ze 
všech, ale Gajdoš prý ho dnes překonal.    
 
Zavadilová,K (1756) - Gajdoš,D (1759) [B03] 
Open DURAS BVK 2010 - FIDE Sokolovna Brno-Řečkovice, Váž (8.17), 03.07.2010 
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 (Zde okamžitě vyhrávalo jak 48...Kd4, tak i 48...Vc7. Černý však hrál jaksi měkce i nadále...) 
48...Vf7+ 49.Ke1 Ke3 50.h5 Vg7 51.Vg2 Kf3 52.Vf2+ Ke3 53.Vg2 Kf4 54.Kd2 Vxg5 
55.Vxg5 Kxg5 56.Kxd3 Kxh5 57.a3 [57.a4] 57...Kg5 58.b4 axb4 59.axb4 h5 60.b5 h4 
61.b6 h3 62.b7 h2 63.b8D e4+= Remíza. Na šachovnici zůstali jen králové a dámy. Po této 
partii se Daniel Gajdoš doslova vytratil z hracího sálu... 
 
Spodný,J (2108) - Petruška,M (2006) [C66] 
Open DURAS BVK 2010 - FIDE Sokolovna Brno-Řečkovice, Váž (8.8), 03.07.2010 
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 Zde nadmíru zkušený Josef Spodný naletěl kolegu Petruškovi z Lokomotivy, když vzal 
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otráveného pěšce:  28.Jxd6? c5 (Nečekaný mezitah, který dobývá černému figuru. Partie se 
zdá být rozhodnuta, ale děly se věci i nadále. To vedlo Německo teprve 1:0) 29.Vc4 Vaxd6 
30.Vxd6 Vxd6 31.Vxc5 Vd1+ 32.Kf2 a3 33.Vc4 Va1 34.Ke2 Vxa2 35.Kd2 Va1 36.Vxb4 
Vg1 37.Va4 Vxg2+ 38.Kd3 Vxh2 39.Vxa3 Vf2 40.Va8 Kf7 41.b4 Vxf3+ 42.Kd4 h5 43.b5 
Vf2 44.c4 Vd2+ 45.Kc3 Vd7 46.c5 Jc7 47.Vb8 Jxb5+ 48.Vxb5 Vc7 49.Kd4 Ke6 50.Vb6+ 
Ke7 51.Kd5 h4 52.e5 fxe5 53.Vg6 Ke8 54.Vg4 Kf7  55.Vxh4 Kf6 56.Kd6 Va7 57.Vh1  
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Ale ani Petruška nevyužil nabídnuté šance. Ještě zde měl po lepším 57...Va6+ šanci na 
remízu, rozhodl se však partii prohrát. Němci vedli již 4:0.  57...Va4 58.Vf1+ Vf4 59.Vxf4+ 
exf4 60.c6 Kg5 61.c7 Kh4 62.c8D Kg3 63.Ke5 f3 64.Ke4 f2 65.Dc3+ Kg2 66.Df3+ Kg1 
67.Dg3+ 1–0 
 
Mezitím dotáhl na prvním stole svoji partii k vítězství Neklan Vyskočil, když postavil 
Skácelíkova krále před nekrytelný mat. Jirka Majer obdivoval Neklanův výkon: „Chtěl bych 
umět hrát jako Vyskočil, bohužel na to nemám“ – ale v partii s jubilantem Němcem svého 
pěšce navíc v koncovce dam a jezdců nakonec spolehlivě uplatnil.  Ještě pár postřehů 
z turnaje B: 
 
Velkou radost měl pan Horáček z Kociánky po své rychlé výhře nad maďarským favoritem:  
 
Horáček,P (1531) - Osvath,Z (1891) [B13] 
Open DURAS BVK 2010 - LOK Sokolovna Brno-Řečkovice, Váž (8.1), 03.07.2010 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Jf3 Jf6 5.Se2 Sf5 6.0–0 e6 7.c4 Se7 8.Sf4 0–0 9.c5 Jc6 10.a3 
Je4 11.b4 a6 12.Je5 Jxe5 13.Sxe5 Sf6 14.f3 Jg5 15.h4 Jh3+ 16.gxh3 Sxh3 17.Vf2 Sxh4 
18.Vh2 Sf5 19.Kh1 Sg5 20.f4 Se7 21.Sd3 Sxd3 22.Dxd3 g6 23.Dh3 h5 24.Dg3 Kh7 
25.Vxh5+ gxh5 26.Dg7# 1–0 
 
 
 
 
 
Kandalec,Š (1550) - Čermák,J (1518) [B30] 
Open DURAS BVK 2010 - LOK Sokolovna Brno-Řečkovice, Váž (8.7), 03.07.2010 
70.Db4+ Ke3  
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V tomto postavení skončil statečný boj tří Kandalcových pěšců proti bílé dámě nerozhodně. 
Zkušenější hráč by však musel tuto koncovku bílými bez větších problémů vyhrát. Třeba 
program Fritz hodnotí postavení číslem 7,25 ve prospěch bílého... 
 
 
Schuster,P (1848) - Věžník,M (1860) [B06] 
Open DURAS BVK 2010 - LOK Sokolovna Brno-Řečkovice, Vážn (8.3), 03.07.2010 
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Co myslíte – dá se prohrát tato koncovka bílými? Po tahu 58.h5+ vidí program Fritz jasnou 
remízu, ale unavený Petr Schuster, který asi hrál ze setrvačnosti na výhru, podlehl ve třech 
tazích:   58.Vd1 d2 59.Ke5 e3 60.Ke6 Vf2 0–1 
 
 
Osmé kolo bylo za námi, pár nadšenců ještě čekalo na los posledního kola. Domů se mi ještě 
nechtělo a tak jsem pány Němce, Petrušku, Spodného a Zemánka (ano, to je ten velmi vysoký 
šachista z Jevíčka), s nimiž jsme se sešli na konečné jedničky v Řečkovicích, lákal na pivo. 
Nakonec byl ochoten pokračovat v tahu pouze Zemánek, tak jsme na chvíli zakotvili v 
„Tatře“, kde jsme mohli popít dobrou jedenáctku za 23 Kč a sledovat infarktový závěr zápasu 
Paragvaj-Španělsko. O půl jedenácté jsme byli z Tatry vykázáni, tak jsme pokračovali do 
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bývalé hospody u Dána (zavírací hodina je zde označena slibným otazníkem), kde jsme si dali 
ještě dvě desítky po 21 Kč a pak už bylo půl dvanácté – tak jsme se rozešli. Zemánek do 
svého „podnájmu“ v Židenicích pokračoval pěšky, já jel devadesátkou do Bohunic... Honzovi 
nedala asi spát dnešní partie s Honzou Tesařem z Třebíče:  
 
Tesař,J (2114) - Zemánek,J (1839) [D60] 
Open DURAS BVK 2010 - FIDE Sokolovna Brno-Řečkovice, Váž (8.6), 03.07.2010 
1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 e6 4.Jc3 c6 5.Sg5 Se7 6.Db3 0–0 7.e3 Jbd7 8.Sd3 Ve8 9.0–0 h6 
10.Sh4 Jh5 11.Sxe7 Vxe7 12.Vad1 Jhf6 13.Jd2 g6 14.e4 dxc4 15.Jxc4 Jb6 16.e5 Je8 
17.Sb1 Vd7 18.Je2 Jd5 19.Dh3 b5 20.Je3 h5 21.Dg3 b4 22.Jxd5 cxd5 23.Jf4 Jg7 24.Vfe1 
a5 25.Ve3 Sa6 26.Jxg6 fxg6 27.Dxg6 Vf7 28.Dh7+ Kf8 29.Sg6 Vaa7 30.Vf3 Jf5 31.Sxf7 
Vxf7 32.Dxh5 Se2 33.Dh8+ Ke7 34.Dxd8+ Kxd8 35.Vxf5 Vxf5 36.Vd2 Sb5 37.g3   
37...Vf7 38.f4 a4 39.Kf2 Vc7 40.h4 Sc4 41.a3  
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  41...b3 (Po lepším 41...bxa3 s otevřením prostoru pro černou věž by se asi černý s falangou 
bílých pěšců na královském křídle dokázal vypořádat. Po blokádovém tahu však bílý postupně 
dotáhl své pěšce téměř k polím proměny a vyhrál...) 42.h5 Sb5 43.g4 Se8 44.Kf3 Vc1 45.Vh2 
Vc7 46.f5 exf5 47.gxf5 Sf7 48.h6 Sg8 49.Vg2 Sh7 50.Kf4 Vc1 51.f6 Vh1 52.e6 Vf1+ 
53.Ke5 Vf5+ 54.Kd6 Vxf6 55.Vh2 Ke8 56.Vh5 Kd8 57.Vxd5 Vxh6 58.Va5 Kc8 59.Va8+ 
Kb7 60.Vxa4 Sc2 61.Vb4+ Kc8 62.d5 Sd1 63.a4 Vh8 64.Vb5 Vd8+ 65.Ke7 Kc7 66.Vc5+ 
1–0 
 
A nakonec malé rýpnutí z úst pana V.: „Co to je za turnaj Durasu, v němž hraje deset 
domácích a  dvanáct hráčů Lokomotivy Brno?!“. Myšleno v „áčku“. V béčku byl poměr 
Duras-Lokomotiva těsnější: 4:5. 
 
(kal)  


