
Blicák u Šťávů 30.7.2010 
 
Jít do Bystrce nebo nejít? – toť každý pátek otázka. Vždycky tam prý někdo příjde do 
restaurace „U Šťávů“ na bleskový turnaj, ale dnes bylo jisté, že tam budou chybět jak Jura 
Řehůřek a Gustav Nikodém (oba jsou na CZECH Open v Pardubicích), tak René Přibyl (ten 
musel do tišnovského skladu na noční šichtu myslím). No – nakonec jsem se tam v deštivém 
podvečeru vypravil. Dorazil jsem krátce po šesté hodině jako první a usedl jsem k menšímu 
stolu s tabulkou „Šachy – reservé“. Postavil jsem své trofejní šachy (kdysi jsem je vyhrál na 
Malé Americe) a čekal jsem. Čekání jsem si krátil, jak jinak, konzumací „desítky“ a pohledem 
na jakýsi ligový fotbal v televizi. Do poloprázdného velkého sálu dorazil jako první Daniel 
Gajdoš. A hned mi začal předvádět jednu střelcovou studii *) z Pachmanovy knížky „Šachové 
koncovky v praxi“, kterou si koupil u pardubických bukinistů a když mi ukázal první 4 
paradoxní tahy řešení, začal uvažovat nahlas o tom, proč má mistr Kirejev takové úspěchy ve 
variantě, kde jako černý má po 4. tahu vyměněné dámy.   
 
1.d4 d6 2.c4 e5 3.dxe5 dxe5 4.Dxd8+ Kxd8 5.e4  
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  Dan dospěl k názoru, že již teď stojí černý z vyššího hlediska na výhru, neboť zatímco černý 
může obsadit jezdec pole d4 a nebýt odtud vyhnán, bílý již takovou možnost obsadit trvale 
pole d5 jezdcem nemá, vzhledem k tahu c6, kterým mu v tom černý zabrání. Takové 
schematické pojetí šachové strategie se mi zdálo poněkud přehnané a srdečně jsem se Danově 
úvaze zasmál. Tak jsme raději rozehráli cvičnou partii, kterou jsem se připravoval na Janotu – 
velkého znalce francouzské černými. A svoji oblíbenou 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 5.c3 Jc6 5.Jf3 
Db6 6.Sd3 jsem taky cvičně prohrál...  Postupně se začali trousit další páteční „šťávovští“ 
hosté: Jirka Janota, Jirka Kubíček, Břeťa Eichler, Jirka Sup a kolem půl osmé přišel i 
kouzelník, totiž Slávek, k němuž jezdíme po turnajích ve Znojmě do Miroslavi pro kvalitní 
víno! Protože chyběl nějaký organizátor, sezení se „zvrhlo“ v několik zápasů. Já trénoval 
francouzskou s Janotou, Jirka Kubíček si zvolil za sparingpartnera pana Supa, Gajdoš zkoušel 
pana Slávka a Břeťa Eichler jako „lichovní“ mlsně obcházel jednotlivé zápasy a stále se ptal, 
kdy už zahájíme ten turnaj?! Nikomu se do toho pořád nechtělo. Tak jsem vytáhl z kabely kus 
papíru a přítomné jsem sepsal do tabulky (Slávek nechtěl a Jura Kubíček velmi váhal). 
Nakonec se uvolil sehrát se mnou první kolo – čemuž se moc nedivím, bývám jeho 
pravidelným dodavatelem bodů. A jak to tedy dopadlo tentokrát?   
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Kalendovský,J - Kubíček,J [B02] 
Bystrc /U Šťávů blic/ (1), 30.07.2010 
1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.c4 Jb6 4.c5 Jd5 5.Sc4 c6 6.Jc3 d6 7.cxd6 exd6 8.exd6 Jxc3 9.bxc3 Sxd6 
10.Jf3 Sg4 11.h3 Sh5 12.0–0 0–0 13.g4 Sg6 14.d4 Jd7 15.Sg5 Da5 16.Dd2 Se4 17.Jh4 Jb6 
18.Sb3 Jd5 19.f3 Sg6 20.Jxg6 hxg6 21.Vac1 Vae8 22.Vfe1 Vxe1+ 23.Dxe1 Sa3 24.Vc2  
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  24...Jf6 25.Sxf6 gxf6 26.Ve2 (a partie skončila remízou v nestejných střelcích.) ˝–  ̋
 
Turnaj zdárně pokračoval v pěti lidech, protože Jirka Kubíček odmítl po prvním kole v turnaji 
pokračovat s tím, že je již opravdu pozdě (bylo kolem deváté hodiny) a že musí spěchat za 
vnoučaty. Ponechal jsem jej v turnajové tabulce s tím, aby měli proti mně ostatní hráči aspoň 
tu výhodu, že zatímco já jsem s Kubíčkem remízoval, oni získají celý bod kontumací. 
Nakonec jim to nic platné nebylo. Viz výsledek: 
 
   1 2 3 4 5 6 Body  Los 
1 Kalendovský Jan Loko - 1 1 1 1 x 4x 3 
2 Janota Jiří MS Brno 0 - 1 1 1 1 4 2 
3 Gajdoš Daniel Jevíčko 0 0 - 1 1 1 3 6 
4 Eichler Břetislav Loko 0 0 0 - 1 1 2 1 
5 Sup Jiří Bystrc 0 0 0 0 - 1 1 5 
6 Kubíček Jiří Bystrc x 0 0 0 0 - 0x 4 
 
Samozřejmě jsme pak hráli dál – o další turnaj sice zájem velký nebyl, ale divoké zápasy 
pokračovaly s neztenčenou silou. Kolem jedenácté hodiny se „na jedno“ dostavil také Radek 
Bednařík a kochal se tím, kterak mne Janota zase ve francouzské černými poráží. Jeho 
poznámky typu: „Tak to už je na novou“, když jsem občas potratil nějakou tu figurku, mne 
trochu vytáčely. Ale dobrá nálada u ostatních trvala i nadále – třeba Dan Gajdoš se smál 
neustále skoro všemu a záchvat veselosti dokázalo u něj vyvolat cokoliv. Třeba když jsem 
upozorňoval Jirku Janotu, aby neklepal popel z cigatery na zem, že by mohl zapálit podlahu, 
tak se Dan smál až se za břicho popadal. Vydařený večírek skončil opět odjezdem naší trojice 
(Gajdoš, Janota a já) o tři čtvrtě na jednu autobusem k nádraží... 
 
*) Podáváme podrobný Keresův rozbor zmíněné studie, neb knížka Pachmanova jest nám 
momentálně nedostupná: 
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                                                    Averbach,J - [+0040.53f4e6] 
                                                                      1951 
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 V koncovkách s nestejnými střelci hrají volní pěšci rozhodující roli. K jejich vytvoření se 
občas hodí překvapivé materiální oběti, přičemž jsou i soupeři přenecháni volní pěšci. Spojení 
či dokonce na diagonále stojící volní pěšci mohou být zadrženi střelcem, proto jsou v 
koncovkách nestejných střelců od sebe co nejvzdálenější volní pěšci cennější. Hezký příklad 
různé ceny volných pěšců ukazujeme zde. Pozice je variantou z partie Smyslov-Averbach, 
Moskva 1950. Smyslov vyhrávající pokračování nenašel a partie skončila remízou. Teprve 
později dokázal Averbach, že bílý mohl dosáhnout postavení na diagramu, z něhož lze výhru 
analyticky dokázat. - Bílý má zde dva pěšce více, kteří však vzhledem k tomu, že se jedná o 
dvojpěšce, nemají zdánlivě velkou cenu. Na královském křídle nemůže bílý nic podniknout, 
cestu na dámské křídlo účinně blokuje černý král. Vypadá to tak, že bílý nemůže dosáhnout 
žádného pokroku. Téhož názoru byl patrně i Smyslov, který dal partii po několika 
bezúspěšných pokusech za remízu. - Že bílý přesto může zvítězit se zdá značně 
nepravděpodobné. Tím překvapivější je následující Averbachem vypracovaná metoda výhry:     
1.Kg5 Kf7 Špatné by bylo 1...Sxf3 pro 2.Kxg6 Ke5 3.Se3 Ke6 4.Sf4 a bílý dobude ještě 
jednoho pěšce. Po tahu v textu ale hrozí 2...Sxf3. 2.f4! Vyhlízí paradoxně, je však jedinou 
cestou k výhře. Co vlastně bílý chce, když svého krále zcela odřezává z boje? Po 2.g4 by se 
černý každopádně zachránil tímto způsobem: 2...fxg4! (Po 2...Sxf3 3.gxf5 gxf5 4.a8D Sxa8 
5.Kxh5 f4 6.Kg5 f3 7.Kf5 s dalším 8.Sf2 by bílý vyhrál postupem krále na dámské křídlo)) 
3.fxg4 hxg4 4.Kxg4 Ke6 5.Kg5 Se4! (k prohře by vedlo 5...Kf7 6.Sd4 Sh1 7.Sf6 s hrozbou 
8.h5 a 9.Kf5) 6.a8D Sxa8 7.Kxg6 Kd7 8.h5 Kc7 a černý remízuje, když obětuje střelce za h-
pěšce. Tahem v textu připravuje bílý průlom g3-g4, čímž vznikne na královském křídle druhý 
volný pěšec. Že i černému tak vzniknou volní pěšci, je vzhledem k nestejným střelcům 
nepodstatné, protože tito mohou být střelcem účinně zadrženi. Hra se nyní stává velmi 
zajímavou. 2...Se4 Tím je podniknut pokus zneškodnit průlom 3.g4 tahy 3...hxg4 4.h5 gxh5, 
protože pěšec f5 by byl předbězně pokryt a jeho dobytí by stálo jednoho z a-pěšců. Bílý musí 
ovšem podniknout stejně nějakou přípravu, aby mohl po průlomu vzniklé černé volné pěšce 
zadržet. 3.Sf2 Na f2 stojí střelec v boji proti budoucím nepřátelským volným pěšcům 
neúčinněji. Po 3.Sd4 Sf3 4.g4 by černý remízoval po 4...hxg4 5.h5 gxh5 6.Kxf5 h4. 3...Kg7 
Ani 3...Sf3 nemůže zabránit průlomu 4.g4! na př. 4...hxg4 (nebo 4...fxg4 5.Sg3! Kg7 6.f5 gxf5 
7.Kxh5 /i 7.Kxf5 zdá se dostačuje/ 7...f4 8.Sxf4 g3+ 9.Kg5 g2 10.Se3 a bílý vyhraje pochodem 
krále na dámské křídlo.) 5.h5 gxh5 6.Kxf5 a vyhraje ještě jednodušeji než v hlavní variantě. 
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4.g4! Klíčový tah! Ať hraje nyní černý jakkoliv, nemůže zabránit vzniku volného pěšce na 
královském křídle. 4...hxg4 Klade větší odpor než 4...fxg4 5.f5 gxf5 6.Kxh5 na př. 6...Kf6 
7.Sg3 Sf3 8.Kh6 Se4 9.h5 Sf3 10.Sh4+ Kf7 (nebo 10...Ke5 11.Kg5 f4 12.h6) 11.Kg5 Se4 
12.Sg3 Kg7 13.Se5+ Kh7 14.h6 Sa8 15.Kxf5 Kxh6 16.Ke6 a bílý lehce vyhraje. 5.h5 gxh5 
6.a8D! Na braní 6.Kxh5 nemá bílý čas. Jak Averbach dokázal, může se pak černý zachránit 
tímto způsobem: 6...Kf6 7.Sh4+ Ke6 8.Kg6 Sa8 9.Kg7 Sc6 10.Kf8 Kd5! 11.Ke7 Kc5 12.Sf2+ 
Kb5 13.Kd6 Se4 14.Kc7 Kxa6 15.Kb8 Kb5. 6...Sxa8 7.Kxf5 (Bílý své dva pěšce navíc 
obětoval a dosáhl koncovky sice materiálně rovné, ale pozičně velmi výhodné. Zatímco černí 
volní pěšci jsou zablokováni střelcem a nehrají vůbec žádnou roli, bílí postupují. Černý jiz 
nemůže zabránit všem hrozbám. 
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     7...Kf7 Hrozilo 8.Ke6 s postupem f-pěšce. 8.Kg5 Sf3 Černý by mohl lehce remízovat, 
kdyby přišel včas svým králem na dámské křídlo a svého střelce by mohl obětovat za f-pěšce. 
S tímto plánem by však přišel příliš pozdě, na př. 8...Ke7 9.f5 Kd7 10.f6 Sd5 11.a7 a vyhraje. 
9.a7 Sd5 10.Sh4 Jen k remíze vede 10.Kxh5 Ke6! 11.Kxg4 Kd7 12.f5 Kc7 13.f6 Kb7 a černý 
král přišel právě včas.] 10...Sf3 11.f5 Po 11.Kxh5 g3+ 12.Kg5 g2 13.Sf2 Se4 již bílý vyhrát 
nemůže. 
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Jeho jedinou šanci by bylo putování králem na dámské křídlo, pak by však nemohl střelec f-
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pěšce dostatečně krýt. 11...Kg7 12.Sg3 Kf7 13.Se5 Se4 Po 13...Kf8 rozhodne 14.Kf6 h4 
15.Sd6+ Ke8 (15...Kg8 16.Ke7) 16.Kg6 a černý je v nevýhodě tahu. 14.Kxh5!  
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 Zdánlivě to nejde, neboť černý teď dobude f-pěšce. Ale bílý má připraven hezký vtip. 14...g3 
15.Sxg3 Kf6 16.Kg4! Sxf5+ Jinak bílý lehce vyhraje svými dvěma volnými pěšci. 17.Kf4 a 
a-pěšec jde do dámy. - Velmi hezká kombinace, stejně jako celá koncovka, typická pro 
koncovky s nestejnobarevnými střelci. Překlad z knihy Paul Keres - Praktische Endspiele, 
Hamburg 1973, str. 288-290. 1–0 
 
 

 


