
Bratrovražedný boj Loko F-Loko E 
 
V předehrávce 9. kola KP II B nastoupila proti sobě dvě družstva Lokomotivy, která před 
dvěma dny zahájila soutěž zcela rozdílnými výsledky. Zatímco „F“ rozdrtilo překvapivě silné 
Tetčice 5,5:2,5, tak „E“ podlehlo Moravské Slavii neslavně 2:6 (a to bez jediné výhry 
s pouhými 4 remízami). V posledně jmenovaném utkání měl Honzík Uhmann na první desce 
jasnou výhru s Karlem Švihelem, partii však pokazil a prohrál. Nicméně za stavu 4:1 pro 
domácí opatrný kapitán Mor. Slavie, známý advokát Michal Vávra, nařídil Ivanu Kopečkovi 
dát partii s Petrem Žitným za remízu, aby pojistil výhru. Ono to totiž vypadalo, že bychom 
snad i mohli srovnat skóre. Karel Martišek obětoval figuru značně nervóznímu Jiřímu 
Janotovi a zamotal situaci na desce do krajnosti, na poslední desce trápil veterán Jaromír 
Novák pana Janků ve věžové koncovce s pěšcem víc. Nakonec Novák nevyhrál (asi to ani 
nešlo) a Martišek zahrál nepřesně a s figurou víc Janota již zvítězil. Tento stručný úvod byl 
nutný, aby byly úterní události v náležitém osvětlení. Jak se obě lokomotivní družstva 
scházela, bylo jasné, že „Éčko“ nastoupí v obvyklé sestavě s jedinou změnou: místo Vachka 
hrál narychlo povolaný náhradník Luboš Češek. Nebylo totiž jasné, zda nastoupím já, neboť 
v pondělí mi měnili v nemocnici v Bohunicích na kardiologii defibrilátor, jemuž po 5 letech 
došly baterky. A jak nastupovalo „Efko“? Kapitán Mirek Hurta na toto utkání vynechal první, 
druhou, třetí a pátou desku (!!) a postavil trojici náhradníků. Ti stačili přinést svému týmu dvě 
remízy: Karel Mazanec s Novákem a na 8. desce Strnad s Češkem, zatímco Mazanec syn 
prohrál s Karlem Zikánem. Třetí remízou skončila partie Továrek-Dufek. Celkově tedy 
zvítězilo v této předehrávce „Éčko“ vysoko 6,5:1,5. Dovolil jsem si vypůjčit od našich pěti 
vítězů partiáře a za pomoci přítele Fritze trochu tyto výhry oglosovat. Začínáme od první 
šachovnice. Již po úvodním tahu černého bylo zřejmé, že Uhmann svého mladšího soupeře 
překvapil. Vznikla jakási záhadná odnož Budapešťského gambitu, v níž se bílý evidentně moc 
nevyznal.     
 
Sikora,L (1838) - Uhmann,J (1995) [B00] 
KP II B /Loko F-Loko E/ (9), 19.10.2010 
1.d4 b6 2.e4 Sb7 3.Sd3 Jf6 4.De2 Jc6 5.Jf3 e5 6.dxe5 Jg4 7.Jc3 Sc5 8.Sg5 Dc8 9.h3 Jxf2 
10.Vf1 Jxd3+ 11.cxd3 0–0 12.0–0–0 Ve8 13.d4 Sa6  
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  (Od této chvíle měl černý situaci pevně v rukou a lehce odrazil „matové“ hrozby bílého a 
zvítězil) 14.De3 Sxf1 15.dxc5 Sc4 16.Sf6 Ve6 17.Dg5 Df8 18.Jd5 Kh8 19.Dh5 gxf6 20.Jxf6 
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Vxf6 21.exf6 Dxc5 22.Dh6 Sxa2+ 23.Kd2 Vg8 0–1 
 
Kalendovský,J (2003) - Ondračka,V (1772) [B26] 
KP II B /Loko F-Loko E/ (9), 19.10.2010 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 d6 4.Sg2 g6 5.d3 Sg7 6.Se3 e6 7.Dd2 Jge7 8.Sh6 0–0 9.h4 (Černý 
v zahájení hodně přemýšlel a vymyslel – jak jsem se domníval – nový tah) 9...Ve8 10.h5 Sh8 
11.hxg6 fxg6 12.Jh3 (Asi novinka. Nebylo mi totiž jasné, jak přesně pokračovat v tomto pro 
bílého určitě příznivějším postavení. Doma teprve mi ukázala databáze, že v partii 
Debowska,T (2062)-Toubal, W (2062), ol. Bled 2002, pokračovala bílá 12.Jf3 a vyhrála v 32. 
tahu. Takže jako první jsem od vyšlapaných cest odbočil já) 12...Je5 13.Jg5 Jf7 14.Jxf7 Kxf7 
15.Df4+ Kg8 16.Dh4 (Zde jsem se naivně domníval, že je vše již hotovo a že lehce zvítězím. 
Ale mladý Ondračka si po svém následujícím tahu téměř hlasitě oddechl – mat už nehrozí!) 
16...Jc6 17.Sg5 Dd7 18.0–0–0 Vf8 19.f4 Jd4 20.Vdf1 Vf7 21.Sh3 b6 22.Vh2 Sb7 (Černý už 
téměř vyrovnal – co jiného tedy hrát?) 23.Jd5 Sxd5 24.exd5 Jf5 25.Sxf5 exf5 26.Ve1 Db5 
(Po tomto tahu konečně černý vstal od šachovnice a já se polekal, že vynuceně příjdu o pěšce 
a2! Nakonec jsem jisté řešení nalezl) 27.c4  
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  27...Da4 (Po 27...Da5 bych pokračoval jako v partii) 28.Ve6 Ve8? (Zde bylo správné 
28...Sd4 s maličkou výhodou bílého. Tah v textu prohrává okamžitě) 29.Vxg6+ Kf8 30.Sh6+ 
Sg7 31.Sxg7+ Vxg7 32.Df6+ Vf7 33.Dxd6+ (33.Dh8+! Do čas. kontroly zbývalo 0.30–0.06. 
Na svůj výkon moc hrdý nejsem, ale bod je bod, i když soupeř pomůže, no né?) 1–0 
 
Obětavý Mirek Hurta nejen, že nastoupil, ale i utkání jako šéf domácích řídil. I když se k této 
funkci nabízel Jura Vachek, který byl přítomen až do konce a nechal hrát pana Češka. Mirek 
hrál do jisté doby docela pěkně, ale kolem 19. tahu se rozhodl obětovat figuru za nejasný 
útok, což se mu nevyplatilo. V závěru partie musel dokonce několikrát napomínat plukovníka 
Nováka, kterému neustále hlasitě zvonil mobil. Sice již dohrál, ale protože nemohl najít klíče 
od skříňky se šachovými proprietami, sváděl to na Hurtu, který ho zase po každém zazvonění 
vykazoval z místnosti. Možná i tyto „maličkosti“ přispěly k Mirkově jisté nervozitě v závěru 
hry.  
   
Hurta,M (1843) - Žitný,P (1894) [B22] 
KP II B /Loko F-Loko E/ (9), 19.10.2010 
1.e4 c5 2.c3 Jf6 3.e5 Jd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 e6 6.Jf3 Jc6 7.Sc4 Sb4+ 8.Sd2 Da5 9.0–0 Sxd2 
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10.Jbxd2 f5 11.exf6 Jxf6 12.d5 Jd8 13.Ve1 0–0 14.dxe6 dxe6 15.Db3 Kh8 16.Ve2 Sd7 
17.Je5 Se8 18.Sxe6 Sh5  
 

���������� 
��+ �� �� �	
 
����+ + ���
 
� + +��� +
 
��� + �� +
 
� + + + +
 
�+Q+ + + 
 
���� ��������
 
��� + + �� 
 
���������� 

 
  19.Ve3? (Ztrácí figuru) 19...Jxe6 20.Jdc4 Dc7 21.g4 Jxg4 22.Jxg4 Sxg4 23.Je5 Jd4 
24.Dd5 Vad8 25.De4 Sc8 26.Vae1 Jc6 27.Vc1 Dxe5 28.Dxe5 Jxe5 29.Vxe5 Sd7 30.Vc7 Sc6 
31.Kf1 Vd7 0–1 
 
Partie na 4. desce se Karlu Martiškovi povedla přesně podle jeho představ. V jednu chvíli mi 
nadšeně hlásil, že „V tomto tahu jsem obětoval tři figury najednou!“. Partii mi pak obětavě 
přepsal – doufám, že správně. Tak se potěšte:  
 
Martišek,K (1861) - Šaršon,O (1750) [B04] 
KP II B /Loko F-Loko E/ (9), 19.10.2010 
1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.Jf3 d6 4.d4 Jc6 5.a4 a5 6.Sc4 e6 7.0–0 Jb6 8.Sb5 Sd7 9.Jg5 Se7 
10.Sxc6 Sxc6 11.Dh5 Sxg5 12.Sxg5 Dd7 13.b3 dxe5 14.dxe5 Dd5 15.Dg4 Dxe5 16.Ja3 (Tak 
kolik jsi toho dnes obětoval, ptám se Karla. Zatím jenom pěšce, odpovídá) 16...f5 17.Dh5+ g6 
18.Dh4 Kf7 19.Vfe1 Dd5 20.Dg3 Vac8 21.Vad1 Dc5 22.c4 h6 23.Sc1 Jd7 24.Jc2 Jf6 
25.Sa3 Db6 26.De5 Je4 27.Vxe4 Sxe4  
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  28.Sb2 (28.Vd7+ Ke8 29.Ve7+ Kf8 30.Dxh8# bylo nejjednodušší. Ale Karel Martišek se s 
partií asi nechtěl rozloučit a pokračoval v obětech) 28...Vhg8 29.c5 Dxb3 (To si ovšem bílý 
přál. Správné bylo 29...Dc6) 30.Df6+ Ke8 31.Vd7 Kxd7 32.Df7+ Kc6 33.Jd4+ Kxc5 
34.Jxb3+ Kb4 35.De7+ (Fritz vidí 35.Df6 a mat ve 4 tazích) 35...Kxb3 36.Da3+ Kc4 
37.Dc3+ Kd5 38.De5+ Kc4 (Fritz říká 38...Kc6 a bílý nemá více než remízu) 39.Dd4+ Kb3 
40.Dc3+ Kxa4 41.Dc4# (Pěkná divočina!) 1–0 
 
Zikan,K (1778) - Mazanec,J (1797) [A30] 
KP II B /Loko F-Loko E/ (9), 19.10.2010 
1.c4 c5 2.Jc3 Jf6 3.g3 e6 4.Sg2 Se7 5.Jf3 a6 6.0–0 Jc6 7.d4 cxd4 8.Jxd4 Db6 9.Jc2 0–0 
10.b3 Vd8 11.Sb2 Da5 12.e4 d6 13.De2 Dg5 14.Vad1 Dg6 15.Vd2 Je5 16.Vfd1 Sd7 17.Sa3 
Je8 18.f4 Jc6  
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  19.e5 (a bílý vzorně uplatnil svoji poziční převahu, získanou v zahájení) 19...d5 20.Sxe7 
Jxe7 21.cxd5 Jxd5 22.Jxd5 exd5 23.Sxd5 Sb5 24.De4 Db6+ 25.Kg2 Vxd5 26.Vxd5 Sc6 
27.Jb4 Sxd5 28.Jxd5 Da5 29.a4 Dc5 30.b4 Df8 31.Jb6 Va7 32.Vd8 De7 33.Dd4 De6 
34.Jd5 b6 35.f5 Dc6 (Následují dvě "oběti" dámy, které povedou k neodvratné zkáze 
černého) 36.Dc4 Dxa4 37.b5 1–0 
 
 Lokomotiva F   Lokomotiva E   
1 Sikora Lukáš 1838 0 Uhmann Jan ml. 1995 1 
2 Ondračka Václav 1772 0 Kalendovský Jan 2003 1 
3 Hurta Miroslav 1843 0 Žitný Petr 1894 1 
4 Šaršon Ondřej 1750 0 Martišek Karel 1861 1 
5 Továrek Antonín 1742 ½ Dufek Martin 1974 ½ 
6 Mazanec Jan 1797 0 Zikan Karel 1778 1 
7 Mazanec Karel 1735 ½ Novák Jaromír 1821 ½ 
8 Strnad Jiří 1690 ½ Češek Liboslav 1779 ½ 
   1x   6x 
  
 
Protože byl na Lokomotivě oficiální hrací den, přišlo se na utkání podívat i několik diváků. 
Otec Šaršon mne laskavě předzásobil jednou Plzní (nabízenou „dvojku“ Bechera jsem moudře 
oželel), na chvíli se objevil i Michal Šípek, Vlastík Lička či Břeťa Eichler – ten asi 
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kontroloval, jak probíhá tréninkový den pro šachisty z VUT. V zadní naší místnosti zřejmě 
pedagogicky působili Michal Kalod a slečna Pekárková. Občas místností proběhli i další 
borci, ale všechny jsem nezaznamenal, maje svých starostí s talentovaným Václavem 
Ondračkou víc než dost. V bufetu byla obětavá paní Dana Holzmannová, která na chvíli 
odběhla ke kadeřnici, ale zdárný průběh večera to nijak nenarušilo. Trochu jsme se s pány 
Mazanci zasmáli, když nás Jura Vachek vyhnal kvůli hlasitější besedě v závěru zápasu na 
chodbičku a zavřel za námi důrazně dveře. Nevím, zda to nějak ke klidu v hrací místnosti 
pomohlo – vždyť vedle dveří je půl stěny vybouráno a zvuk se šíří směry všemi...    


