
Bystrc v Lipovci 
 
Po úspěchu s Orlem Ořechov ve třetím kole Krajského přeboru I. třídy jsme původně chtěli 
utkání s Lipovcem snad i „odepsat“. Pak však začal náš náčelník Jiří Řehůřek rozesílat e-
maily, v nichž se vzdal účasti v tomto matči ve prospěch naší jedničky Davida Holemáře, 
který projevil zájem si do Lipovce k partii s Petrem Piskem zajet. Řidiči se tedy stali Lukáš 
Řehůřek a Jiří Hrdina. Do Lipovce jsme se nakonec šťastně dopravili (sněhová kalamita měla 
gradovat teprve z neděle na pondělí) a zde nás již z okna lipovecké klubovny u Obecního 
úřadu vyhlížel Vlastík Chládek.  
 

 
 
(Obchod a pošta v Lipovci, kde se v prvním patře hrají dobré šachy. Vchod za rohem) 
 
Když pan rozhodčí Jirka Sekanina vyplňoval zápis o utkání, tak se ukázalo, že Petr Pisk hrát 
nebude (byl prý v Rakousku, kde hraje ligu za Zwettl) a na první desce se utká Holemář 
s Oldou Kopřivou! Tím veškerá naše příprava na soupeře vzala rázně za své – každý z nás 
očekával naproti někoho jiného! A protože Garde Lipovec je týmem „legionářů“, kteří se 
scházejí často doma složitěji, než soupeři, došlo hned při rozesazování k veselému extempore, 
kdy na třetí desku proti dr. Píšemu si sedá Václav Chládek. Z něho měl Píše největší „strach“, 
neboť očekával od Vaška rychlou nabídku remízy, kterou by mu nebylo milé odmítat. Ale 
Vaška rychle odehnal Jirka Sekanina... Začátek zápasu byl pro Garde Lipovec velmi 
příjemný. Nejrychleji vyhrál na šesté desce Michal Rada s Jirkou Kubíčkem, jehož teoretická 
novinka v sedmém tahu se moc neosvědčila a tak se později jeho král, který zapomněl včas 
rochovat, stal obětí prudkého útoku bílého.   
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Rada,M (2069) - Kubíček,J (1898) [B05] 
KP I /Lipovec-Bystrc/ (20.7), 28.11.2010 
1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.Jf3 Sg4 5.Se2 c6 6.0–0 Jd7 7.c4 Jc7N 8.Sf4 d5 9.Jc3 e6 10.cxd5 
exd5 11.Jg5 Sxe2 12.Dxe2 Se7 13.Dh5 Sxg5 14.Sxg5 Dc8 15.f4  
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  15...Je6 (Fritz zde doporučuje jako nejlepší 0-0, ale kdo  živý by se k tomu odvážil?) 16.f5 
Jxg5 17.Dxg5 Kf8 18.f6 Vg8 19.Vae1 gxf6 20.Dh6+ Vg7 21.exf6 Jxf6 22.Dxf6 1–0 
 
Další bod pro Lipovec zaznamenal Martin Habina, který měl doposud jen tři skromné 
remízky. Ale Gusta se ho asi bál (připravoval se původně na Vlastíka Chládka), hrál bílými 
velmi pasivně, marně dvakrát lstivě nabízel remízu, až nakonec byla jeho pevnost rozbita 
prostou „obětí“ jezdce na c3. Pak již záchrany nebylo a Lipovec vedl 2:0.   
 
Nikodém,G (2005) - Habina,M (2066) [A48] 
KP I /Lipovec-Bystrc/ (20.6), 28.11.2010 
1.d4 Jf6 2.Jf3 c5 3.c3 g6 4.Sf4 Db6 5.Db3 Sg7 6.Dxb6 axb6 7.Ja3 d6 8.e3 0–0 9.Sb5 Sf5 
10.Sg3 Jc6 11.Jc4 Ja7 12.Ja3 Jxb5 13.Jxb5 Vfc8 14.Jd2 Sd3 15.Ja3 cxd4 16.exd4 Jd5  
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  17.Jb3 Jxc3 18.Kd2 Se4 19.f3 Sh6+ 20.Ke1 Sd5 21.Jc2 Jxa2 22.Vxa2 Vxa2 23.Jb4 Sxb3 
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0–1 
 
V partii lídrů černý po svém dobrém 12. tahu hry vyrovnal a po řadě dalších výměn nebylo 
důvodu odmítnout smírnou nabídku soupeře. Stav: 2,5:0,5 pro Lipovec! 
 
Kopřiva,O (2162) - Holemář,D (2289) [E94] 
KP I /Lipovec-Bystrc/ (20.1), 28.11.2010 
1.c4 Jf6 2.Jc3 g6 3.e4 d6 4.d4 Sg7 5.Se2 0–0 6.Jf3 Ja6 7.0–0 e5 8.Ve1 c6 9.Sf1 exd4 
10.Jxd4 Ve8 11.f3 d5  
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  12.exd5 Vxe1 13.Dxe1 Jxd5 14.cxd5 Sxd4+ 15.Se3 Sxe3+ 16.Dxe3 cxd5 17.Sxa6 bxa6 
18.Dd4 Se6 19.Vd1 Db6 20.Jxd5 ˝–˝ 
 
Také dvě následující partie skončily nerozhodně. René Přibyl získal sice s Martinem Handlem 
v průběhu střední hry kvalitu, ale její realizace nebyla jednoduchá, zejména, když se černý 
jezdec usadil na skvělém blokádovém poli d6. Při pozdějších rozborech této partie padaly 
různé návrhy, jak to měl René lépe na výhru hrát, ale všechny byly postupně vyvráceny. 
Bezprostředně po partii se Handl (doposud 3-3!) domníval, že byl snad prohraný, ale zdá se, 
že to pravda není. Lipovec tedy vede 3:1, ale naděje Bystrce stoupají, protože na poslední 
desce má náš Jirka Hrdina postupně dva pěšce navíc a to, zda vyhraje, je jen otázka času.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přibyl,R (2045) - Handl,M (2067) [A70] 
KP I /Lipovec-Bystrc/ (20.4), 28.11.2010 
1.d4 c5 2.d5 e6 3.c4 exd5 4.cxd5 d6 5.Jc3 g6 6.Jf3 Sg7 7.e4 Jf6 8.Sd3 Sg4 9.h3 Sxf3 
10.Dxf3 0–0 11.0–0 Ve8 12.Sg5 Jbd7 13.Sb5 Je5 14.De3 Vf8 15.f4 Jed7 16.e5 Ve8 17.Dd2 
dxe5 18.fxe5 Vxe5 19.Sxd7 Vxg5 20.Dxg5 h6 21.Df4 Dxd7  
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  22.Vad1 Je8 23.Vf3 Jd6 24.b3 Ve8 25.Vdf1 b5 Remíza 
 
Já se celou noc (ovšem ve spánku!) připravoval černými na nebezpečného Martina Handla, 
často na lipoveckém šachovém webu chváleného za „skvělé koncovky“. Protože bylo zřejmé, 
že zahájí hru tahem 1.e2-e4, vymyslel jsem jakousi směsku Caro-Kannu a Pircovy obrany. 
Když se však proti mně objevil Vlastík Chládek, známý kat velmistrů v simultánkách, zkusil 
jsem se bránit klasickou Pirckou, jsa zvědav, jakou agresivní variantu proti mně Vlastík 
použije. Prohrát jsem samozřejmě nechtěl, i když bych se pak možná ocitl v jeho budoucí 
nové knížce, ale obranu jsem zvolil patrně správně, protože můj soupeř si partii užíval a cele 
se jí věnoval. Vzdálil se od ní teprve po svém 13. tahu, kterým dostal obětovaného pěšce 
zpátky s lepší hrou. 
 
Chládek,Vlastimil (2073) - Kalendovský,J (2060) [B07] 
KP I /Lipovec-Bystrc/ (20.5), 28.11.2010 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Se2 c6 5.Sg5 b5 6.e5N dxe5 7.dxe5 Jfd7 8.Jf3 (Zde i v dalších 
tazích stálo za úvahu slibné 8.e6, kterým se Pircova pevnost často bourá) 8...Sg7 9.0–0 0–0 
(Asi nepřesnost, uvažoval jsem o lepších tazích 9...Dc7 nebo h6, ale pak jsem zvolil rochádu) 
10.Ve1 Jxe5 11.Dxd8 Vxd8 12.Jxe5 Sxe5 13.Jxb5  
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  13...Ja6 (13...a6 s osvobozením věže vypadá lépe) 14.Sf3 Sxb2 15.Vab1 Sf6 16.Sxf6 exf6 
17.Sxc6 Vb8 18.Jxa7 (Přemýšlel jsem, jak odpovědět. Zda vyměnit věžky na b1, nebo hrát 
napřed Se6. Když tu náhle tichým hlasem nabídl bílý remízu, kterou jsem neměl jediný důvod 
odmítnout.  Když mu to kolegové trochu vyčítali, řekl, že už měl málo času - asi 17 minut do 
40. tahu. V krátké analýze po hře se ukázalo, že bílý má pořád jistou převahu – vzdáleného 
volného a-pěšce...) Remíza 
 
Lipovec tedy vede 3,5:1,5, ale naše naděje stoupají. Lukáš Řehůřek na dvojce začal ve 
španělské hře (do 16. tahu podle teoretických vzorů!) postupně přehrávat Václava Chládka a 
tak jsme se s Davidem Holemářem shodli, že o výsledku zápasu patrně rozhodne partie 
Sekanina-Píše. Tu jsme ovšem již přímo nesledovali, neboť jsme se s Davidem a Reném 
odebrali do 100 metrů vzdálené místní restaurace, kde jsme si dali samozřejmě pivo a moji 
kolegové i chutnou knedlíčkovou polévku (jako od maminky) a David i moravského vrabce 
tuším.  
 

 
 
A čekali jsme na další zprávy z bojiště. Po chvíli přišel Jirka Kubíček s dobrou novinkou, že 
se hraje již poslední partie, protože Píše remízoval a Lukáš Řehůřek vyhrál! Prohráváme 3:4, 
ale Hrdina se nezadržitelně blíží k vítěznému cíli. Komentovat partii Sekanina-Píše si 
netroufám, neboť doktorovy manévry jsem nikdy plně nechápal. Je to šachista vskutku 
zvláštního ražení. Fritz sice tvrdí, že v závěrečném postavení (viz diagram) má bílý asi 
takovou výhodu, jako měl Chládek se mnou (0,84), ovšem Jirka Sekanina byl patrně jiného 
názoru a sám nabídl plichtu... Najednou přichází pan vrchní a nese mi svůj mobil. „Haló, kdo 
volá?“, ptám se. Odpověď vyvolala skutečně úsměv, ozval se pan Ševčík, zdali nenapíši 
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článek o zápase, že mi pošle partie. Proč úsměv? Když jsem zkoumal soupisku Lipovce D, 
který hrál souběžně okresní přebor se zálohou Sloupu, našel jsem na ní 7 (slovy sedm) 
nositelů jména Ševčík. Takže (staro)nová šachová Klapzubova jedenáctka? 
 
Sekanina,J (2117) - Píše,J (2079) [B19] 
KP I /Lipovec-Bystrc/ (20.3), 28.11.2010 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Sf5 5.Jg3 Sg6 6.h4 h6 7.h5 Sh7 8.Jf3 e6 9.Sd3 Sxd3 
10.Dxd3 Jf6 11.Sf4 Jbd7 12.0–0–0 Se7 13.Je5 0–0 14.Kb1 Jd5 15.Sc1 Sd6 16.f4 f6 17.Jg6 
Ve8 18.Vhe1 Dc7 19.Df3 b5 20.Je4 Jf8 21.Jxd6 Dxd6 22.Jxf8 Kxf8 23.g4 Kf7 24.g5 f5 
25.Vg1 Vg8 26.Vg3 Vaf8 27.Vdg1 Je7 28.Sd2 b4 29.Db3 a5 30.Ve1 Jd5 31.Vg2 Ve8 
32.Vge2 Ve7 33.Ve5 Vb8 34.Dg3 Vg8 35.Db3 Vb8 36.Dg3 Vg8  
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Remíza 
 
Zbývající dvě partie uvádím s jedním teoretickým přehledem a diagramem k výbornému tahu 
27.f6, kterým bílý černé postavení natrvalo „umrtvil“, resp. k okamžiku, kdy Hrdina dobyl 
pěšáka. 
 
 
 
 
Řehůřek,L (2186) - Chládek,Václav (2091) [C99] 
KP I /Lipovec-Bystrc/ (20.2), 28.11.2010 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Ja5 10.Sc2 
c5 11.d4 Dc7 12.Jbd2 cxd4 13.cxd4 Sd7 14.Jf1 Vac8 15.Ve2 Jc6 16.Se3 Vfd8 [RR 
16...exd4 17.Jxd4 Vfe8 18.Jg3 g6 19.Sb3 Ja5 20.Sg5 Jxb3 21.axb3 Db7 22.Dd2 Vc5 23.Jf3 
Se6 24.Dd4 Jh5 25.Jxh5 gxh5 26.Sxe7 Dxe7 27.Vxa6 Vd8 28.Ve3 f6 29.Vd3 Kh8 30.Vxd6 
Vc1+ 31.Kh2 Vxd6 32.Dxd6 Dxd6+ 33.Vxd6 Sxb3 34.Jd4 Sc4 35.b3 1–0 Bruzon Bautista,L-
Acs,P/Varadero 2000/CBM 77 (35)] 17.Vc1N [RR 17.Jg3 d5 18.exd5 Jxd5 19.Sg5 Jxd4 
20.Jxd4 Sxg5 21.Sb3 exd4 22.Sxd5 Sxh3 23.Dxd4 Sf6 24.De4 Dd7 25.gxh3 Dxd5 26.Dxd5 
Vxd5 27.Vae1 g6 28.Ve8+ Vxe8 29.Vxe8+ Kg7 30.Ve2 Se5 31.Kg2 f5 Uetani,T-
Suzuki,T/Tokyo 1989/EXT 99/0–1 (59)] 17...Db8 18.Jg3 exd4 19.Jxd4 Jxd4 20.Sxd4 Se6 
21.Jf5 Sxf5 22.exf5 Dc7 23.Dd3 Ve8 24.Vce1 Sf8 25.Vxe8 Vxe8 26.Vxe8 Jxe8  
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  27.f6 g6 28.Sb3 Dc1+ 29.Kh2 Sh6 30.g3 De1 31.Df3 Sf8 32.Sc3 Df1 33.Sxf7+ 1–0 
 
 
Hrdina,J (1960) - Hloušek,Z (1922) [D94] 
KP I /Lipovec-Bystrc/ (20.8), 28.11.2010 
1.d4 d5 2.Jf3 c6 3.e3 Jf6 4.c4 g6 5.Jc3 Sg7 6.b3 Sf5 7.Se2 0–0 8.0–0 Je4 9.Sb2 Jxc3 
10.Sxc3 Jd7 11.cxd5 cxd5 12.Vc1 Jf6 13.Je5 Vc8 14.f3 Jd7 15.Dd2 Jf6 16.Sa5 De8 
17.Vxc8 Dxc8 18.Vc1 Db8 19.Sb4 Dd8 20.Dc3 Jd7 21.Jxd7 Dxd7 22.Dc7 Sh6 23.Kf2 De6 
24.f4 Dd7 25.Dxd7 Sxd7 26.Vc7 Sc6 27.Sxe7  
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  27...Ve8 28.b4 a6 29.a4 Sxa4 30.Vxb7 Va8 31.Sf3 Sb3 32.Vd7 Ve8 33.Sc5 g5 34.g3 gxf4 
35.gxf4 Sg7 36.Sxd5 Sxd5 37.Vxd5 Sf6 38.Vd6 Sh4+ 39.Ke2 Va8 40.Vh6 Sd8 41.Vc6 Kg7 
42.d5 a5 43.bxa5 Vxa5 44.d6 Va2+ 45.Kf3 Vxh2 46.Vc8 Sh4 47.Ke4 Kg6 48.f5+ Kh6 
49.d7 Sf6 [49...Vd2] 50.Sd4 Vh4+ 51.Kd5 Sg5 52.f6 Vxd4+ 53.exd4 Sxf6 54.d8D Sxd8 
55.Vxd8 Kg5 56.Vd7 1–0 
 
Do Brna jsme se po vydřené remíze 4:4 vrátili kolem třetí hodiny (tedy půlka mužstva v autě 
Jirky Hrdiny) a tu nás s dr. Píšem čekalo na Anenské nemilé překvapení. V naší nové 
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„šachové“ hospodě vyměňovali okna a bylo tedy zavřeno! Co teď? Druhá půlka týmu (René a 
Nikodém) nikde, a tak po chvilce nerozhodného postávání Píše navrhl, že se stavíme o kousek 
dál v restauraci „Pekanda“, protože by tam mohl být Staněk, který tam má oblíbenou servírku 
(Co ten doktor neví, že?). A opravdu – už tam seděl spokojený s další svojí výhrou, tentokrát 
za Lokomotivu B proti Karlu Švihelovi. Napřed nám partii ukázat nechtěl, ale časem neodolal 
a kritické postavení nám dovolil zkoumat. Kolem šesté dorazil i David Holemář (našel nás 
pomocí mobilu), zatímco ostatní běžné osazenstvo „Anenské“ prý skončilo ve Sportbaru... A 
tak jsme na Pekandě zůstali do desáté, přičemž David i Staněk hýřili různými šachovými 
historkami. Ale o tom snad zase jindy.  
 

              
 
                               (Restaurace „Pekanda“ na rohu Úvozu a Pekařské) 


