
Bzenec kontra Bystrc 
 
V šestém kole Krajského přeboru I. třídy jsme se utkali s týmem Sokola Bzenec, který zatím 
neoplýval vzornou docházkou (obvykle nastupoval v 6 lidech), ale některým z nás bylo jasné, 
že proti nám zcela jistě příjdou v plném počtu. V tom jsme se s dr. Píše shodovali a našeho 
bosse Juru Řehůřka jsme varovali před podceňováním dosud bezbodového soupeře. Ale Jura 
tomu přece jen v koutku duše nevěřil, neboť si na utkání přivezl i šachovou soupravu, zřejmě 
v domnění, že na osmé desce vyhraje kontumačně a pak se odebere do hospody k nějaké 
volné partii... Jistý náznak, že Bzenčáci berou utkání vážně, přišel při vjezdu do Bzence, kde 
na našeho řidiče Jiřího Hrdinu již číhali místní policajti. Musel ukázat doklady, novou 
lékárničku, nadýchat a já nevím co ještě. Naštěstí si jaksi nevšimli, že Pavel Kopkan není 
připoután, pokuta nebyla, cestu k sokolovně nám pěkně popsali: „Před náměstím nahoru po 
Zámecké a nemůžete zabloudit“... 
  

 
 
Do bzenecké sokolovny jsem před lety po tři sezóny pravidelně jezdíval ranním vlakem 
z Brna. Spolu se Standou Věchtem, Jurou Laštovičkou a později i Honzou Uhmannem jsme 
za Bzenec za mírnou úplatu hrávali Divizi a KP I a moc rád na ty časy vzpomínám. Vždyť 
v první své sezóně v Bzenci jsem poprvé v životě získal mezinárodní Elo a hned úžasných 
2160 bodů!  A nejen to – v Bzenci jsem získal plno dobrých kamarádů. A když jsem si sedl 
k bílým figurám na čtvrtém stole proti panu Hudačkovi, upozornil mne hlasitě Jarek Horák, že 
sedím špatně. Prý jako Bzenečák patřím na druhou stranu... Od začátku bylo zřejmé, že se 
Bzenčáci na nás poctivě připravovali. Já se například domníval, že budu hrát buď s Ríšou 
Klennerem nebo Dušanem Sochnou (což by event. zavánělo rychlou příjemnou remízou)  a 
najednou mám před sebou bojovného Hudačka. A Klenner mi ještě před zápasem prozradil, 
že se „celou noc“ chystal na ruskou obranu Reného Přibyla. Na stolku rozhodčího ležel papír 
s podrobně vypsanými našimi individuálními výsledky – naši soupeři asi cítili, že musejí po 
Novém roce opravdu zabrat a Bystrc Oilers se jim zdáli k tomu účelu být vhodným soupeřem. 
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A tak když jsme se opravdu v 16 sešli a popili kávu a čaj (pozornost podniku!) – nastala 
chvíle pravdy. První se pokusili snížit napětí zápasu páni na osmé desce. Jura Řehůřek 
vytvořil neprostupnu zdvojenou hradbu pěšců v centru a po výměnách věží na f a pak c-
sloupci se dohodli na remíze. Jura byl spokojen – pan Haindl (chvalně známý velitel bufetu 
při kdysi tak oblíbených bzeneckých rapidech) má přece vyšší rating!  
 
Rehůřek,J (1778) - Heindl,K (1812) [A38] 
Jm KP I 10–11 Bzenec-Bystrc (6.8), 16.01.2011 
1.c4 c5 2.Jf3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.0–0 Jf6 6.Jc3 0–0 7.d3 d6 8.Sd2 e5 9.e4 Jd4 10.Jxd4 
cxd4 11.Jd5 Jxd5 12.cxd5 b6 13.f4 Sa6  
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 (Za následující tah sklidil Řehůřek na „Anenské“ po zápase vážnou kritiku od pana Staňka za 
pasivitu. Měl prý hrát Sb4) 14.De2 f6 15.fxe5 fxe5 16.Vxf8+ Dxf8 17.Sh3 Sc8 18.Sxc8 Vxc8 
Remíza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po asi hodině hry vedou nečekaně domácí 1,5:0,5. Jaroslav Horák poráží Pavla Kopkana! 
Když jsem obcházel šachovnice, pravím po 10. tahu bílého Jarkovi: „Ty jsi starý divočák“. 
On jen pokrčil rameny a usmál se. Kopkanovi měla ta poněkud „rozházená pozice“ 
vyhovovat, ale Pavel má v poslední době jakési osobní problémy a v šachu hrozně 
nevyrovnané výsledky. Po vánocích sice suverénně vyhrál B-skupinu Olexova memoriálu, ale 
v našem družstvu má zatím jedinou výhru a jinak snesl samá vajíčka.  
  
Horák,J (1883) - Kopkan,P (1925) [A46] 
Jm KP I 10–11 Bzenec-Bystrc (6.7), 16.01.2011 
1.d4 Jf6 2.Jf3 c5 3.c3 e6 4.g3 Jc6 5.Sg2 b6 6.0–0 Sb7 7.Sg5 h6 8.Sxf6 Dxf6 9.e4 g5 10.e5 
Dg6 11.Ve1 h5 12.d5 exd5 13.Dxd5 h4 14.Dd2 Se7 15.e6 dxe6 16.Je5 Jxe5 17.Sxb7 Vd8 
18.De2  
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 (a v nadějné pozici s pěšcem víc začíná černý partii kazit) 18...Jd3? 19.Se4 Jf4 (To už je 
zcela nekorektní) 20.gxf4 (Lépe 20.Db5+ a černá dáma je fuč) 20...f5 21.Sc6+ Kf7 22.fxg5 
Sxg5 23.Kh1 e5 24.Df3 Kg7? 25.Sa4 e4 26.De2 Vd3 27.Vg1 Kh6 (Poslední hřebík do 
vlastní rakve. Škoda) 28.f4 exf3 29.Dxd3 f2 30.Vg2 Vd8 31.Df3 De6 32.Vxf2 f4 33.Jd2 De3 
34.Je4 1–0 
 
Jako třetí končí utkání na třetí desce. Ríša se sice během hry vyjádřil, že byl asi vyhraný a pak 
to zkazil, leč přítel Fritz dává za pravdu spíše dobrému obrannému výkonu Reného Přibyla. 
 
Klenner,R (2030) - Přibyl,R (2045) [C47] 
Jm KP I 10–11 Bzenec-Bystrc (6.3), 16.01.2011 
1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jc3 Jc6 4.d4 exd4 5.Jxd4 Sb4 6.Jxc6 Sxc3+ 7.bxc3 bxc6 8.Sd3 d6 9.0–0 
h6 10.f4 0–0 11.Df3 Ve8 12.Sd2 Vb8 13.a4 c5 14.e5 Sb7 15.De3 dxe5 16.fxe5 Dd5 17.Dg3  
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  17...Je4 (Černý nechce riskovat a zjednodušuje postavení) 18.Sxe4 Dxe4 19.Sxh6 Dxg2+ 
20.Dxg2 Sxg2 21.Kxg2 gxh6 22.Vae1 Vb2 Remíza 
 
Ríšovi též patří dík za promptní dodání partií konkurenci... 
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Domácí vedou 2:1. O výsledek partie na 5. desce jsme měli trochu obavy. Nejen pro velký 
Elový rozdíl, ale spíš proto, že loni našemu nejlepšímu hráči Kubíčkovi to letos zatím moc 
nešlo. A Dušan Sochna byl dlouhá léta nejlepším hráčem Bzence a dodnes je duší klubu. Ale 
v celkem korektně rozehraném Rétiho zahájení černý brzy vyrovnal a v závěrečné pozici stojí 
o malý chloupek lépe. Stav se příliš nemění: 2,5:1,5. 
 
Sochna,D (2135) - Kubíček,J (1898) [A12] 
Jm KP I 10–11 Bzenec-Bystrc (6.5), 16.01.2011 
1.Jf3 Jf6 2.g3 d5 3.c4 c6 4.b3 Sf5 5.Sg2 e6 6.0–0 Jbd7 7.Sb2 Sd6 8.d3 h6 9.Jbd2 0–0 
10.Ve1 Sh7 11.Vc1 Ve8 12.Jf1 Vc8 13.Je3 De7 14.Jd2 Sa3 15.Dc2 d4 16.Jef1 Sxb2 
17.Dxb2 e5 18.b4 b6 19.a4 c5 20.b5 e4 21.dxe4 Jxe4 22.Jxe4 Sxe4 23.Sxe4 Dxe4 24.Jd2 
Df5 25.Dc2 Dxc2 26.Vxc2 d3 27.Vc3 dxe2 28.Ve3 Vxe3 29.fxe3  
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  Remíza 
 
Ani šestá deska, kde je to „elově“ zase naopak, žádné rozhodnutí nepřinesla. Náš řidič Jirka 
Hrdina hrál opět korektně, přemýšlivě, bez chyb a remízu nakonec vybojoval bez problémů. 
Tuto partii i většinu dalších nemohu příliš podrobně komentovat, měl jsem svých vlastních 
starostí dost. Spíše si vzpomínám na to, jak si cestou v autě s dr. Píšem notovali, kde kterou 
stavbu vyměřovali, či zakládali, kde v zemi vrtali – inu geologové! 
 
 
 
 
 
 
Hrdina,J (1960) - Šebesta,J (2066) [A51] 
Jm KP I 10–11 Bzenec-Bystrc (6.6), 16.01.2011 
1.d4 Jf6 2.c4 e5 3.d5 Sc5 4.Jc3 d6 5.e4 0–0 6.Se2 Sd4 7.Dc2 Sxc3+ 8.bxc3 Jbd7 9.Jf3 Jc5 
10.Jd2 Sg4 11.f3 Sh5 12.Jb3 Jcd7 13.Se3 b6 14.0–0 Sg6 15.a4 a5 16.Sd3 De7 17.Jd2 h6 
18.Jb1 Je8 19.Ja3 Jdf6 20.Db3 Dd7 21.Vad1 Jh7 22.Db5 Vd8 23.Dxd7 Vxd7 24.Jb5 f5 
25.exf5 Sxf5 26.Sxf5 Vxf5 27.f4 exf4 28.Jd4 Vff7 29.Sxf4 g5 30.Vfe1 Jg7 31.Sg3 Vde7 
32.Sf2 Kf8  
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 (Pěkná obranná linie černých figur - hra je zcela vyrovnaná) 33.Jc6 Ve8 34.Sd4 Jf5 
35.Vxe8+ Kxe8 36.Ve1+ Kd7 37.Vf1 Ke8 38.Ve1+ Kd7 Remíza 
 
Stav je opět nezměněn: domácí vedou 3:2. A nyní přichází na řadu jedna z nejzajímavějších 
partií utkání, která se odehrávala na první desce. Trávníček skvěle boduje v KP dvojce za 
Hodonín a vyhrává kyjovské pivně-šachové turnaje, v této soutěži se mu (prý) tolik nedaří. 
Ovšem při závěrečné analýze uznával Lukáš Řehůřek, že byl v některých fázích téměř 
přehrán. Zlom nastal asi v 33. tahu, kdy mohl Petr partii asi zremízovat. Psychologická 
výhoda byla jistě na naší straně – po této výhře má Lukáš Řehůřek nádherných pět z pěti! 
 
Trávníček,P (2164) - Řehůřek,L (2186) [E31] 
Jm KP I 10–11 Bzenec-Bystrc (6.1), 16.01.2011 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Sg5 h6 5.Sh4 c5 6.d5 exd5 7.cxd5 d6 8.e3 0–0 9.Sd3 g5 10.Sg3 
Jxd5 11.Jge2 Jc6 12.Sc2 Jde7 13.Sxd6 Db6 14.Sxe7 Jxe7 15.0–0 Vd8 16.Db1 Sg4 17.Jg3 
Sxc3 18.bxc3 Jd5 19.Sb3 Se6 20.Dc2 c4 21.Sxc4 Jxe3 22.fxe3 Dxe3+ 23.Kh1 Sxc4 24.Vfe1 
Dd3 25.Df2 Ve8 26.Ved1 Dg6 27.Jf5 Se6 28.Jd6 Ve7 29.Dd4 Vd7 30.De5 Vad8 31.Vd4 b6 
32.Vf1 Sxa2  
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  33.Je4 (Lépe 33.Je8 Vxd4 34.cxd4 Kf8 35.Jf6 s velkou šancí na remízu) 33...Vxd4 34.cxd4 
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De6 35.Jf6+ Kh8 36.Dc7 Vc8 37.Db7 Vd8 38.h3 Sc4 39.Vf3 a5 40.d5 Sxd5 41.Jxd5 Vxd5 
42.h4 De1+ 0–1 
 
Stav se tedy srovnal na 3:3 a zbývají poslední dvě partie. Divoká byla partie na druhé desce. 
Skončila však prostým vyvražděním téměř všech figur a pěšáků. Nadále je to napínavé 
3,5:3,5.  
  
Píše,J (2079) - Pukl,R (1983) [D00] 
Jm KP I 10–11 Bzenec-Bystrc (6.2), 16.01.2011 
1.d4 d5 2.Sg5 c6 3.e3 h6 4.Sh4 Db6 5.b3 e5 6.c3 exd4 7.exd4 Je7 8.Sd3 Se6 9.Je2 Jf5 
10.Sg3 Jxg3 11.hxg3 c5 12.0–0 g5 13.Jd2 Jc6 14.dxc5 Sxc5 15.Vc1 0–0–0 16.b4 Se7 17.Jf3 
Sg4 18.a4 Sxf3 19.gxf3 a5 20.bxa5 Jxa5 21.Jd4 Sc5 22.Vb1 Dd6 23.Kg2 Sxd4 24.cxd4 
Kb8 25.Vb5 Jc6  
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  26.Sf5 [26.Db3!] 26...Vhe8 27.Db1 Ve7 28.Vd1 Df6 29.Vb6 Vd6 30.Dd3 Jd8 31.Vb5 Jc6 
32.g4 Vc7 33.Dd2 Je7 34.Sb1 Jg6 35.Sxg6 fxg6 36.Vdb1 Vf7 37.V1b3 h5 38.gxh5 (Od této 
chvíle bílý svoji převahu ztrácí) 38...gxh5 39.Db2 Vdd7 40.Ve3 Vf8 41.Vb6 Df5 42.a5 g4 
43.fxg4 Dxg4+ 44.Vg3 De4+ 45.f3  
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  45...Df5 [45...Vxf3! 46.Vxf3 Vg7+ 47.Kf2 s výhodou černého)] 46.a6 h4 47.Vxb7+ Ka8 
48.Vxd7 Dxd7 49.Vg5 h3+ 50.Kg1 De7 51.Db7+ Dxb7 52.axb7+ Kxb7 53.Vxd5 Vxf3 
54.Kh2 Kc6 Remíza 
 
 
„A tak je to na tobě“, říká mi dr. Píše po své (jistě nechtěné) remíze. Pan Hudaček mne 
v zahájení překvapil. Skoro se mi chtělo zvolat, jak v jedné knížce od pana Vajnštejna 
„Kombinace a léčky v zahájení“ učinila jistá sovětská komsomolka po tazích 1.e4 e6 2.d4 c5: 
„Já hraji francouzskou, ale co to hrajete vy?!“. Já totiž hrál zavřenou sicilku a Hudaček se 
vyvíjel bez běžného fianchetta královského střelce zcela po svém. V databázích jsem pak vše 
našel až dokonce po ono 11...Vab8, takže první jsem se odchýlil od vyšlapaných cest já. Ve 
26. tahu jsem nabídl remízu v přesvědčení, že nestojím hůř, ale byl jsem tradičním „Já to ještě 
zkusím“ odmítnut. První malý „úspěch“ jsem se domníval zaznamenat v podobě zisku kvality 
ve 33. tahu, o němž jsem byl přesvědčen, že do něj soupeř „vletí“ již po pětadvacátém tahu... 
Ale nakonec se to ukázalo být vítězstvím Pyrrhovým. Černý získal takovou protihru, že jsem 
v první chvíli z leknutí málem udělal nějakou hrubku. V pozici po ne zcela přesném 35. tahu 
černého.  
 
Kalendovský,J (2060) - Hudaček,J (2047) [B24] 
KP I /Bzenec-Bystrc/ (6), 16.01.2011 
1.e4 c5 2.Jc3 d6 3.g3 Jc6 4.Sg2 Jf6 5.d3 e6 6.f4 a6 7.a4 Se7 8.Jf3 Dc7 9.0–0 Sd7 10.h3 0–0 
11.g4N [RR 11.Se3 d5 12.exd5 exd5 13.d4 c4 14.Je5 h6 15.Kh2 Jb4 16.g4 Se6 17.Dd2 Vad8 
18.Je2 Sc8 19.Jg3 Vfe8 20.g5 hxg5 21.fxg5 Je4 22.Sxe4 dxe4 23.Jxe4 Sf8 24.Df2 Se6 
25.Jf6+ 1–0 Mihalincic,I-Can,B/Halle 1995/EXT 97 (25)] 11...Vab8 12.De1 Jd4 13.Df2 
Jxf3+ 14.Sxf3 Sc6 15.Se3 b5 16.axb5 axb5 17.Je2 Jd7 18.Jg3 d5 19.Dg2 d4 20.Sd2 c4 
21.e5 Sxf3 22.Dxf3 Sc5 23.Je4 Se7 24.Kg2 Jc5 25.Jxc5 Dxc5 26.Vfc1 (R) 26...Vfc8 27.De4 
Vc7 28.Kf3 Vcb7 29.Va6 Vc7 30.Vaa1 Vbc8 31.Va6 g6 32.Sa5 Vc6  
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  33.Sb4 Dxb4 34.Vxc6 Vxc6 35.Dxc6 Dxb2 (Ještě lepší bylo 35...Dd2 s nebezpečnou 
protihrou černého) 36.Da8+ Kg7 37.Da1 Db4 38.Dxd4 Sc5 39.De4 Dd2 40.De1 Dh2 
41.dxc4 bxc4 42.c3 h5 43.gxh5 Dxh3+ 44.Dg3 Dxh5+ 45.Dg4 Dh2 46.Dg2 Dh5+  
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 (R) Remíza 
 
Zápas tedy skončil nerozhodně 4:4, silný Bzenec má první bod (!) a Bystrc se vypracoval 
dokonce na páté místo s 8 body před jednu ze tří Lokomotiv díky tomu, že má při stejném 
skóre o jednu výhru více. Výsledek nikdo neslavil, na Anenskou k rozborům jsme se různými 
cestami pak dostali Přibyl, Jura Řehůřek (Gusta Nikodém, Dan Gajdoš a Standa Staněk už 
tam seděli) a já a postupně se tam objevili ještě Fojtík, Riška, Vykydal (přinesl všemožné 
aktuální zpravodaje, které pak Urbanec s Riškou podrobně studovali), oba Uhmanni, Laďa 
Urbanec a jako zlatý hřeb i Standa Věchet, který se dostavil vybaven velkou šachovnicí a 
hodinami GARDE a pak s panem Staňkem dlouze blicali... Obvykle již přehraný Standa S. 
vyhrával na čas. Riška stačil zvládnout i další prohru Komety a ještě se vrátil, Staněk byl celý 
rozjařený svojí remízou s mezinárodním mistrem Pavlem Davidem, k níž mu všichni upřímně 
blahopřáli, ale kořalek se kupodivu nedočkali. A tak příjemně (jak pro koho) skončila další 
šachová neděle.    
 
 
Následující obrázek mi připadá skoro jako vtipná tečka – neboli co se komu odehrává v hlavě 
po partii a možná i při ní... 
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