
Ivančické Waterloo 
Když mi náš kapitán Jura Vachek pár dní před utkáním s Ivančicemi poslal e-mail, v němž mi 
oznámil, že budu hrát na první desce, protože Honzík Uhmann ještě nezaplatil příspěvky a 
stává se tedy tzv. neaktivním hráčem, začal jsem na webu Lokomotivy Brno a  JmŠS hledat 
nějaké podklady k této letošní abnormalitě, která může značně ovlivnit závěr soutěží všech 
družstev. Když jsem zjistil, že najednou z třistačlenné šachové hydry, kterou doposud můj 
klub byl, zbylo jen něco přes 80 „nevyřazených“ hráčů – spustil jsem virtuální diskuzi, do niž 
se pak zapojil „Dodatkem“ k soutěžím i novopečený předseda JMŠS David Hampel a další. 
Stále mi není jasné, co a kdy nastane. Pokud předběhnu nedělní události a už teď se 
pochlubím naší výhrou 8:0, není mi zcela jasné, bude-li ještě platit za týden, nebo dva, pokud 
bude náš lídr Jan Uhmann ml. stále veden mezi „vyřazenými“. Vyhrajeme jen 7:1, dostaneme 
navíc pokutu, nebo se nestane nic, protože si vedení Šachového svazu ČR uvědomí, jakou 
blbost zase vymyslelo a své sankce odvolá, zruší, změní? Prostě to nevím a myslím, že to 
nevědí ani odpovědní funkcionáři. Promiňte tento úvod, teď již k samotnému zápasu. Naše 
klubovna se kolem deváté hodiny zcela zaplnila domácími hráči, po hostech z Ivančic nebylo 
zatím ani vidu, ani slechu. Dostavovali se postupně (zřejmě marně hledali nejen naši 
klubovnu, ale hlavně místa k zaparkování) a přidali tak Jurovi Vachkovi a panu Žitnému dost 
práce, protože asi třikrát nastavovali elektronické hodiny se stále se měnící časovou penalizací 
soupeřů. Nakonec hosté nastoupili se zhruba půlhodinovou ztrátou. Na samotných partiích se 
to příliš neprojevovalo – všichni hráli dnes poměrně rychle (tím ovšem nechci říci, že bez 
přemýšlení). Teď si již přesně nevybavuji, jak naše partie postupně končily, a tak to vezměme 
od první desky dolů. Tam náš Honzík rozehrál bílými sicilskou, kterou pojal jako vždy trochu 
romanticky a když dostal kolem 20. tahu remízovou nabídku – bez zadumání ji odmítl a 
obětoval pěšce za vniknutí své věže na 7. řadu, kde ve spolupráci s černopolným střelcem 
dosti zlobila černého krále bez domovníka.  
 
Uhmann,J (1995) - Šustr,R (1910) [B90] 
KP II B /Loko E-Ivančice/ (8), 06.02.2011 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.a4 g6 7.Sc4 Sg7 8.0–0 0–0 9.Kh1 Dc7 
10.Sb3 e5 11.Jde2 Jbd7 12.f4 Jc5 13.Jd5 Jxd5 14.Sxd5 Se6 15.Va3 Sxd5 16.Dxd5 Dc6 
17.fxe5 Dxd5 18.exd5 Sxe5 19.Sh6 Vfe8 20.Vaf3 f5 21.Jc3 Sxc3 22.Vxc3 Ve5 23.b4 Je4 
24.Vc7  
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  (Jedna z kritických pozic partie. Přítel Fritz zde uvažoval o tahu 24...b7-b5, po učiněném již 
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dával přednost bílému. A tak to taky dopadlo) 24...Vxd5 25.Vg7+ Kh8 26.Vxb7 Jf2+ 27.Kg1 
Jg4 28.Sg7+ Kg8 29.h3 Je3 30.Ve1 f4 31.Sh6 g5 32.h4 Vc8 33.Sxg5 Vxc2 34.Sxf4 Vd1 
35.Vxd1 Jxd1 36.Sh6 1–0 
 
Patočka,R (1557) - Kalendovský,J (2003) [B07] 
KP II B /Loko E-Ivančice/ (8), 06.02.2011 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Sd3 g6 4.h3 Sg7 5.Jf3 0–0 6.Se3 b6 7.Dd2 Sb7 8.Jc3 Jbd7 9.Sh6 c5 
10.Sxg7 Kxg7 11.d5 a6 12.g4 b5 13.g5 Jh5 14.Se2  
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 (A zde jsem se na 25 minut zamyslel, jak odvrátit hrozbu 15.Jh2 a 16.Sxh5. Jistě to šlo 
různými způsoby, ale já vymyslel snad nejpodivnější) 14...Jb6 15.Jh2 Jc4 (Touto nekorektní 
nabídkou oběti pěšce jsem naštěstí soupeře zmátl – nepřijal ji a záhy stál už hůř) 16.Dc1 e6 
17.b3? Da5 18.0–0 Dxc3 19.bxc4 bxc4 20.Sxh5 gxh5 21.Vb1 Sc8 22.h4 exd5 23.exd5 Sh3 
24.Ve1 Vfe8 25.Ve3 Vxe3 26.Dxe3 Dxe3 27.fxe3 Sf5 28.Vb2 Ve8 29.Kf2 Ve4 30.Jf3 c3 
31.Vb6 Va4 32.Vxd6 Vxa2 33.Vf6 Sxc2 34.d6 Sa4+ 35.Kg3 c2 36.Je5 c1D 37.Vxf7+ Kg8 
38.d7 Dxe3+ 39.Jf3 Sxd7 0–1 
Po partii můj usměvavý soupeř oznámil, že byl do 4 do rána na plese a jeho jedinou touhou 
bylo, aby vydržel aspoň 20 tahů. To se mu tedy podařilo... Partie na třetí desce trvala nejdéle a 
i zde se ukazuje, jak našim hostům štěstí nepřálo. Porážka 8:0 je nepříjemná, ale v mnoha 
dnešních partiích mohli hosté nejen hru zachránit, ale i zcela zvrátit. Třeba přítel Josef Kolek. 
Včera před zápasem si dobře potrénoval na bleskovém turnaji „U Pásků“, který už není U 
Pásků, ale v klubu ESO na Husově 13. Porazil tam i pár favoritů. Ale dnes, když se vzdával, 
odtušil, že stál dobře, ale protože spěchá do práce, tak si dovolil nějaké nepřesnosti ve 
„vyhrané“ pozici. No doslova tak to nebylo, ale když zcela zbytečně odevzdal ve 33. tahu 
pěšce na a7, nebylo již záchrany a výhodnou koncovku pan Žitný  bez problému zrealizoval. 
 
Žitný,P (1894) - Kolek,J (1792) [B08] 
KP II B /Loko E-Ivančice/ (8), 06.02.2011 
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Jf3 Sg7 4.Jc3 Jf6 5.Sd3 Sg4 6.h3 Sxf3 7.Dxf3 Jc6 8.Sb5 0–0 9.Sxc6 bxc6 
10.0–0 Jd7 11.Je2 c5 12.c3 f5 13.e5 dxe5 14.Dd5+ Kh8 15.dxe5 Jxe5 16.Dxd8 Vfxd8 
17.Jf4 Vd6 18.Se3 Jd7 19.Vad1 e5 20.Je6 Vxe6 21.Vxd7 Vc6 22.Vd5 c4 23.Vfd1 h6 
24.Sc5 Kh7 25.Sa3 g5 26.Kf1 Ve8 27.Vd7 Kg6 28.g4 f4 29.Ke2 e4 30.Ve7 Vxe7 31.Sxe7 
Ve6 32.Sc5 Se5 33.f3  
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  33...Sd6 34.Sxa7 exf3+ 35.Kxf3 c5 36.Kf2 Se7 37.Ve1 Kf6 38.Vxe6+ Kxe6 39.Sb8 Kd5 
40.Kf3 Sf6 41.Sa7 Se5 42.Sb6 Sd6 43.Sd8 Se5 44.h4 h5 45.hxg5 h4 46.Sf6 h3 47.Sxe5 
Kxe5 (R) 48.g6 Kf6 49.a4 Kxg6 50.a5 Kg5 51.a6 Kh4 52.a7 h2 53.Kg2 f3+ 54.Kxh2 1–0 
 
I na čtvrté desce se Karel Martišek nechtěl s partií rozloučit. Napřed obětoval nějaké ty 
pěšáky, aby soupeře navnadil, v pozici na diagramu odmítl dobrat dvě figury za věž a 
lavíroval v pevném přesvědčení, že to soupeř někde pokazí. To se také stalo... 
 
Nenička,J (1551) - Martišek,K (1861) [C20] 
KP II B /Loko E-Ivančice/ (8), 06.02.2011 
1.e4 e5 2.c3 d5 3.exd5 Dxd5 4.Jf3 Jc6 5.Db3 Jf6 6.Dxd5 Jxd5 7.Sb5 Sd6 8.Sxc6+ bxc6 
9.d4 exd4 10.Jxd4 Sa6 11.Jxc6 Kd7 12.Jd4 Vhe8+ 13.Kd1 Vad8 14.Sd2 Jb6 15.b3 c5 
16.Jf3 Kc8 17.c4 Sb7 18.Jc3 Sxf3+ 19.gxf3 Sf4 20.Je4 f5 21.Kc2  
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  21...Sxd2 22.Jxd2 Ve2 23.Vad1 Vxf2 24.Kc1 Ve8 25.Vde1 Vd8 26.Vd1 Vd4 27.Vhe1 g6 
28.Ve7 Vd7 29.Ve5 Vc7 30.Ve8+ Kb7 31.Vh1 Vd7 32.Vd1 Vxh2 33.Jf1 Vh1 34.Vxd7+ 
Jxd7 35.Ve1 Kc7 36.Kd2 Kd6 37.Je3 Vh3 38.f4 Jf6 39.Kc1 Vf3 40.Vd1+ Kc6 41.Jd5 Jxd5 
42.cxd5+ Kd6 43.Kb2 Vxf4 44.Kc3 h5 45.a3 h4 46.b4 cxb4+ 47.axb4 g5 48.Kb3 h3 49.b5 
g4 50.Vc1 h2 51.Vc6+ Kxd5 52.Vh6 g3 53.b6 axb6 0–1 
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Výkony pana Martina Dufka jsou pro mne záhadou největší. Podle ratingu měl by své slabší 
soupeře drtit, v této sezóně mu to však za nás moc nevychází. Také dnes dal již v 6. tahu 
pěšce soupeři doslova za nic, v pozici diagramu pak obětoval figuru za tři černé pěšce 
dámského křídla. Všem se nám zdálo, že jeho soupeř pěkného šachového jména asi vyhraje. 
 
Dufek,M (1974) - Dvořák,M (1678) [C41] 
KP II B /Loko E-Ivančice/ (8), 06.02.2011 
1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.Sc4 Se7 4.d4 exd4 5.Jxd4 Jf6 6.Sf4 Jxe4 7.0–0 0–0 8.Ve1 Jf6 9.Jc3 a6 
10.Df3 c5 11.Jb3 Jc6 12.h3 Sd7 13.Vad1 b5 14.Sf1 c4 15.Jd4 Dc7  
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  16.Jdxb5 axb5 17.Jxb5 Db6 18.Sxc4 Je5 19.Sxe5 dxe5 20.Vxe5 Sc5 21.Jc3 Sc6 22.Df5 
Sd4 23.Ve2 I v této pozici stojí černý lépe, ale to braní na c3 se mu opravdu nepovedlo a 
dovolilo úplný zvrat v partii... 
 

���������� 
��+ + ���+	 
�+ + +


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

 
  23...Sxc3? 24.bxc3 Va5 25.Ve5 Vxe5 26.Dxe5 Db7 27.Sf1 Ve8 28.Dd4 Jd5 29.a4 Va8 
30.Sb5 Va5? 31.c4 (Podivuhodný výkon - oboustranně) 1–0 
 
Na šesté desce rozehrál Jura Vachek svoji oblíbenou francouzskou trochu nepřesně (výměna 
na d4 již ve 4. tahu je předčasná – mnohem výhodnější pro černého je držet v centru napětí. 
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Ale ukázalo se nakonec, že francouzským výstavbám přece jen rozumí více než jeho dnešní 
protivník. Ten se nechal zaskočit známým kombinačním motivem, který získává pěšáka, v 18. 
tahu a ve zdlouhavé koncovce stál hůř a hůř, až ji Jura suverénně vyhrál... 
 
Doležal,P (1644) - Vachek,J (1866) [C02] 
KP II B /Loko E-Ivančice/ (8), 06.02.2011 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 cxd4 5.cxd4 Sb4+ 6.Sd2 Db6 7.Jf3 Jc6 8.Sxb4 Dxb4+ 9.Dd2 
Jge7 10.Sd3 Sd7 11.0–0 Dxd2 12.Jbxd2 0–0 13.a3 f6 14.Jb3 b6 15.Vac1 Vac8 16.Sa6 Vb8 
17.Sd3 a5 18.Sb5  
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  18...Jxe5 19.Sxd7 Jxd7 20.Vfe1 Kf7 21.Vc7 Vfd8 22.Vec1 Vbc8 23.Kf1 Vxc7 24.Vxc7 
Ke8 25.Ke2 Vc8 26.Vxc8+ Jxc8 27.Kd3 Jd6 28.Jfd2 e5 29.f3 Ke7 30.g4 g5 31.h3 Ke6 
32.Jc1 Jf8 33.Je2 Jg6 34.Kc3 e4 35.fxe4 dxe4 36.Jc4 Jxc4 37.Kxc4 Jf4 38.Jc3 e3 39.d5+ 
Jxd5 40.Kd3 Jxc3 41.bxc3 f5 42.Kxe3 f4+ 43.Ke4 Kd6 44.h4 h6 45.a4 Kc5 46.hxg5 hxg5 
47.Kd3 b5 48.axb5 Kxb5 49.c4+ Kc5 50.Kc3 a4 0–1 
 
Také na sedmé desce byl boj dlouho velmi vyrovnaný. Karel Zikan se dostal do svých 
oblíbených „anglických“ pozic a zkušeně v nich lavíroval. Dokonce ani představa, že třeba se 
svým autem z našeho školního dvorku, kde probíhá rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě 
na ulici Rybníček, nedostane, ho nepřipravila o dobrou náladu. Sice ho noha hrozně bolí a 
chození pěšky na delší vzdálenost by již dle vlastních slov nezvládl a jeho oblíbený pejsek trpí 
Alzheimerovou chorobou stejně jako lidé,  tak si objednal v bufetu paní Holzmannové několik 
káviček a taky se dočkal soupeřovy chybičky. K lámání chleba došlo ve 29. tahu, kterážto 
situace je znázorněna na diagramu. Černý přišel o figurku (černý jezdec z g2 neměl ústupu) a 
exekuce pak již dlouho netrvala. 
 
 
Zikan,K (1778) - Scheinbinger,P (1563) [A10] 
KP II B /Loko E-Ivančice/ (8), 06.02.2011 
1.Jf3 g6 2.c4 Sg7 3.Jc3 e6 4.g3 Jc6 5.Sg2 Jge7 6.0–0 0–0 7.d4 d5 8.cxd5 Jxd5 9.e4 Jde7 
10.Se3 e5 11.d5 Ja5 12.De2 b6 13.Vfd1 Jb7 14.Vac1 Jd6 15.Jb5 Jxb5 16.Dxb5 Sd7 
17.Db3 Vc8 18.Sg5 Kh8 19.Vc2 f6 20.Se3 De8 21.Da3 f5 22.Sg5 Vf7 23.Vdc1 fxe4 24.Jd2 
Jxd5 25.Sxe4 Se6 26.Vc6 a5 27.Sg2 Sf8 28.Db3 Jf4 29.De3  
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  29...Jxg2 30.Dxe5+ Sg7 31.Dxe6 Dxe6 32.Vxe6 Sxb2 33.Vf1 Vcf8 34.Kxg2 Sd4 35.Se3 
Sc3 36.Je4 Sb2 37.Vd1 Kg7 38.Jg5 Vf5 39.Vd7+ Kg8 40.Jxh7 Sg7 41.Vxg6 V8f7 42.Vxf7 
Kxf7 1–0 
 
Nejvíc šancí zvrátit nepříznivý stav měli Ivančičtí na osmé desce. Při rozboru partie „Na 
Anenské“ (dříve „U Kuby“) se ukázalo, že kdyby si bílý pozici lépe prohlédl a obětoval na 
poli e6 věž, stál by na výhru. Pan Podolský se ale o dva tahy později zhlédl v tentokrát 
nekorektní oběti věže na g7 (místo aby dobýval naznačenou variantou kvalitu) a tak nám 
dovolil (resp. panu Doškařovi) uzavřít skóre zápasu na vskutku téměř nezasloužených 8:0! 
Ale takový je někdy život – nedáš – dostaneš.  
   
Podolský,J (1100) - Doškař,M (1807) [B20] 
KP II B /Loko E-Ivančice/ (8), 06.02.2011 
1.e4 c5 2.Sc4 e6 3.Jc3 a6 4.a4 d6 5.Jf3 Jf6 6.0–0 Se7 7.d3 0–0 8.Sg5 Jc6 9.h3 Dc7 10.Ve1 
Sd7 11.Dd2 Vac8 12.Ve3 Vfd8 13.Vae1 Se8 14.e5 dxe5 15.Jxe5 Jxe5 16.Vxe5 Vd6 17.Sf4 
Dc6 18.De3 Vd4  
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  19.Vg5 [19.Vxe6!] 19...Jd7 20.Vg3 Sd6 21.Vxg7+? [21.Sxd6 Vxd6 22.Je4±] 21...Kxg7 
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22.Sh6+ Kh8 23.Dg5 Sf8 24.Ve3 e5 25.Vg3 Dg6 26.Sxf8 Dxg5 27.Vxg5 Jxf8 28.Je4 Jg6 
29.Jf6 Vd6 30.Jxe8 Vxe8 31.Sxf7 Vf8 32.Sxg6 Vxg6 33.Vxe5 b6 34.c3 Vgf6 35.f3 Kg7 
36.b4 cxb4 37.cxb4 Vd8 38.Ve3 Vfd6 39.Ve7+ Kg6 40.Vb7 a5 41.bxa5 bxa5 42.Vb5 Vd5 
43.Vb3 Vxd3 44.Vb6+ V8d6 45.Vb5 V3d5 46.Vxd5 Vxd5 47.Kf2 Vd4 48.Ke2 Vxa4 
49.Kd2 Va2+ 0–1 
 
Ke cti pana Doškaře budiž řečeno, že svoji tekutou cenu za „Největší hrubku v partii hráčů 
Lokomotivy Brno v minulé sezóně“ nezištně nabídl k oslavě dnešního vítězství všem 
zájemcům z Lokomotivy E. A zatímco my jsme slavili, tak Lokomotiva A z Karlem 
Kratochvílem předpokládané výhry 6,5:1,5 proti Vysokému Mýtu nakonec jenom remízovala 
4:4. Ale to je již námětem pro jiného vypravěče. Já jen připomenu, že Jura Vachek se se 
zbytkem obou týmů kolem půl třetí loučil pozváním na nejbližší Třetí sobotu, po níž bude 
následovat výroční členská schůze a pak oslava jeho sedmdesátin. „Však uvidíte“, zakončil 
Jura trochu tajemně své pozvání a všichni jsme se v klidu rozešli. Totiž mne a mladého 
Uhmanna odvezl Vachek ochotně na Anenskou s malou zastávkou v protisměru na Klatovské, 
neboť plukovník Novák si odnesl zápis o našem utkání omylem domů. Na Anenské již čekali 
pánové Přibyl a Nikodém, kteří nás seznámili s průběhem zápasu Moravská Slavia-Tetčice, 
který definitivně pohřbil postupové naděje Tetčic a výrazně oživil ty slávistické. René 
předvedl svoji napínavou partii s Karlem Švihelem.  
 
Přibyl,R (2038) - Švihel,K (2075) [A59] 
KP II B /MS Brno-Tetčice/, 06.02.2011 
1.d4 c5 2.d5 Jf6 3.c4 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 Sxa6 6.Jc3 g6 7.e4 Sxf1 8.Kxf1 d6 9.g3 Sg7 
10.Kg2 0–0 11.Jge2 Jbd7 12.Dc2 Va6 13.b3 Da8 14.Sb2 e6 15.Vhd1 exd5 16.Jxd5 Jxd5 
17.Sxg7 Je3+ 18.fxe3 Kxg7 19.Jc3 Je5 20.Jb5 Db8 21.a4 Vc8 22.Dd2 Vcc6 23.Vac1 c4 
24.bxc4 Kg8 25.Dd5 Vc5 26.Dd4 Vxa4  
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 (Jenom zde kroutil hlavou, proč nebral na d6 jezdcem a dovolil Karlovi skoro vynuceně 
remízovat věčným šachem) 27.Dxd6 Va2+ 28.Kf1 Dxd6 29.Jxd6 Jg4 30.Kg1 Jxh2 31.Va1 
Jf3+ 32.Kf1 Jh2+ 33.Kg1 ˝– ̋
 
Ještě větší tragedií byla pro Tetčické partie Radka Přibyla. Posuďte sami, jak blízko je v šachu 
od výhry k prohře: 
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Řehůřek,K (1943) - Přibyl,R (1800) 
KP II B /MS Brno-Tetčice/, 06.02.2011 
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 V pozici na diagramu zahrál Radek Přibyl 1...h1D? a partii prohrál. Mohl však zvítězit po 
správném[1...Vh3! s hrozbou Vxf3+ a postavením nové dámy.]  1–0 
 
Zprávy z utkání II. ligy postupně přinášeli na Anenskou Luboš Riška, Dominik Parák, Honzík 
Uhmann, zastavil se pan Doškař, „vyzvídat“ přišel i Láďa Urbanec. Ale nakonec mne všichni 
opustili, při odchodu jsem však potkal Luboše vracejícího se z neslavného zápasu Komety 
(1:4) a tak jsme to vše (viz úvod článku) podrobně probrali v nonstopce „U Petersona“... Na 
webu pana Krolopa jsem pak druhý den našel i další zajímavé partie ze skupiny KP II C. 
Především zaujme první prohra pana Marka, který měl dosud neuvěřitelných 14 ze 14!! 
 
Cupal,M (2042) - Němec,M (1894) [B22] 
KP II C /Velké Pavlovice A-Poštorná/ (8), 06.02.2011 
1.e4 c5 2.c3 Jf6 3.e5 Jd5 4.d4 cxd4 5.Jf3 e6 6.cxd4 Jc6 7.Sc4 Jb6 8.Sb3 d5 9.0–0 Se7 
10.Jc3 0–0 11.a3 a6 12.Dd3 Sd7 13.Sh6 f5 14.exf6 Vxf6 15.Se3 Se8 16.Je5 Jxe5 17.dxe5 
Vf8 18.Dd4 Jd7 19.Dg4  
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  19...Sf7 20.Sh6 g6 21.Sxf8 Sxf8 22.Jxd5 Jxe5 23.De2 exd5 24.Dxe5 Sg7 25.De2 Db6 
26.Dc2 Dd4 27.Vab1 g5 28.Vfd1 De5 29.Ve1 Dd6 30.Dd2 g4 31.Dg5 h5 32.Vbd1 Vd8 
33.Ve7 h4 34.Sxd5 1–0 
 
Bohuslav,J (1968) - Marek,J (2011) [B16] 
KP II C /Velké Pavlovice A-Poštorná/ (8), 06.02.2011 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jd2 dxe4 4.Jxe4 Jf6 5.Jxf6+ gxf6 6.Se3 Sf5 7.Je2 h5 8.Dd2 e6 9.0–0–0 
Dd5 10.Kb1 Jd7 11.Jf4 Dd6 12.Sd3 Sxd3 13.Jxd3 Jb6 14.Jc5 Jc4 15.De2 Jxe3 16.fxe3 0–
0–0 17.Vd3 Dc7 18.Vc3 f5 19.b4 Vd5 20.Vb3 Sxc5 21.bxc5 f4 22.c3 Vg8 23.exf4 Dxf4 
24.g3 Df5+ 25.Ka1 Vd7 26.Vhb1  
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  26...Vg4 27.Db2 b6 28.cxb6 a5 29.b7+ Kb8 30.Vb6 Vc7 31.Da3 Vg8 32.Dd6 Dd5 33.Va6 
Db5 34.Vxb5 cxb5 35.Vc6 1–0 
 
A ohrožen byl i Petr Trávníček – škoda že brněnský Karel Zejda, s nímž jsme teď již pár let 
příbuzní, nebo jeho syn je šťastným manželem dcery mé sestřenice... Na postavení diagramu 
bylo jistě více dobrých možných tahů černého než Zejdou zvolené 26...Df4. Ale ta hlavní 
chyba přišla až ve 30. tahu – jinak přítel Fritz hodnotil (možná ne zcela objektivně) postavení 
jako snad vyhrané pro černého. 
 
 
 
 
 
 
 
Trávníček,P (2152) - Zejda,K (1852) [D61] 
KP II C /ŠK 64-Hodonín/ (8), 06.02.2011 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.e3 Jbd7 6.Jf3 0–0 7.Dc2 b6 8.cxd5 exd5 9.Sd3 Sb7 
10.0–0 h6 11.Sh4 Ve8 12.Vae1 Je4 13.Sxe7 Dxe7 14.Jd2 c5 15.f3 Jxd2 16.Dxd2 Df6 
17.Sb5 Ved8 18.Vd1 Jf8 19.Df2 Je6 20.Vd2 a6 21.Se2 cxd4 22.exd4 Jf4 23.Ve1 Dg5 
24.Kh1 Jh3 25.gxh3 Dxd2 26.Vg1  
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  26...Df4 27.Sd3 Vd6 28.Je2 Df6 29.Jg3 Dh4 30.Dg2 Vg6? 31.Sxg6 fxg6 32.Jf5 Df6 
33.Dxg6 Dxg6 34.Vxg6 Sc8 35.Jxg7 Kh7 36.Vg3 Sxh3 37.Jh5 Sf5 38.Jf6+ Kh8 39.Jxd5 
Vd8 40.Jf6 Se6 41.d5 Sxd5 42.Jxd5 Vxd5 43.h4 Kh7 44.Kh2 Vd2+ 45.Vg2 Vd3 46.Kg3 
Kg6 47.Kf4+ Kh5 48.Vh2 Vd4+ 49.Ke5 Vc4 50.f4 Vc5+ 51.Ke4 Vc4+ 52.Kf3 Vc5 53.Ve2 
Vc6 54.f5 Vc5 55.Kf4 Vc4+ 56.Ve4 Vc2 57.Vb4 b5 58.Ke5 Vc5+ 59.Ke6 Vc6+ 60.Kd5 
Vc2 61.a3 Vf2 62.Ke6 Ve2+ 63.Kf7 Vc2 64.f6 Vc7+ 65.Ke6 Vc6+ 66.Ke7 Vc7+ 67.Kd6 
Vc2 68.Vf4 Vd2+ 69.Kc7 Vc2+ 70.Kb7 1–0 
 
Snad jsme vás trochu pobavili a snad i výsledky, dosažené na šachovnicích, zůstanou 
nezměněny. No – uvidíme, řekl slepý, že... Omlouvám se za pozdní dodání tohoto „fejetonku“ 
– již dva dny pátrám v časopisech z 50. až 80. let po partiích, turnajových tabulkách a fotkách 
naší velmistryně Květy Eretové. Jednak bude mít tato šarmantní dáma letos v říjnu 85 let, 
jednak v nedávné anketě o nejlepší šachistku československé historie obsadila zaslouženě 
druhé místo hned za sedminásobnou mistryní světa Věrou Menčíkovou a pak taky potřebuje 
pan Lahodný něco zvláštního do programu letošního turnaje  „Znojemská královna“. Takže 
mám zcela jiné myšlenky a úkoly, než vyprávět o zápase, který navíc nebyl nijak dramatický.   
(kal)  


