
Několik partií z pěkného turnaje Třetí sobota v únoru 2011, který pak pokračoval výroční 
členskou schůzí Lokomotivy Brno a následující oslavou sedmdesátin Jiřího Vachka – 
znovuzvoleného předsedy. Zmínku zaslouží iniciativní hra Lukáše Sikory – viz následující 
partie a pak hlavně dvojice partií Víti Bureše s analogickým systémem zahájení, který zvolili 
jako bílí Urbanec a Plát. Pobavte se: 
 
Sikora,L (1816) - Kalendovský,J (2003) [A85] 
Brno /Třetí sobota únor/ (2), 19.02.2011 
1.d4 f5 2.c4 Jf6 3.Jc3 g6 4.h4 Sg7 5.Sg5 [RR 5.h5 Jxh5 6.e4 (RR 6.Vxh5 gxh5 7.e4 e6 
8.Dxh5+ Kf8 9.Jb5 Ja6 10.Sg5 De8 11.Dh4 h6 12.Sf4 De7 13.Dg3 Db4+ 14.Sd2 De7 15.Jh3 
e5 16.exf5 d6 17.0–0–0 c6 18.Dg6 cxb5 19.dxe5 Dxe5 20.Sc3 Sxf5 21.Sxe5 Sxg6 22.Sxd6+ 
Kg8 23.Jf4 Sf7 24.Jd5 bxc4 25.Sxc4 Vc8 26.Je7+ Kh7 27.Jxc8 Vxc8 0–1 Koops,R-
Haase,W/Bad Zwesten 2000/EXT 2001 (27)) 6...Jf6 7.e5 Je4 8.Jxe4 fxe4 9.Sh6 Sxh6 
10.Vxh6 c5 11.d5 Dc7 12.f4 b5 13.Je2 d6 14.e6 Ja6 15.Jc3 bxc4 16.Dg4 Sb7 17.Dxg6+ Kd8 
18.Vxh7 1–0 Piket,J-Onischuk,A/Biel 1999/EXT 2000 (18)] 5...0–0N [RR 5...c5 6.d5 Da5 
7.Dd2 h6 8.Sxf6 Sxf6 9.e3 d6 10.Jge2 Jd7 11.Jf4 Je5 12.Se2 Db4 13.Jb5 Dxd2+ 14.Kxd2 
Kd8 15.Jc3 Sd7 16.Je6+ Kc8 17.f4 Jg4 18.Sxg4 fxg4 19.Vab1 Sxe6 20.dxe6 Sxc3+ 21.Kxc3 
h5 22.Vhf1 Vf8 23.e4 Vf6 24.f5 Kc7 25.Kd3 Kc6 26.Vf4 a6 27.Vbf1 b5 28.b3 bxc4+ 29.bxc4 
Vb8 30.Kc3 Vb4 31.a3 Vb8 32.V4f2 Vb7 33.Vb2 Vxb2 34.Kxb2 gxf5 35.exf5 d5 36.Kc3 
Kd6 37.cxd5 Kxd5 38.Vd1+ Ke5 39.Vd7 Kxf5 40.Vxe7 Oltra Caurin,R-Anguix 
Garrido,J/Mislata 1992/EXT 2000/0–1 (57); RR 5...d6 6.e3 c6 7.Jge2 e5 8.dxe5 dxe5 
9.Dxd8+ Kxd8 10.h5 Ke7 11.f4 Jbd7 12.e4 h6 13.Sh4 Jc5 14.hxg6 Jd3+ 15.Kd2 Vd8 16.Kc2 
fxe4 17.Jxe4 Sf5 18.J2g3 Sxe4 19.Jxe4 Jxf4 20.g3 Jxg6 21.Sxf6+ Sxf6 22.Vxh6 Vg8 23.c5 
b5 24.a4 a6 25.axb5 cxb5 26.Sxb5 axb5 27.Vxa8 Vxa8 28.Vxg6 Sh8 29.Vb6 Va4 30.Kd3 
Vd4+ 31.Ke3 Vb4 32.Vb7+ Ke6 33.Vb6+ Ke7 34.c6 Vxb2 35.Vb8 Sg7 36.c7 1–0 
Chepukaitis,G-Galdunts,S/St Petersburg 1992/EXT 97 (36)] 6.Sxf6 Sxf6 7.h5 c5 8.hxg6 hxg6 
9.dxc5 Jc6 10.Dd3  
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 (Hráno po velmi dlouhém přemýšlení. Počítal jsem spíš s 10.Dd2) 10...De8 11.Dh3 Df7 
12.Jd5 Dg7 13.Jf3 Sxb2 14.Vd1 e6 15.Jf4 Sc3+ 16.Jd2 Jb4 (Vida - hrozím matem dřív nez 
soupeř) 17.e3 e5 (A teď jsem úplně ztratil nit hry...) 18.Jd5 Jxd5 19.cxd5 d6 20.Se2 
(Myslím, že to probíhalo asi takto - partii jsem v hektickém závěru prohrál) 1–0 
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Urbanec,L (2311) - Bureš,V (2161) [B50] 
Brno /Třetí sobota únor/ (4), 19.02.2011 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.c3 Jf6 4.Sc4 g6 5.0–0 Sg7 6.Ve1 0–0 7.d4 cxd4 8.cxd4 Sg4 9.h3 Sxf3 
10.Dxf3 Jc6 11.Vd1 Vc8 12.Jc3 Jd7 13.e5 (Tato zápletka je výhodná černému. Za úvahu 
stálo [13.De3] 13...Jcxe5 14.dxe5 Jxe5 15.Sxf7+ Vxf7 16.Dxb7 e6 17.De4 Df6 18.Vf1 Jc4 
19.Vb1 d5 20.De2 Df5  
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  21.Se3 (To je ovšem hrubá chyba) 21...d4 22.Sxd4 Sxd4 23.Je4 De5 24.Kh1 Jd6 25.Da6 
Dxe4 26.Dxd6 Sxf2 27.Vbd1 Vcf8 28.b4 Sg3 (Archiv V. Bureš) 0–1 
 
Plát,V (2416) - Bureš,V (2161) [B50] 
Brno /Třetí sobota únor/ (7), 19.02.2011 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.c3 Jf6 4.Sc4 g6 5.De2 Sg7 6.0–0 0–0 7.d4 cxd4 8.cxd4 Sg4 9.Jc3 Jc6 
10.Se3 Vc8 11.Vfd1 Jxe4 12.Jxe4 d5 13.Sd3 dxe4 14.Sxe4 f5 15.Sxc6 Vxc6 16.d5 Vd6 
17.Sc5 Vd7 18.Vd3 Vf7 19.De6 Sxf3 20.gxf3 Sf6 21.Ve1 b6 22.Sa3 Kg7 23.f4 Dc8 24.Vde3 
Dc7 25.Kh1 Vd8 26.Vh3 h5 27.Vg1  
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  27...Dxf4 28.Vxg6+ Kxg6 29.Vg3+ Dg4 30.h3 Dxg3 31.fxg3 h4 32.g4 fxg4 33.hxg4 Kg7 
34.Kg2 Vh8 35.d6 exd6 36.Sxd6 h3+ 37.Kh2 Vh6 38.Sf4 Vh4 (a po čase remíza. Archiv 
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Víťa Bureš. Vojta při partii tvrdil, že stejné, nepříliš hrané zahájení odkoukal Urbanec od něj. 
Viz též partie Urbanec-Bureš) ˝–  ̋
 
Hubený,P (1825) - Kalendovský,J (2003) [B07] 
Brno /Třetí sobota únor/ (8), 19.02.2011 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Sd3 g6 4.f4 Sg7 5.Jf3 0–0 6.0–0 c5 7.c3 cxd4 8.cxd4 Jc6 9.Se3 Db6 
10.Dd2 Jg4 11.e5 Jxe3 12.Dxe3 dxe5 13.fxe5 Sg4 14.Jbd2 Vad8 15.Kh1 Jxd4 16.Jc4 Dc5 
(a černý vyhrál. Bez záruky...) 0–1 
 
Kalendovský,J (2003) - Bureš,V (2161) [B24] 
Brno /Třetí sobota únor/ (9), 19.02.2011 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 e6 4.Sg2 Jf6 5.Jge2 d5 6.exd5 Jxd5 7.Jxd5 exd5 8.d4 Sg4 9.dxc5 
Sxc5  
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  10.0–0?? (Proč si nevzít na d5 pěšce?) 10...Jd4 11.Ve1 0–0 12.Dd3 Ve8 (a bílý se mohl 
vzdát. Neučinil tak, nechal si o pár tahů později dát mat svému králi, vycestovavšímu na d4) 
0–1 
 
Tak to dopadá, když šachista vypije příliš mnoho piv a becherů, nabízených milými sponzory.  
 
Víte, že  ... FIDE vyhlásila rok 2011 rokem Michaila Mojsejeviče Botvinnika (1911-1995)? 
Sto let od narození šestého mistra světa, kterého v anketách odborníků mnozí pokládají za 
jednoho z největších šachistů vůbec, uplyne v srpnu. A mezi srpnové hvězdy patří třeba 
Luboš Kaválek, ale také JUDr. Jaromír Florian  – šestnáctinásobný přeborník 
Československa nevidomých – shodou okolností rovněž letos „stoletý“. V Násedlovicích 
chystá uctít toto výročí Zdeněk Horák otevřeným turnajem v rapid šachu, přístupným všem 
šachistům bez rozdílu. Ve své dlouhé kariéře nesehrál Botvinnik více, než vážných 963 partií 
(aspoň tak uvádějí šachové databáze) a mezi jeho soupeři nebylo mnoho Čechoslováků. Podle 
abecedy to byli Filip, Flohr, Hort, Kaválek, Kottnauer, Menčíková a Pachman. Stejně tak 
málo Čechů mělo příležitost si s Botvinnikem pohovořit nebo být v jiném kontaktu. Matně si 
vzpomínám, že jsem mu jednou psal, leč neodpověděl mi. Ale také nemusel moje psaní 
dostat, že... Snad nejčastěji se s Botvinnikem setkával Karel Opočenský, ať již jako zpravodaj 
ČTK na slavných turnajích v Moskvě 1935 a 1936, na turnaji o mistrovství světa 1948, nebo 
jako rozhodčí zápasu o mistrovství světa mezi Botvinnikem a Bronštejnem v roce 1951.  
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Jedním z Čechů, kteří se s Botvinnikem seznámili osobně, byl náš nedávný sedmdesátník Jiří 
Vachek. Jako důkaz přinášíme společnou fotografii: 
 
 

  
 
(Pěkná fotka k Vachkovu výročí. Na šachové olympiádě v Moskvě 1994 se Jura setkal 
s patriarchou sovětského šachu – exmistrem světa Michailem Botvinnikem (stojí uprostřed, 
vedle Vachka vpravo velmistr Luděk Pachman). Kdo jsou ostatní páni na té fotce – to už 
nevím... 
 
 
 
 
O Botvinnikovi je známo, že zásadně nehrál bleskové partie (takové zábavy vážní vědci 
neprovozují), měl záporný postoj k simultánkám naslepo (bezcenná atrakce), ale jednou se na 
žádost holandských pořadatelů zcela výjimečně takové divácky atraktivní akce zúčastnil:   
 
Botvinnik,M - Euwe,M [E43] 
Amsterdam /free bfd blitz/, 1964 
(Exhibiční partie, vysílaná televizí v Amsterdamu. Hráno naslepo, každý ze soupeřů měl 10 
minut na celou partii) 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 (To je stará vyzkoušená Botvinnikova 
zbraň v této variantě, ale teorie obrany černého udělala již mohutný krok kupředu a dnes již 
není pro bílého tak lehké dosáhnout zde převahy, jako tomu bylo ještě před 15 nebo 20 lety) 
4...c5 5.Jf3 b6 6.Sd3 Sb7 7.0–0 0–0 8.Ja4 (Tímto manévrem chce bílý těžit z exponovaného 
postavení střelce b4) 8...De7 9.a3 Sa5 10.dxc5 bxc5 11.Jxc5 Dxc5 12.b4 Sxf3 (Přivodí 
zápletky, ze kterých nakonec výjde černý s lepší hrou) 13.Dxf3  
 



 5 

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

 
 (diagram) 13...De5 14.bxa5 Dxa1 15.Dxa8 Dc3 16.Se2 Jc6 (Nyní musí hrát bílý velmi 
přesně, aby se nedostal do nesnází) 17.Db7 Vb8 18.Dc7 Dc2 19.Sf3 h5 20.Sxc6 Vb1 21.Sf3 
Vxc1 22.g3 Jg4 (Hrozí Dxf2+) 23.Sxg4 Vxf1+ 24.Kxf1 hxg4 25.Dxa7 Dd1+ 26.Kg2 a černý 
dává věčný šach. K. Opočenský - Rudé právo 4.10.1964) ˝–  ̋
 
 

 
 
(Jedna fotka z mého archivu, kterou bych nazval Veselý Vachek, pochází z těch dávných a 
příjemných dob, kdy ještě bylo kouření u šachových partií povoleno. Čípak je asi ta ručička, 
mačkající knoflík hodin...)  
 
Jako bonbónek na závěr ukázka komentáře z pera „stoletého“ mistra Jaromíra Floriana: 
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Florian,J - Ježek,J [B51] 
Polof. CZE Brno (7), 09.09.1955 
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 d6 4.c3 Jf6 5.De2 a6 (Instinktivní, ale nepřesné. Černý bude mít sice 
dvojici střelců, ale roztržení pěšci dámského křídla budou vážným nedostatkem černé posice. 
Dvojice střelců nehraje zde roli při nedostatku prostoru k jejich uplatnění. Mimo to bude 
bílému k dispozici silný opěrný bod c4. Správné bylo proto Sd7) 6.Sxc6+ bxc6 7.e5 (V tomto 
tahu je celá nesnáz černého. Černý musí znehodnotit pěšce dámského křídla) 7...dxe5 8.Jxe5 
Dc7 9.d3 e6 10.Jd2 Jd7 (Aby zamezil výstavbě bílého Jdf3 s nasl. Sf4. Je však otázka, zda 
příští tah bílého, kterou černy vynucuje, je horší než zmíněná výstavba)  11.f4 Se7 12.0–0 0–0 
13.Jdc4 a5 (Černý chce získat prostor pro svého bělopolného střelce, po případe vyměnit ho 
za jednoho ze silných bílých koňů. Proto je příští tah bílého vynucen. Zároveň však logicky 
zapadá do výstavby bílé posice, takže se naskýtá otázka, neměl-li černý hledat jiné cesty k 
získání rovnováhy, např. ihned 13...Jf6) 14.Vf3 Jf6 (Teď by Sa6 byla už hrubá chyba pro 
15.Jxd7 a černý ztrácí kvalitu) 15.Vg3 Kh8 (I teď by bylo Sa6 špatné pro 16.f5 a bílý se 
dostane k mocnému útoku. Než i tah v partii není nejlepší. Černý tím ztrácí tempo, neboť 
průběh partie ukáže nutnost tahu g6 a Kg7, aby se černé věže mohly účastnit obrany) 16.Df3 
(Bílý tím donutí černého, aby postavil svého bělopolného střelce na nejméně výhodné místo. 
Tím je konečně zcela upevněna posice bílých koní) 16...Sd7 17.Se3 Jd5 (Posledním tahem 
hrozil bílý provést manévr k ohrožení pěšce c5. Proto musí černý jezdec na d5, načež bílý 
dále oslabí pěšcovou posici černého královského křídla) 18.Dg4 g6 (Vynuceno, neboť Sf6 
nelze pro 19.Sxc5 a Vg8 je zřejmě nemožné pro 19.Jxf7 mat) 19.Vh3 Kg7 (Nešlo Jxe3 pro 
20.Jxg6 a bílý získá materiál při trvajícím útoku. Na př. 19...Jxe3 20.Jxg6+ Kg7 21.Dh5 hxg6 
22.Dh6+ Kf6 23.Jxe3 e5 24.Dg5+ Kg7 25.Dxe7 atd. Brát jezdce 20...fxg6 nelze pro 21.Dxg6 
a mat nelze pokrýt) 20.Ve1 Vh8 (Aby kryl hrozby bílého na h-lince. Teď však bílý si ponechá 
svého střelce k případnému použití na diagonále a1–h8. Zdá se tedy, že černý měl v 
předešlém tahu měnit střelce. Nebylo by to však žádné ulehčení, poněvadž by zesílil tlak 
bílého po e-lince a černí střelci by zůstali ve svých nevýhodných posicích vázáni na obranu 
slabých pěšců na c-lince) 21.Sd2 Vad8 22.Df3 h6?  
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  (Černý se k tomuto tahu odhodlal vzhledem k nepříjemnostem, které by mu mohly 
vzniknout po 23.f5. Je však otázka, zda by výhra bílého v tomto případě byla tak zcela jasná. 
Je jisté, že by černý stál na dlouho velmi podezřele, ale převahu svého postaveni by musil 
teprve dokázat pomocí delšího přeskupování sil a za cenu výměny jednoho ze svých silných 
jezdců. Učiněný tah však natolik oslabuje posici černého krále, že se bílý pustí do odvážných 
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obětních kombinací. Jsou-li zcela korektní, je otázka. Mají však psychologickou výhodu, že je 
nebylo možno v omezeném čase při partii přesně spočítat. Obrana je rozhodně v daném 
případě obtížnější, než útok, obzvláště, když černý nemohl předem vidět důsledky poslední 
oběti v 29. tahu. Bílý ovšem nemusil dokazovat převahu své posice pomocí kombinačních 
zápletek, nýbrž mohl dále rozvíjet přípravy ke konečnému úderu nenápadným tahem 23.a3, 
kterým připravuje zahnání jezdce z opěrného bodu d5 a obsazení diagonaly a1–h8 střelcem 
při trvalém tlaku na černou posici)  23.Jxf7 Kxf7 24.Je5+ Kg7 25.Dg4 Se8 (Až sem 
vynuceno) 26.Jxg6 (Jen logický důsledek útoku. Černý ovšem neudrží převahu dvou figur. 
Přece však je tento okamžik pro černého rozhodující. Je jasné, že jezdce nelze brát okamžitě 
pro 27.Vg3 a bílý útok snadno prorazí. Proto zbývá černému nutnost, získat jedno tempo 
napadením bílé dámy. Musí si tedy vybrat mezi tahy 26...Jf6 a h5. Černý si vybral opticky 
lepší) 26...Jf6? (a vystavil se tak dalšímu prudkému útoku. Na 26...h5 musil by bílý přejít do 
koncovky s třemi pěšci za figuru, při čemž černí pěšci dámského a královského křídla zůstali 
trvale slabí. Hlavní varianta zní: 27.Dg3 Sxg6 28.Vxe6 Jf6 29.f5 Dxg3 30.Vxg3 a bílý dobývá 
jednu figuru zpět. Slabý bod této varianty je však protiútok černého na pěšce d3, což omezuje 
aktivnost bílých figur. Černý se však domníval, že bílý musí stejně přejít do koncovky ještě za 
horších podmínek, ale 29. tah bílého zvrátí jeho naděje) 27.Dxe6 Sxg6 28.f5 (Důležitý 
mezitah) 28...Sd6  
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 (Hrozilo opět Vg3 s vítězným útokem. Proto nemůže v tomto okamžiku černý umístit věž na 
e8. Rovněž prohrává Dd6 pro jednoduché 29.Dxe7 a bílý rychle zkonsoliduje v nastávající 
koncovce své pěšce dámského křídla tahem c4, a slabí černí pěšci budou brzo ztraceni) 
29.Sxh6+! (Neočekávaný úder, ale také jediné. Černý musí brát) 29...Vxh6 30.Vxh6 Kxh6 
31.Dxf6 Vg8 (A opět byl černý na rozcestí. Krytí matu na g6 přicházelo v úvahu jen dvěma 
způsoby, z nichž jeden je tah v textu. Druhý způsob byl: 31...Sxh2+ 32.Kh1 Dg3, načež 
rychle vyhraje 33.Ve4 a černý ztrácí materiál. Jiné tahy, jak je snadno vidět, nepřicházejí v 
úvahu) 32.Dh4+ Sh5 (Resignace. Černý si ještě mohl počkat, neudělá-li bílý po Kg7 hrubou 
chybu 33.fxg6??, načež by černý po Vh8 vyhrál. Na Kg7 má však bílý sice jediné /zase/, ale 
dostačující 33.Ve6 a černý musí odevzdat materiál, protože střelec je bez tahu pro hrozící mat 
jako v partii. Ani druhý střelec nesmí táhnout: Sxh2+ 34.Kh1 a je mimo obou střelců 
napadena ještě nepřímo dáma. Rovněž nemůže táhnout věž ani dáma /varianty netřeba uvádět/ 
a tak zbývá 33...Kf8, ale po 34.fxg6 jsou všechny figury černého opět ohroženy, takže černý 
neujde rozhodujícím materiálním ztrátám. Na př. 34...Se7? 35.Df2 a vyhr., 34...Se5 35.De4 a 
vyhr., atd.)   33.Ve6+ Kg7 34.Df6+ (a černý vzdal, neboť je příštím tahem mat. Pozn. Dr. 
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Jaromir Florian - nedatovaný rkp, JK) (Československý šach 1955, 168) 1–0 
 
 

 
 
(JUDr. Florian hraje na slavném turnaji v Praze 1943, kde zvítězil mistr světa Aljechin před 
Estoncem Keresem, s brémským mistrem Carlsem. A protože Carls musel po osmém kole 
tuším z turnaje „ze služebních důvodů“ vystoupit, nepočítala se Florianovi tato nepříjemná 
prohra z úvodního kola do konečné tabulky. Viz dále) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florian,J - Carls,C [B54] 
Praha+ (1), 1943 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.f3 Jc6? (Jediným pokračováním, dávajícím černému 
uspokojivou hru, je e5) 6.c4 Db6 7.Jc2 g6 8.Jc3 Sg7 9.Dd2 (Silnější bylo Vb1 s násl. Se3) 
9...0–0 10.Vb1 Se6 11.b3 Jd7 12.Sb2 Vac8 13.Jd5 Sxd5 14.exd5 Jd8 15.Sxg7 Kxg7 
16.Dd4+ (Jinak se bílý nedostane dobře k rochádě. V koncovce stojí černý hůře) 16...Dxd4 
17.Jxd4 a6 18.Vd1 e5 (Oslabuje střední pěšce, jinak ale nemůže černý svou posici rozvinout) 
19.dxe6 fxe6 20.Jc2 Jf7 21.Je3 Jf6 22.Se2 Vc5 23.Vd4 a5 24.Kf2 Vfc8 25.Vhd1 Kf8 26.g3 
Ke7 27.Sf1 V8c6 28.h4 Vb6 29.Ve1? (Dává z ruky výhodu. Mělo se stát Jc2) 29...a4! 
30.bxa4 Va5 31.Jd5+ Jxd5 32.cxd5 Vb2+ 33.Ve2 Vxe2+ 34.Sxe2 Vxd5  
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  35.Vb4? (Vede k nevýhodě. Prosté 35.Vxd5 udržovalo rovnováhu sil) 35...Jd8 36.Ke3 Vc5 
37.Sd3 Vc7 38.h5 Jc6 39.Vc4 Vd7 40.hxg6 hxg6 (Bílý nyní překročil čas. Domníval se totiž, 
že kontrola je ve 40. tahu a hru vzdal.(?!-JK) L. Pachman v TK – dodatek) 0–1 
 


