
Násedlovice 2011 
 
Ke stému výročí narození vicemistra světa nevidomých šachistů JUDr. Jaromíra Floriana  
uspořádaly šachové kluby Moravia Násedlovice a Lokomotiva Brno 26. ročník Florianova 
memoriálu. Tentokrát hráli s postiženými i jeho přátelé a kluboví kolegové. Startovalo 29 
hráčů z ČR a Slovinska. Turnaj zahájil stručným proslovem starosta Násedlovic a pak hlavní 
pořadatel  pan Zdeněk Horák  připomínkou stého výročí narození velkého šachisty – 
16násobného přeborníka republiky v šachu nevidomých JUDr. Jaromíra Floriana. Krátce 
vylíčil jeho šachovou kariéru. Pak předal slovo panu Ing. Jiřímu Vachkovi ze 
spolupořádajícího Šachového klubu Lokomotiva Brno, který připomněl systém hry v tomto 
mimořádném ročníku Memoriálu. Ty předchozí hráli jen zrakově postižení... Následovala 
vzpomínka mistra FIDE Františka Blatného na světové mistrovství nevidomých v Bad 
Berleburgu 1975, kde měl JUDr. Florian po šestém kole plný bodový zisk (porazil mimo jiné 
2 mistry světa) a v tamějším tisku se psalo, že jedině chřipka by mohla Floriana porazit, což 
se také bohužel stalo. Poslední partie hrál Florian s 40-41stupňovými horečkami, přesto uhájil 
stříbrnou medaili. O zlato ho připravil východoněmecký šachista jménem Wünsche... A pak 
se ujal slova hlavní rozhodčí Dominik T ělupil . Rozesazení dvojic prováděl Jirka Vachek – 
čtyři desky byly vyhrazeny pro 4 nevidomé, kteří v průběhu sedmi kol půlhodinovek vždy 
seděli na stejném místě. Průběh turnaje byl téměř idylický, protestoval hlasitě jedině hráč 
Kalendovský, jehož hlasitým hovorem při partii rušil jeden ze soupeřů. Pro některé zdravé 
hráče bylo při hře s nevidomými nezvyklou zátěží, že museli své tahy diktovat, potvrzovat 
tahy soupeřovy a provádět své i cizí tahy na své šachovnici (nevidomí měli svoje vlastní se 
zastrkovacími figurkami). Přesto nedošlo k žádným závažným nedorozumněním, což je třeba 
vyzvednout. Několik partií bylo rozhodnuto pádem praporku, což zejména postihovalo 
v dobrých pozicích slovinského mistra Franka Mla čnika. Po pozvolném začátku se výborně 
rozehrál sympaťák Emil Muri  ze Slovinska, častý host na našich turnajích nevidomých. 
Nejvíce překvapen svojí pátou cenou (souběžně i cenou pro nejlepšího seniora) se zdál být 
brněnský Dr. Jan Píše, který to komentoval slovy: „To jsem nečekal, že budu brát cenu za 
všechny ty remízy, co mi soupeři nabídli“. Mimochodem, ze 29členného startovního pole byla 
polovina seniorů – to se vidí dnes v málokterém turnaji. Hrály i tři ženy, z nichž Irena 
Šourková (TJ Start Karko Ústí n. Labem) a Jana Vítová (TJ Zora Praha) byly plně nevidomé 
a seděly spolu s Mlačnikem a Murim na zmíněných vyhrazených šachovnicích. Cenu pro 
ženu nejúspěšnější získala Kateřina Skočková z Baníku Ostrava ZP. U půlhodinových partií 
samozřejmě není povinnost zapisovat, ale po běžných blickách a 15minutovkách má při nich 
hráč tolik času, že se zapisovat snad i pro udržení koncentrace vyplatí. Některým však toto 
tempo evidentně nevyhovovalo – typickým příkladem byl myslím Luboš Riška, který prohrál 
nějakou tu partii na čas, když měl do konce tak minutu a soupeř ještě plných deset minut. A 
jeho remíza s Honzou Kalíkem (TJ Zora Praha) byla také ovlivněna časovou tísní, tentokrát 
ovšem oboustrannou. Napřed v lepší pozici s pěšcem víc přehlédl Riška celou věž(!) a pak 
zase nevyhrál se 4 spojenými středními pěšci na šesté a páté řadě proti koni a jednomu pěšci 
soupeře! Tedy „zasloužená“ remíza. Škoda, že tyto divočiny nikdo nefilmoval. Tak jsem si 
všechny své partie zapsal a zde jsou:   
 
Šourková,I (1638) - Kalendovský,J (1999) [B07] 
Násedlovice /Florian mem./ (1), 28.05.2011 
1.e4 d6 2.Jf3 Jf6 3.e5 Je4 4.d3 Jc5 5.b4 Jcd7 6.e6 fxe6 7.Jg5 Jf6 8.d4 h6 9.Jf3 g5 10.Sc4 
Sg7 11.0–0 0–0 12.De2 d5 13.Sd3 De8 14.Je5 Jc6 15.Jg6 Jxd4 (Teď brala soupeřka koněm 
věž na f8 - tak jsme to nenápadně vrátili...) 16.Dd1 Jf5 17.Jxf8 Dxf8 18.Jd2 Je4 19.Vb1 Jc3 
20.Df3 Jxb1 21.Jxb1 c6 22.c4 Sd7 23.cxd5 exd5 24.Jd2 e5 25.Dh3 Df7 (Time! Každý měl 
na partii 30 minut) 0–1 
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Kalendovský,J (1999) - Věchet,S (2183) [C33] 
Násedlovice /Florian mem./ (2), 28.05.2011 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Df3 Jc6 4.c3 Dh4+ 5.g3 fxg3 6.hxg3 Df6 7.Dg2 (O tomto tahu jsem 
uvažoval při partii s Milanem Kratochvílem v letošním KP I, tak jsem ho vyzkoušel teď) 
7...d6 8.d4 Dg6 9.Sf4 Se7 10.Jd2 Sd7 11.0–0–0 0–0–0 12.Sb5 (Problém je, jak útočit na 
černého krále. Černý má plán jasnější - prosazovat pěšcovou majoritu na královském křídle) 
12...f6 13.Jgf3 Df7 14.Kb1 g5 15.Se3 a6 (Lépe asi 15...d5) 16.Sc4 Dg6 17.De2 (Chci 
obětovat na a6 a případně i b7 s věčným šachem. To se ovšem černému nelíbí) 17...Jb8 
(Eventualita - jistě nevynucená: 17...f5 18.Sxa6 fxe4 19.Sxb7+ Kxb7 20.Db5+ Ka8 21.Da6+ 
Kb8 22.d5 a bílý vyhraje) 18.b4 Jh6 (Více jsem se bál okamžitého ...f5. Ale černý má svůj 
plán) 19.d5 Jg4 20.Sg1 h5 21.Kb2 (Můj plán je: Va1, a4-a5-b5 a otevřít sloupce na černého 
krále. Není to však příliš pomalé?)  21...Je5 22.Jxe5 fxe5 23.Va1 h4 24.a4 hxg3 25.Vxh8 
Vxh8 26.a5 Dh5 27.Dd3 Dh3 28.b5 (Oba pokračujeme důsledně ve svých plánech) 28...axb5 
29.Sxb5 Sxb5 30.Dxb5 Dg2 31.Kc2 Vh2 (Ale zdá se, že můj plán byl nadějnější!) 32.Sxh2 
gxh2 33.Vb1  
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 (A zde už černý myslím dobrou obranu nemá. Jenomže do konce třicetiminutové kvóty mi 
zbývají 2 minuty, Standovi asi 5!) 33...h1D 34.Dxb7+ Kd7 35.Db5+ c6 36.Db7+ Ke8 
37.Dxb8+ Sd8 38.Vxh1 Dxh1 39.dxc6 (Dáno za remízu vzhledem ke špatnému času bílého! 
Poslední 4 tahy jsou přibližná rekonstrukce, zapsat jsem je už nestačil)  ˝–  ̋
 
Mého příkladu následoval bystrcký boss Jura Řehůřek a jednu ze svých partií si také zapsal. 
Následující porážky už ale vynechal... Část zrakově postižených si také svoje partie 
zapisovala, třeba Radovan Šulc ze Zory Praha, který přebral cenu pro nejlepšího hráče 
s ratingem do 1800, ale neměl jsem čas je z něho vymámit. Mohly být zajímavé – vždyť 
v prvním kole porazil pana Vykydala tuším!  
 
Řehůřek,J (1715) - Šourková,I (1638) [D35] 
Násedlovice /Florian mem./ (2), 27.05.2011 
1.c4 e6 2.Jc3 d5 3.cxd5 exd5 4.d4 Jf6 5.Jf3 c6 6.Sf4 Sf5 7.e3 Sb4 8.Sd3 Sxd3 9.Dxd3 Je4 
10.0–0 Jxc3 11.bxc3 Sa5 12.c4 dxc4 13.Dxc4 0–0 14.Vab1 Sb6 15.a4 a5 16.Je5 Ja6 17.Jd3 
Vc8 18.Vfd1  
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 (Bílý již má velkou výhodu) 18...c5 19.dxc5 Jxc5 20.Jxc5 Vxc5 21.Db3 Df6 22.Dxb6 Vc6 
23.Db2 Dxb2 24.Vxb2 Vfc8 25.Vxb7 Vc1 26.Vb1 1–0 
 
Janzekovič,A (1828) - Kalendovský,J (1999) [A80] 
Násedlovice /Florian mem./ (3), 28.05.2011 
1.d4 f5 2.e3 Jf6 3.f4 e6 4.Jf3 c5 5.c3 Jc6 6.Sb5 Db6 7.Sxc6 Dxc6 8.0–0 b6 9.Je5 Dc7 
10.Ja3 a6 11.Vf3 d6 12.Jd3 Sb7 13.Vg3 0–0–0 14.c4 Je4 15.Vh3 Dc6 16.De2 g5 17.Vh5 g4  
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 (A bílá věž je v pasti) 18.Je1 De8 19.Vh4 h5 20.g3 Se7 21.Jg2 Dc6 22.Sd2 Sxh4 23.gxh4 g3 
24.h3 Jf2 25.Sc3 Dxg2# 0–1 
 
Kalendovský,J (1999) - Píše,J (2030) [A00] 
Násedlovice /Florian mem./ (4), 28.05.2011 
(Bez hry, zato za kořalku, resp. slivovici) Remíza 
 
Turi čnik,V (2000) - Kalendovský,J (1999) [B07] 
Násedlovice /Florian mem./ (5), 28.05.2011 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Sg5 Sg7 5.Dd2 h6 6.Sf4 g5 7.Sg3 Jh5 8.Se2 Jxg3 9.hxg3 Jc6 
10.Sb5 Sd7 11.Jge2 a6 12.Sa4 b5 13.Sb3 Ja5 14.Jd1 Jxb3 15.axb3 c6  
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 (Pozice je mnohem lepší pro bílého, černí střelci nehrají. Je zajímavé sledovat, jak v partii 
bílý svůj tlak důsledně stupňoval k výhře) 16.Je3 Db6 17.b4 e5 18.d5 c5 19.bxc5 Dxc5 20.g4 
b4 21.Jg3 Sb5 22.Jef5 Sf8 23.c3 bxc3 24.Dxc3 Vc8 25.Vc1 Dxc3+ 26.Vxc3 Vb8 27.Kd2 
Sd7 28.Kc2 Vb4 29.f3 Se7 30.Va3 Sb5 31.Jxe7 Kxe7 32.Vxh6 Vc8+ 33.Vc3 Sa4+ 34.Kc1 
Sd7 35.Vxc8 Sxc8 36.Vh8 Vc4+ 37.Kd2 Sd7 38.Va8 Vb4 39.Kc3 Vb6 40.Va7 (a bílý lehce 
vyhrál) 1–0 
 
Kalendovský,J (1999) - Kandalec,S (1542) [C31] 
Násedlovice /Florian mem./ (6), 28.05.2011 
1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 4.d3 Sc5 5.dxe4 Sxg1 6.Vxg1 Dh4+ 7.g3 Dxh2 8.Vg2 Dh6 9.Jc3 
Jf6 10.De2 0–0 11.Se3 Sh3  
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 (Myslím, že černý - který neustále opakoval nabídky na remízu, ať byl na tahu, či ne - už 
nemá moc šancí. Volal jsem rozhodčího, dost často u naší partie seděl, ale na neustálé slovní 
obtěžování Štefana, kterým mne vyváděl z míry, jak je jeho starým a bohulibým zvykem, 
bohužel nereagoval - napomínal spíše mne...) 12.Vh2 Sxf1 13.Kxf1 Dg6 14.Sf2 Jbd7 15.Vh4 
Vae8 16.e5 Jb6 17.Vd1 Df5 18.Dd3 Dxd3+ 19.Vxd3 Jfd7 20.Jb5 Vc8 21.e6 fxe6 22.dxe6 
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Jf6 23.Jxa7 Va8 24.Jb5 Vxa2 25.Jxc7 Jc8 26.Sc5 Va1+ 27.Kg2 1–0 
 
Skočková,K (1848) - Kalendovský,J (1999) [B08] 
Násedlovice /Florian mem./ (7), 28.05.2011 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Se2 Sg7 5.Jf3 c6 6.e5 Jd5 7.Jxd5 cxd5 8.exd6 Dxd6 9.c3 0–0 
10.0–0 Jc6 11.Se3 Sg4 12.h3 Sxf3 13.Sxf3 e6 14.Dd2 Ja5 15.Se2 Vfc8 16.Vac1 Jc4 17.Sxc4 
Vxc4 18.Sf4 Db6 19.Vc2 Vac8 20.Vfc1 V4c6 21.Se3 a5 22.Sh6 Sh8 23.Sf4 a4 24.a3 Vc4 
25.Se3 Dc6 26.f4 Sg7 27.Df2 b5 28.Kf1 Dd6 29.g4 Dd7 30.Kg2 f6 31.Kg3 Dd6 32.Kg2 Vf8 
33.Dd2 (Spotřebovaný čas: 0.15–0.25) 33...e5?! (Jediná šance hrát na výhru) 34.dxe5 fxe5 
35.fxe5 Dxe5 36.Vd1 De4+ 37.Kg1  
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  37...d4 (Ještě lepší bylo 37...Vf3 s dobytím figury, což jsem v časové tísni nedocenil...) 
38.Sf2 dxc3 39.bxc3 Df3 40.Dd5+ Dxd5 41.Vxd5 Sxc3 42.Vxb5 Vfc8 (Nabídka remízy od 
soupeřky, která měla proti mým 3 minutám ještě plných deset, nemohla být odmítnuta. Ještě 
podpis partiáře na památku...) ˝–  ̋
 
Výsledek: 1.-2. René Přibyl (Bystrc Oilers), Radek Přibyl (ŠK Tetčice) 5,5(7), 3. Emil Muri 
5, 4.-9. Vlado Turičnik (oba Slovinsko), Jan Píše, Stanislav Věchet, Jan Kalendovský (všichni 
Lok. Brno), Lubomír Riška (SPgŠ Znojmo), František Vykydal 4,5, 10.-12. Jan Uhmann ml. 
(oba Lok. Brno). Radovan Šulc (Zora Praha), Petr Weiss (Karko Ústí n. Labem), Anton 
Janzekovič (Slovinsko), Kateřina Skočková (Baník Ostrava ZP) 4, 15.-17. Jan Kuchařík 
(Moravská Slavia), Frenk Mlačnik (Slovinsko), Liboslav Češek (Lok. Brno) 3,5, 18.-23. 
Štefan Kandalec (Lok. Brno), Jan Kalík, Jana Vítová (oba Zora Praha), Jiří Řehůřek (Bystrc 
Oilers), Vilém Feldvábl (Náměšť n. Oslavou), Stanislav Havlát (Mor. Slavia) 3, 24.-27. 
Miroslav Horák (Náměšť n. Oslavou), Zdeněk Molík (SPgŠ Znojmo), Radomír Kejduš (Mor. 
Slavia), Rudolf Birtus (Karko Ústí n. L) 2,5, 28. Petr Halbrstat (SPgŠ Znojmo) 2, 29. Irena 
Šourková (Karko Ústí n. L.) 1,5  bodu.  Turnaj byl bohatě dotován finančními i věcnými 
cenami, které dostali prakticky VŠICHNI!  
 
První dva (otec a syn Přibylové) zvítězili s převahou a kromě toho to bylo poprvé v jejich 
kariéře, kdy se takto svorně v čele turnaje umístili. Na oslavu tohoto faktu nás (tedy Řehůřka, 
Kandalce a mne) pozval René na návštěvu Nížkovic, kde bydlí jeho rodiče a devadesátiletá 
babička. Byl jsem tam již potřetí a opět bylo přivítání a pohoštění pěkné, upřímné a bohaté!  
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Turnaj byl zároveň Mezinárodní mistrovství zrakově postižených v rapid šachu, jehož 
vítězem se stal Muri Emil ze  Slovinska, druhé místo obsadíl Turičnik Vlado rovněž ze 
Slovinska a bronzovou medaili získal Radovan Šulc ze Zory Praha.  
 
(kal) 


