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Jan Kalendovský 

Prohra Bystrce se Znojmem 
 

„Ahoj, co tady tak smutně sedíš?“, pravil David Holemář, když se v neděli 24. února 
ke mně zcela v restauraci na Anenské osamocenému připojil. „Jak to dopadlo?“ „No, 
prohráli jsme“, odpovídám poněkud již ztěžklým jazykem, neb mám za sebou 
posezení v bytrcké nonstopce, resp. v šipkařské hospůdce „U Sama“, kde jsme 
rozebírali partie, které vedly k naší první porážce v letošním Krajském přeboru první 
třídy. Jak k tomu došlo? Varovné příznaky se vynořovaly již při minulém utkání 
s Durasem C, resp. v postoji vedení bystrckého klubu k finiši soutěže. Po bitvě bývá 
kde kdo generálem a já jsem navíc v Bystrci jenom hostem, nezasvěceným do 
kuloárních záležitostí. Ale i z toho mála, co se občas dovím, nabyl jsem dojmu, že 
náš boss J. Ř. se v jakési euforii z dosavadních výsledků obrátil na bystrckou radnici 
s tím, že možná budeme jediným sportovním odvětvím, které bude tuto městskou 
čtvrt reprezentovat v II. lize, požádal o finanční příspěvek a pozval pana starostu na 
některé z příštích utkání, které hrajeme v domácím prostředí. Proti tomu ovšem nelze 
nic namítat. Horší bylo, že náš lídr David Holemář již po minulém utkání prohlásil, že 
bude muset chodit pár dalších nedělí do zaměstnání a v několika zápasech bude 
tudíž asi chybět. To by snad ani tak nevadilo (i když bez tak spolehlivé první 
šachovnice se všechno nepříjemně posouvá), jako záhadný fakt, že se asi proti nám 
před osmým kolem snad všechno „spiklo“. Omluvil se dosud velmi úspěšný Jirka 
Hrdina, Jura Řehůřek měl být s lyžemi někde na ledovci v Alpách, takže prý nastoupí 
náhradníci Nikodém a Skoumal. Když jsem však v neděli čekal na konečné jedničky 
v Bystrci na své kolegy, bylo zase všechno jinak. Při chystání naší klubovny v areálu 
Průkopníka z jídelny na hrací místnost se proslýchalo, že se někde ztratil Honza Píše 
a taky se tu náhle objevil jak Jura Řehůřek, tak Luboš Janda, který pronesl asi tuto 
sentenci: „Jel jsem sem třista kilometrů, abych prohrál a pak zas pojedu naštvaný 
třista kiláků zpátky.“ Už tento postoj něco napovídal a snad se měl Jura Řehůřek více 
nad sestavou zamyslet. Ovšem zpočátku vše probíhalo řekněme normálně. Na první 
šachovnici si dva Znojmáci moc neubližovali: 
 

Riška,Lubomír (2202) - Dvo řák,Libor (2154) 
KP I /Bystrc-TJ Znojmo/ (8), 24.02.2013 
1.Jf3 Jf6 2.c4 c5 3.Jc3 g6 4.d4 cxd4 5.Jxd4 Jc6 6.g 3 Sg7 7.Sg2 0–0 8.0–0 Jxd4 
9.Dxd4 d6 10.Dd3 a6 11.Sd2 Vb8 12.c5 Sf5 13.e4 dxc5  14.Dxd8 Vbxd8 15.Se3 
Se6 16.Sxc5 Diagram  
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16...Vfe8 (R. Teoretická novinka a hned remíza. V doposud hraných partiích se 
zkoušelo 16...Vd7) 1/2 
 
Jejich vzoru následovali na druhé desce rovněž dva vyrovnaní soupeři. Také oni 
rozehráli teoretickou variantu a v rovné pozici je bojovnost přešla.  
 
Kavan,Zden ěk (2154) - Řehůřek,Lukáš (2163) 
KP I /Bystrc-TJ Znojmo/ (8), 24.02.2013 
1.Jf3 Jf6 2.c4 c5 3.Jc3 Jc6 4.g3 d5 5.cxd5 Jxd5 6.S g2 Jc7 7.0–0 e5 8.d3 Se7 
9.Jd2 0–0 10.Jc4 f6 11.f4 exf4 12.Sxf4 Se6 13.Sxc7 Dxc7 14.Jd5 Diagram  
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 (R. Zatím vše dle teorie, obvyklá pokračování jsou Dd7 nebo Dd8) 1/2 
 
Na přijatelných 1,5:1,5 změnili stav zápasu mistři na třetím stole. Na Reném bylo již 
před partií vidno jakési, jak to říci co nejdecentněji, jisté rozrušení, téměř se při 
otvírání skříně s hracím materiálem netrefil klíčem do zámku. Jeho soupeřem byl pan 
Adam, který nastoupil v letošní soutěži za TJ Znojmo poprvé (!) a vysvětloval to po 
partii tím, že konečně měl v neděli volno, jinak ho náročné zaměstnání od šachu 
vzdaluje. To jsme všichni na jejich partii zírali, neboť se odehrávala v bleskovém 
tempu. René se ocitl jednu chvíli s izolovaným pěšcem tak trochu v obraně, ale 
naštěstí nic nenastavil.   
 
 
 
 
 
Přibyl,René (2003) - Adam,Petr (2114) 
KP I /Bystrc-TJ Znojmo/ (8), 24.02.2013 
1.d4 d6 2.c4 e5 3.e3 g6 4.dxe5 dxe5 5.Dxd8+ Kxd8 6. Jc3 c6 7.f4 Sg7 8.Jf3 exf4 
9.exf4 Sxc3+ 10.bxc3 f6 11.c5 Jd7 12.Se3 Je7 13.0–0 –0 Jf5 14.Sd4 Jxd4 15.cxd4 
Kc7 16.Sc4 b6 17.cxb6+ Jxb6 18.Sb3 Sg4 19.Vd3 Sxf3 20.Vxf3 Kd6 21.Ve3 Vae8 
22.Vhe1 Vxe3 23.Vxe3 Jd5 Diagram  
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 (Zdálo se, že černý si v průběhu partie vybudoval trochu lepší postavení, ale asi 
nastoupil se záměrem rychle remízovat) 24.Vf3 Ve8 25.g3 Ve2 26.h4 Je3 27.Sg8 
(což se také stalo) 1/2 
 
Na 1,5:2,5 pro hosty zvýšil na sedmé šachovnici Ivan Fojtách. Luboš Janda bohužel 
splnil svoje předsevzetí, prohrál rychle a zase odjel. 
 
Janda,Luboš (1950) - Fojtách,Ivan (1936) 
KP I /Bystrc-TJ Znojmo/ (8), 24.02.2013 
1.e4 e5 2.Sc4 Jf6 3.Jc3 Sb4 4.Jf3 Jc6 5.d3 d5 6.exd 5 Jxd5 7.Sd2 Sxc3 8.bxc3 
Sg4 9.De2 0–0 10.0–0 (Ve střelcově hře se dostal bílý do méně pohodlného 
postavení. Po 10.Vb1 Jf4 11.De4 Jxg2+ 12.Kd1 Jf4 13.Sxf4 exf4 14.Dxf4 Je5 
15.Dxe5 Sxf3+ a 0–1 Rott,Georg - Schlehofer, Ralf, Dortmund open 1987) 10...Jb6 
11.Sb3 Df6 12.h3 Sxf3 13.Dxf3 Dxf3 14.gxf3 Vad8 15. a4 Diagram  
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15...Ja5 (A v poněkud horší pozici přišla hrubá chyba) 16.c4? Jxb3 17.cxb3 Vxd3 
0–1 
 
Ke své partii se starým známým nemám moc co říci. Abych pravdu řekl, nechtělo se 
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mi opakovat dva roky starou variantu francouzské, v níž vynalézavý soupeř vymyslel 
a občas uplatňuje zajímavý plán, kdy mění bělopolné střelce a pak putuje černým 
králem z e8 na g7. Tak jsem zkusil jiný úvodní tah, k žádné pořádné akci jsem se 
nedostal a v závěrečném postavení, kdy na moji nabídku smíru reagoval Josef slovy 
„To to trvalo“ jsem už stál trochu hůř. Ale to jsme již probírali v nedaleké nonstopce 
s dalšími již dohravšími borci.  
 
Kalendovský,Jan (2029) - Petlák,Josef (2000) 
KP I /Bystrc-TJ Znojmo/ (8), 24.02.2013 
1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.Sg5 e6 4.e3 Jbd7 5.Sd3 Se7 6.Jb d2 0–0 7.c3 h6 8.Sh4 c5 9.h3 
c4 (Novinka!) 10.Sb1 b5 11.a3 a5 12.e4?! dxe4 13.Jxe4 Sb7 14.De2 Jxe4 Diagram  
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15.Sxe4 (15.Sxe7 Dxe7 (15...Jxc3?? 16.Dc2) 16.Sxe4 Sxe4 17.Dxe4 Jf6 18.De2 Jd5 
19.Je5 by ušetřilo tempo!) 15...Sxe4 16.Dxe4 Sxh4 17.Jxh4 (R) 1/2 
 
Bystrc prohrává 2:3, ale stále má naději. Pijeme ve společnosti Petláka, Kavana, 
Fojtácha, Řehůřka, Reného svoje pivka a Josef Petlák nám dává za úkol řešit svoje 
vtipné pomocné maty. Nikdo se k řešení nemá, tak nám ty fantastické přeskupovačky 
černých a bílých figurek předvádí sám. Nic jsem si nepoznamenal, ale obdivuji 
Josefa, že si své úlohy tak dobře pamatuje. I já jsem složil několik dvoj a trojtažek, 
ale nevybavuji si ani jedinou. Rozebíráme naši partii, bavíme kolegy tím, co jsme si 
na sebe sebe nachystali, kdyby můj první tah byl 1.f2-f4 a podobně. A zatím 
přicházejí různé zprávy z bojiště, které nejsou moc povzbudivé. Honza Píše sice má 
pěšce více, ale Bohuš Skoumal obětoval figuru takřka za nic a bohuje se dvěma 
pěšci méně. Kubíček prý Nekulu přehrává, ale jak to může dopadnout – nikdo neví. 
Po jisté době snižuje na 3:3 spolehlivý (pokud hraje černými) Honza Píše. 
 
Mikul ů,Lukáš (1972) - Píše,Jan (2078) 
KP I /Bystrc-TJ Znojmo/ (8), 24.02.2013 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Sf5 5.Jg3 Sg6 6.J f3 e6 7.h4 h6 8.h5 Sh7 9.Sd3 
Sxd3 10.Dxd3 Jf6 11.Sd2 Jbd7 12.0–0–0 Se7 13.Je4 0– 0 14.Jxf6+ Jxf6 (V této 
velmi známé pozici z Caro-Kannu se hrává kromě nejčastějšího 15.Je5 ještě šest 
dalších dobrých tahů, bílý zkouší nejasnou novinku, po které ztrácí pěšce) 
15.Vhg1?! Diagram  
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15...Dd5 16.c4 Dxh5 17.Vde1 Jg4 18.De2 Df5 19.Je5 J xe5 20.dxe5 Vad8 21.g4 
Dd3 22.Dxd3 Vxd3 23.g5 Vfd8 24.Se3 hxg5 25.Sxg5 Sxg 5+ 26.Vxg5 V8d4 27.b3 
Vd2 28.Veg1 g6 29.f4 Vxa2 30.f5 Va1+ 0–1  
 
A teď vše visí na borcích na šestém a osmém stole. Protože je už po jedné hodině, 
přesouváme se do hospody „U Sama“, jen pár kroků od nonstopky. Dlouho jsem tam 
úplně sám (kromě dvou štamgastů, kteří sledují v televizi nějaké lyžování myslím) a 
ostatní naši i Znojmáci sledují ty důležité dvě poslední partie v hrací místnosti. 
K nějakému jejich rozboru nemám ani sílu, ani odvahu. Jura Kubíček svoji Aljechinku 
přetavil do poziční výhody, v níž pěkně úřadovala jeho dvojice střelců a stále se víc a 
víc blížil k úspěchu. Zato na posledním stole Bohuš měl sice taky dvojku střelců, ale 
pozici si spíš oslaboval a naději na záchranu postupně ztrácel. Vše rozhodl tragický 
omyl Jury Kubíčka, zobrazený na diagramu:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nekula,Richard (2042) - Kubí ček,Ji ří (1856) 
KP I /Bystrc-TJ Znojmo/ (8), 24.02.2013 
1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.Sc4 Jb6 4.Se2 Jc6 5.Jf3 d6 6.d4  dxe5 7.Jxe5 Jxe5 8.dxe5 
Dxd1+ 9.Sxd1 Sf5 10.Jd2 0–0–0 11.0–0 g5 12.c3 Sd3 1 3.Ve1 e6 14.b3 h6 15.h3 
Sg6 16.Jf3 Jd5 17.Sd2 Sa3 18.Sc1 Se7 19.Sd2 Sa3 20. Sc1 Se7 21.Sd2 Vhe8 
22.a3 Jf4 23.Sxf4 gxf4 24.b4 Sf5 25.Se2 f6 26.Vac1 fxe5 27.Jxe5 Vd2 28.Sc4 Sf6 
29.Jf3 Vdd8 30.a4 e5 31.Vcd1 Vxd1 32.Vxd1 Vd8 33.Vx d8+ Kxd8 34.Kf1 Ke7 
35.Ke2 Kd6 36.Sb3 b6 37.Kd2 c5 38.Je1 e4 39.Jc2 Sh4  40.Ke2 Sf6 41.Kd2 Sd7 
42.b5 Sc8 43.Sf7 Sg5 44.Ke2 f3+ 45.Kf1 Sd2 46.c4 fx g2+ 47.Kxg2 Sf5 48.Je3 Sh7 
49.Kf1 Sc3 50.Ke2 Sf6 51.Sd5 Sg6 52.Jf1 Ke5 53.Jg3 h5 54.Jf1 Sf5 55.Jd2 Sg5 
56.Jb3 Sxh3 57.f3 exf3+ 58.Sxf3 Se6 59.Kd3 h4 60.a5  Sf5+ 61.Ke2 Diagram  
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 (Pozice je stále pro černého vyhraná. Ale příjde šokující závěr) 61...Kd6 62.a6 
Sc2?? 63.Ja5! a kvůli hrozbě Jc6xa7 se černý vzdal!) 1–0 
 
 
 
Doležal,Ladislav (1854) - Skoumal,Bohumil (1846) 
KP I /Bystrc-TJ Znojmo/ (8), 24.02.2013 
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.Jf3 0–0 6.Se2 e5 7.d5 a5 8.h3 Ja6 9.Sg5 h6 
10.Se3 Jc5 11.Sd3 b6 12.Sc2 Sd7 13.Dd2 Diagram  
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13...Jcxe4 (Poněkud záhadná oběť figury, navíc patrně zcela zbytečná) 14.Jxe4 
Jxe4 15.Sxe4 f5 16.Sc2 f4 17.Sxg6 fxe3 18.fxe3 e4 (A další pěšec věnován na oltář 
neexistujícího útoku) 19.Sxe4 De7 20.Sd3 Vae8 21.0–0–0 Dxe3 22.Vhe1 Dxd2+  
23.Vxd2 Vxe1+ 24.Jxe1 (A nyní nastala dlouhá fáze partie, ve které se bílý pokouší 
realizovat pěšce navíc, ovšem proti černé dvojici střelců. Ne všichni věřili, že se mu 
to podaří, ale podařilo) 24...Se5 25.Ve2 Ve8 26.Kc2 Vf8 27.Jf3 Sf6 28.Jd2 Se 5 
29.Je4 Sf5 30.Jc3 Sd7 31.Je4 Sf5 32.Jc3 Sd7 33.Jd1 Kg7 34.Vf2 Sd4 35.Vxf8 
Kxf8 36.Jc3 Kg7 37.Je2 Se5 38.Jg1 Diagram  
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38...c6 (Asi zbytečné oslabení pěšcové struktury, které bude důvodem porážky) 
39.Se4 cxd5 40.Sxd5 b5 41.b3 bxc4 42.bxc4 Kf6 43.Je 2 Sa4+ 44.Kd3 Sd1 45.Jc3 
Sh5 46.Je4+ Ke7 47.Jd2 Sg6+ 48.Se4 Se8 49.Jb3 a4 50 .Jd4 Sd7 51.Sc6 Sxd4 
52.Sxd7 Sc5 53.Sxa4 Ke6 54.Ke4 Sf2 55.Sc6 Sb6 56.a4  Kf6 57.Kf4 Sc7 58.Kg4 
Sb6 59.Kh5 Kg7 60.g4 Sd8 61.h4 Sa5 62.g5 Sd2 63.gxh 6+ Sxh6 64.a5 Se3 65.a6 
Kf6 66.Kg4 Kg6 67.h5+ Kh6 68.Se8 Sb6 69.Kf5 Sc5 70. Ke6 Kg5 71.Kd5 Kh6 
72.Kc6 Kg7 73.Kb7 Kh6 74.a7 1–0  
 
TJ Znojmo nás poráží 5:3 a vykročilo k záchraně, Bystrc má po 8. kole stále náskok 
čtyř bodů na své nejbližší pronásledovatele, závěr však má velmi obtížný: příště se 
utká s vedoucím Lipovcem a pak ho čekají třetí a čtvrtý v průběžném pořadí – ty 
silnější Lokomotivy. Jak to všechno dopadne, jak se k nominaci postaví vedení klubu 
i samotní hráči, to se uvidí. Tento referát moc veselý není, ani z besed z kolegy moc 
nepřináší. Tak se zase na chvíli vraťme na Anenskou, kam postupně přicházeli 
Arnošť Zeman s téměř neuvěřitelnou zprávou o debaklu Ořechova s dosud poslední 
Lokomotivou D, Josef Spodný s podrobným referátem o jejich remízovém souboji 
s Durasem C, pan Vykydal s kompletními již vytištěnými výsledky z I. ligy i krajského 
přeboru a informací o nečekané výhře Hodonína s Lokomotivou B. Přitom jsme si 
všimli, že zpravodaj z KP I třídy přináší jakési zcela popletené výsledky z našeho 
zápasu na třech posledních deskách. Asi před hlášením vypili René a Jura už moc 
piv. A večer dorazil ještě Luboš Riška s kolegou z práce po hokeji – chodí na Kometu 
a mají permanentky.   
 
 
O malý přídavek se dnes postaral přítel Vémola z Vyškova, který mi poslal 
naskenovaný partiář ze sedmé šachovnice zápasu MKS Vyškov – Garde Lipovec , 
kde soupeře dělil propastný rozdíl téměř 500 Elo bodů a přesto dokázal ten slabší 
vyhrát. Ovšem – jak jinak – se štěstím. Posuďte sami: 
 
Čermák,Jan (1576) - Chládek,Václav (2020) [C31] 
KP I /MKS Vyškov-Lipovec/ (8), 24.02.2013 
1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 c6 4.dxc6 Jxc6 5.Jc3 exf4 6. Jf3 Sg4 7.Sb5 Jf6 (Prastarý 
králův gambit a novinky jiz v 7. tahu?! V databázích se uvádí 7...Se7) 8.d3 Sd6 
9.Sxc6+ bxc6 10.0–0 0–0 11.b3 Ve8 12.Ve1 (Ze zahájení bílý nezískal nic, iniciativu 
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má černý) 12...Db6+ 13.Kf1 Dc5 (Zajímavější se zdá 13...Sxf3 14.gxf3 Dd4 (hrozí 
Sc5 i Sb4) 15.Je4 Dxa1 16.Jxd6 Vxe1+ 17.Dxe1 Jd5 s velkou výhodou černého) 
14.Sb2 Dh5 15.Je4 Jxe4 16.Vxe4 Sxf3 17.Dxf3 Dxh2 18 .Vxe8+ Vxe8 19.Dxc6 (Zdá 
se, že bílý z nejhoršího unikl) 19...Dh1+ 20.Kf2 Dh4+ 21.Kf1 De7 22.Df3 g5 23.c4 
De6 24.d4 g4 25.Dd3?? (Nevidí hrozbu) 25...Dh6 26.Df5 Dh1+ 27.Kf2 Diagram  
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27...g3+? (Přítel Fritz zde hlásí mat nejpozději v 9 tazích, např.: 27...Dh4+ 28.Kf1 f3 
29.Dg5+ /Odevzdání dámy je asi vynuceno, jinak černý matí rychleji/  29...Dxg5 
30.Sc1 Dh5 31.Se3 Dh1+ 32.Kf2 Dxg2+ 33.Ke1 De2#) 28.Kf3 Ve3+ 29.Kg4 h5+ 
(Teď uz černý šanci promarnil, ale nechce remízu a na to doplatí) 30.Dxh5 Dxh5+ 
31.Kxh5 Ve2 32.c5 Sc7 33.Sc3 Vc2 34.Sb4 Vxg2 35.d5 Diagram  
 

���������� 
��+�+�+
+� 
������+�+�� 
��+�+�+�+� 
�+���+�+�� 
�����+���+� 
�+�+�+���� 
��+�+�+	+� 
����+�+�+�� 
���������� 

 
35...Vh2+? 36.Kg4 f5+ 37.Kxf5 Vh5+ 38.Ke4 Ve5+ 39.K d4 Ve2 40.d6 Sd8 41.c6 
Sf6+ 42.Kd3 Ve3+ 43.Kd2 1–0  
 
 


