
Jan Kalendovský 

Hvězdy nad Rajskou zahradou 
 
Milí přátelé, dnes jsem si vypůjčil název první nebásnické knihy Jaroslava Seiferta, tedy 
jakési sbírky fejetonů, abych nějak podobně zahájil svoji zprávičku o závěrečném trojkole 
naší Extraligy v AS Clubu v Brně-Jundrově. Myšlenku takového soustředění už před rokem 
navrhl tuším Michal Šípek za Jezdce Jundrov – ovšem zatím jenom ve skromnějším krajském 
měřítku. Asi se zalíbila i Petru Piskovi, který za Jezdce Jundrov hraje a prostředí AS Clubu 
zná, takže se od pátku 21. do neděle 23. března 2014 sešli zástupci dvanácti extraligových 
oddílů v Brně, aby bojovali o medaile i udržení v naší nejvyšší soutěži. Tím dostali Brňané (a 
nejen oni) vítanou příležitost shlédnout po delší době hráče, se kterými se běžně nesetkávají – 
celou kohortu mistrů a velmistrů, včetně několika členů elitního klubu „2700“. Vstup byl 
zcela volný – stoly s představiteli družstev pohodlně přístupné. Takže poněkud nudný úvod 
máme za sebou a teď přistoupím k sepsáním svých dojmů ze soboty. Zprvu se mi na tuto akci 
vůbec nechtělo. Ale pak mi napsal pan Saeckl z Lysé nad Labem, že mi do Brna přiveze 
publikaci, kterou ke stoletému výročí šachu v Lysé nad Labem vydali, a tak se jistá motivace 
k návštěvě Jundrova objevila. Dokonce jsem si vzpomněl, že tam z Mendlova náměstí jezdí 
autobus č. 84 a vystupuje se na zastávce Optátova. Tak jsem se nejprve podíval na on-line 
přenos (zápasy začínaly v 10 hodin dopoledne) a když jsem zjistil, že kolem jedenácté hodiny 
skončily bezbarvými remízami tuším 3 nebo 4 partie, a že tedy bude v Jundrově ještě hodně 
zajímavých her ke spatření, tak jsem tam o půl dvanácté vyrazil. Podle složení jednotlivých 
sestav tam mělo být i plno známých... Když jsem zabočil po příjezdu čtyřiaosmdesátky 
z Veslařské k AS Clubu, míjel mne právě vůz, řízený panem Ciprysem. Asi už nafotil dost a 
teď se vrací do Poštorné. Před klubem postávalo několik málo šachistů-kuřáků a také dvojice 
P. Boleslav a (jak se později ukázalo) pan Saeckl. Když jsme se s p. Boleslavem pozdravili, 
kolega z Lysé se ke mně hned přihlásil a na několik minut jsme se dali do hovoru. Nabídl mi 
kávu (ta stála v místním bufetu myslím „nekřesťanských“ 35 Kč) a donesl mi velkou knihu 
včetně diskety, na „které je toho ještě třikrát tolik“. Protože hrací místnost byla od prostoru, 
kam si lidé chodili analýzovat dohrané partie, či konzumovat občerstvení, oddělena jenom 
velkými zástěnami, nezbývalo hlavnímu rozhodčímu panu Palovskému, aby sem často 
přicházel a jemnými náznaky uklidňoval a napomínal příliš hlasitě konverzující. Takto 
v příjemném poněkud ztišeném hovoru uběhla první čtvrthodina mého pobytu v AS Clubu. 
Pak jsme se s panem Saecklem rozloučili a já mohl vstoupit na místo děje. Uviděl jsem dvě 
řady stolů se širokou chodbičkou uprostřed. Vpravo i vlevo seděli vždy čtyři hráči jednoho 
družstva proti čtveřici druhého týmu, stoly byly označeny jmény soupeřících družstev. U 
jednotlivých partií však chyběly jmenovky. Ale co – šachisté se většinou znají, vždyť nás zase 
není tolik... Zdeněk Závodný třeba zavzpomínal, že on hrál kdysi extraligu tři sezóny a 
odehrál v ní tuším 34 partií a jaksi zapochyboval, že by se s ním mohlo z dnešních aktivních 
brněnských hráčů v tomto směru měřit více než jen pár (nepočítaje brněnské velmistry, kteří 
jsou v cizích službách, jako třeba pánové Polák a Kalod). A když už jsme u takových statistik: 
taky já jsem začal počítat při procházení sálem, se kterými borci jsem se již osobně utkal. 
Tedy nejen ve vážných partiích, nýbrž i v blickách a rapidech. V neděli jsem byl na místě děje 
již krátce po desáté a svých soupeřů jsem napočítal z 96 hráčů ve všech šesti zápasech kolem 
pětadvaceti... To by snad mohlo aspoň částečně potvrdit moji tezi o poněkud omezeném počtu 
šachistů ve srovnání s jinými sporty. A také podle hesla světové šachové federace „Gens una 
sumus“ (neboli Jsme jedna rodina) se mi podařilo pozdravit tiše proneseným „Ahoj“, „Dobrý 
den“ nebo aspoň drobnou úklonou mnohé mistry a velmistry. Ovšem do hovoru s hrajícími 
šachisty nebylo možné se pouštět. Většina z nich byla natolik pohroužena do svých partií, že i 
když pozvedli od ní zrak a zdánlivě se na diváky dívali, nikoho nepoznávali a ani na výše 



uvedené „pozdravy“ moc nereagovali. Byl jsem ovšem dojat, když si některý ze slavných 
hráčů na můj obličej vzpomněl a dal najevo, že snad mne poznává – takových však bylo 
v sobotu málo, o to více však v neděli. Z mých postřehů: překvapilo mne, jak zde bylo málo 
lovců autogramů! Vlastně jsem si nevšiml ani jednoho. Na tom jsme se s kolegou Arnoštem 
Zemanem shodli a já si umínil, že v neděli ssebou vezmu aspoň Šachovnici v plamenech od 
velmistra Širova k podpisu, leč nakonec jsem tak neučinil. Nebyli lovci autogramů, byl však 
lovec fotografií. Sálem se „ploužilo“ několik profesionálních fotografů, jako skvělý pan Jágr 
z Nového Boru, či přítel Závodný a jeho „služeb“ občas využil Michal Kalod. Ten odchytil na 
cestě na toaletu někoho ze známých velmistrů a požádal ho, aby se s ním mohl vyfotit. Tak 
jsem se (v neděli) ocitl na společné fotce s Kalodem a Sergejem Movsesjanem. Jiní to dělali 
ovšem mnohem decentněji. Stoupli si za šachovnici, kde hrál jejich hrdina, a požádali přítele 
s foťákem, aby to ve vhodnou chvíli zmáčkl. Měl bych mít takových fotek z neděle, kdy se 
zájmem sleduji partii Ponomarjova, Širova, Wojtaszka, Navary apod. několik, zatím se však 
nikdo z fotografů neozval, ba ani na Facebooku jsem se nenašel. Dojmy ze soboty a neděle mi 
poněkud splývají. Snad to není tak důležité. V sobotu ovšem byl jeden důležitý rozdíl 
v pozorování. Protože jsem přišel do sálu až téměř po uplynutí tří hodin hry, bylo vskutku co 
pozorovat: napínavé pozice střední hry, nebo složité koncovky. Jednu „pěšcovku“ odehrál 
přítel Jaroslav Olšar z Karviné, jediný zrakově postižený hráč v sále, který si osvětloval 
slepeckou šachovnici lampou stejně, jako kdysi na olympiádě v Mnichově 1958 exmistr světa 
Botvinnik. Hrál s Janem Votavou:     
 
Olšar,Jaroslav (2295) - Votava,Jan (2512) [A47] 
Extraliga 13/14,Pardubice-Karviná (10.6), 22.03.2014 
1.d4 Jf6 2.Jf3 e6 3.e3 b6 4.Sd3 Sb7 5.0–0 c5 6.Jc3 Se7 7.e4 cxd4 8.Jxd4 Jc6 9.Jxc6 dxc6 
10.e5 Jd7 11.Sf4 Jc5 12.Se2 0–0 13.Dxd8 Vfxd8 14.Vad1 Sa6 15.Sxa6 Jxa6 16.a3 Kf8 
17.Se3 Jc7 18.f4 Jd5 19.Jxd5 cxd5 20.Vd3 Vdc8 21.c3 Ke8 22.Kf2 b5 23.Ke2 a5 24.Va1 
h5 25.Sd4 Kd7 26.Vg3 g6 27.Vf3 Vab8 28.Vd3 Vb7 29.Va2 Vc4 30.Va1 Sf8 31.h4 Se7 
32.g3 Vc6 33.Va2 Vc8 34.Va1 Vc4 35.Va2 Va4 36.Se3 b4 37.cxb4 axb4 38.Vb3 Kc8 
39.Va1 bxa3 40.Vc3+ Vc7 41.Vxc7+ Kxc7 42.bxa3 Vxa3 43.Vc1+ Kd7 44.Vb1 Vc3 
45.Vb7+ Vc7 46.Vb2 Sd8 47.Va2 Vb7 48.Vc2 Vb4 49.Va2 Sc7 50.Va8 Vb8 51.Va7 Vb2+ 
52.Kf3 Vb3 53.Ke2 Kc6 54.Va8 Sb8 55.Va5 Kb7 56.Va2 Sc7 57.Va7+ Kb8 58.Va6 Vb4 
59.Kf3 d4 60.Sf2 Sb6 61.Va3 Kb7 62.Vd3 Kc6 63.Ke4 Vc4 Diagram  
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(Valnou část partie bojoval Olšar v tomto blokovaném postavení s pěšcem méně. Pak se 



zdálo, že mu soupeř drobnou nepozorností dovolil materiál vyrovnat. Ale současně tím 
vynutil přechod do teoreticky vyhrané pěšcové koncovky!) 64.Sxd4 Sxd4 65.Vxd4 Kc5 
66.Vxc4+ Kxc4 67.Ke3 Kc3 68.Ke2 Kc2 69.Ke3 Kc3 70.Ke2 Kc2 Diagram  
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(Zde se nám povrchním pozorovatelům zdálo, že když se bílý král „schová“ na h3, udrží 
remízu. Olšar asi správně usoudil, že to tak není a hledal protihru v podobě napadení černých 
pěšců. Zde však mu šance na remízu o „tempo“ utekla...) 71.Ke3 Kd1 72.Kd4 Ke2 73.Kc5 
Kf3 74.Kd6 Kxg3 75.Ke7 Kxf4 76.Kxf7 Kxe5 0–1 
 
Po skončení partie jsem Jarka oslovil a on jen smutně konstatoval: „Tak to vidíš...“ v narážce 
na svůj neúspěch v této zajímavé koncovce.  
 
Plát,Vojtěch (2472) - Vlasák,Lukáš (2336) [B50] 
Extraliga 13/14,Litovel-Třinec (10.4), 22.03.2014 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.c3 Jf6 4.Sc4 e6 5.De2 Se7 6.d3 0–0 7.Sg5 Jc6 8.Jbd2 a6 9.0–0 Ja5 10.d4 
cxd4 11.Jxd4 Jxc4 12.Jxc4 Dc7 13.a4 Sd7 14.Vfd1 Vac8 15.Je3 h6 16.Sxf6 Sxf6 17.Vd3 
Vfd8 18.Jg4 Sxd4 19.Vxd4 Sc6 20.Vad1 d5 21.e5 h5 22.Jf6+ gxf6 23.exf6 Kf8 24.Dxh5 
Ke8 25.Vg4.Kd7 (Po tomto tahu se Vojta Plát nadlouho zamyslel – jak pokračovat v útoku 
s figurkou méně?) 26.c4 Vf8 27.b4 b5 28.axb5 axb5 29.cxd5 Sxd5 30.Vgd4 Dd6 31.De2 
Vc4 32.V4d3 Vfc8 33.Dh5 Vf8 34.g3 Kc7 35.Va3 Kb8 36.Va5 Dc6 37.Dh6 Vc8 38.De3 
Vc7 39.Vaa1 Vc3 40.De5 Diagram  
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(Příští den jsem pana Vlasáka oslovil s tím, co přímo u partie viděl kolega Arnošt Zeman a co 
jsme pak odpoledne na Anenské rozebírali: „Nebylo včera lepší Sh1?“ Pan Vlasák jen odtušil, 
že ta partie byla „stokrát vyhraná“. Tak nezbývá, než Vojtu Pláta pochválit za to, jak s figurou 
méně dokázal soupeři neustále klást překážky v realizaci jeho materiální výhody...) 40...Kb7 
(Lépe 40...Sh1–+ a Fritz již ukazuje výhodu černého plus 4 nebo tak nějak) 41.Dd4 Db6 
42.Df4 Vf3 43.Dd2 Vxf6 44.Va5 Vg6 45.De2 Vc4 46.Vxd5 exd5 47.De8 Vc8 48.Dd7+ Vc7 
49.De8 Vc8 50.Dd7+ Vc7 1/2 
 
Polák,Tomáš (2503) - Studnička,Tomáš (2352) [D85] 
Extraliga 13/14,Turnov-ERA Praha (10.5), 22.03.2014 
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.cxd5 Jxd5 5.e4 Jxc3 6.bxc3 Sg7 7.Jf3 c5 8.Vb1 0–0 9.Se2 b6 
10.0–0 Dc7 11.Sg5 Jc6 12.Sh4 f5 13.dxc5 Kh8 14.exf5 Sxf5 15.Sg3 Dc8 16.Vb5 Vd8 
17.Db3 Ja5 18.Vxa5 bxa5 19.Jg5 Vf8 20.Sf3 h6 21.Sxa8 hxg5 22.Sf3 Dxc5 23.c4 g4 24.Se2 
Vd8 25.Sf4 Db6 26.Da3 Db4 27.Dg3 Vd4 28.Se3 Ve4 29.Sd3 Ve6 30.Sxf5 gxf5 31.Df4 Vf6 
32.Sd4 Dxc4 33.Db8+ Kh7 34.Sxf6 Sxf6 35.Db3 Dc5 36.Ve1 Kg7 37.De6 a4 38.g3 a3 
39.Kg2 Kg6 40.Vd1 Dc3 41.Vd8 Df3+ 42.Kg1 Kh7 43.Dd5 Dxd5 44.Vxd5 Kg6 Diagram  
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(Tuto koncovku jsem se zájmem sledoval. Vždyť Tomáš Polák napsal pěknou knihu o boji 
věže proti dvěma figurám. Teď to byl sice boj věže proti střelci, ovšem předvést v praxi, jak 
se „to dělá“, nemusí být zcela jednoduché. Tomáš Polák to zvládl naprosto suverénně)  
45.Kg2 e5 46.f3 gxf3+ 47.Kxf3 e4+ 48.Ke2 Sb2 49.Va5 Sd4 50.Vxa3 Kg5 51.Va5 Kg4 
52.Kf1 Sb6 53.Vb5 Kg5 54.h3 Kg6 55.g4 fxg4 56.hxg4 Kf6 57.Ke2 Sg1 58.a4 Sb6 59.a5 
Sd4 60.a6 Sg1 61.Vf5+ Ke6 62.Vf1 Sd4 63.g5 Sc5 64.Vf6+ Ke7 65.Vf4 e3 66.g6 1–0 
 
V následující partii přítel Ivan Hausner prohrál. To mi dalo podnět k úvaze, že v sobotu se 
mým starým přátelům moc nedařilo. Hned jsem se s touto myšlenkou svěřil kolegovi Pavlu 
Zpěvákovi a zařadil jsem ho mezi postižené. Pavel se ovšem ohradil: „Ale já jsem 
remízoval!“. To je jen důkaz toho, že člověk při sledování několika desítek partií ztrácí 
přehled.  
 
Žilka,Štěpán (2528) - Hausner,Ivan (2378) [E94] 
Extraliga 13/14,Nový Bor- Lysá nad Labem (10.7), 22.03.2014 
1.d4 Jf6 2.c4 d6 3.Jf3 Jbd7 4.Jc3 e5 5.e4 g6 6.Se2 Sg7 7.0–0 0–0 8.Se3 Jg4 9.Sg5 f6 10.Sh4 



Jh6 11.Dd2 Jf7 12.Vfd1 c6 13.d5 c5 14.Je1 Sh6 15.Dc2 Sg5 16.Sxg5 Jxg5 17.Jd3 De7 
18.Vf1 a6 19.Vae1 Vb8 20.Kh1 Dg7 21.a3 Kh8 22.b4 b6 23.Dd2 Jf7 24.Sg4 f5 25.exf5 Jh6 
26.f6 Jxf6 27.Sxc8 Vbxc8 28.bxc5 bxc5 29.f4 Jhg4 30.fxe5 Jxe5 31.Jxe5 dxe5 32.h3 Jd7 
33.Vxf8+ Vxf8 34.Je4 Vf4 35.De3 Df8 36.Kg1 Kg8 37.a4 a5 38.Dd2 Df5 39.De3 Df8 
40.Dd2 Df5 Diagram  
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41.g4 Df8 42.Dxa5 Vf3 43.Kg2 Va3 44.Vf1 Db8 45.Db5 Dxb5 46.axb5 Jb6 47.Vc1 Va4 
48.Jxc5 Vxc4 49.Vxc4 Jxc4 50.Jd7 Je3+ 51.Kf2 Jxd5 52.b6 Jxb6 53.Jxb6 Kf7 54.Jd7 1–0 
 
Po partii vstal od stolu rozzářený vítěz. Ke své hanbě musím přiznat, že jsem ho nepoznal (a 
jmenovky chyběly). Tak jsem se otázal vedle stojícího velmistra Meduny „Kdo je ten borec, 
co porazil Hausnera?“ A šeptaná odpověď: „Žilka“. Teď už to vím. V neděli jsem pak si 
dovolil panu Žilkovi položit jednu stručnou otázku: „Co je lepší, pokr nebo šachy?“ A on, 
který poker propaguje občasnými zajímavými články na webu 1. Novoborského ŠK odtušil: 
„Šachy jsou mnohem zajímavější hra.“ No vida!   Jednou z malých senzací soboty byla také 
následující partie. Nastoupil v ní bývalý kandidát mistrovství světa Alexej Širov, původem 
z Lotyšska, ale teď sídlící ve Španělsku proti našemu velmistrovi Jiřímu Štočkovi. Ten jest mi 
velice sympatický nikoliv snad kvůli svému černému plnovousu, ale hlavně díky tomu, že to 
je jediný náš velmistr, který se v nějakém svém článku pochvalně zmínil o mé knížce o 
Richardu Rétim. Svého času mi tím udělal velkou radost. A Širov zase nebyl v Brně poprvé. 
Možná si vzpomněl na rok 1991, kdy zde hrál v turnaji „Morava 91“, organizovaném panem 
Jiřím Řehůřkem (jmenovcem dnes mnohem známějšího bosse Bystrc Oilers) a kdy mu údajně 
do Rigy došla poštou prázdná krabice místo první až šesté ceny, kterou měl být jakýsi počítač. 
Tehdy se o prvenství dělili Zsuzsa Polgárová, Alexej Širov, Vladimír Jepišin, Ian Rogers, 
Karel Mokrý, Rustem Dautov – všichni 5 z 9. No – je to vzpomínka už matná... je třeba říci, 
že tento víkend se v Brně Alexeji Širovovi příliš nevydařil... 
 
Shirov,Alexej (2695) - Štoček,Jiri (2543) [C02] 
Extraliga 13/14,Novy Bor- Lysá nad Labem (10.3), 22.03.2014 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Jc6 5.Jf3 Sd7 6.Se2 Vc8 7.0–0 h6 8.Ja3 (Soupeři rozehráli 
francouzskou obranu) 8...cxd4 9.cxd4 Sxa3 10.bxa3 (Za dvojpěšce na a-sloupci získal bílý 
dvojici střelců, ale ta bude v této partii poněkud bezzubá) 10...Jge7 11.Vb1 Ja5 12.h4 Sc6 
13.Dd2 0–0 14.Df4 f5 15.exf6 Vxf6 (Otevření sloupce f prospěje více černému)  16.Dg4 Jc4 
17.Sd3 Da5 18.Je5 b6 19.Vb3 Se8 20.Dh3 Jd2 (Strategickou iniciativu jiz má černý) 21.Jg4 



Vf7 22.Sxd2 Dxd2 23.Vbb1 Sa4 24.Vbe1 Vc3 25.Ve3 Vc1 Diagram  
 

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

 
26.Vxe6? (Lepším se zdá 26.Vxc1 Dxc1+ 27.Kh2 a bílý má stále šance) 26...Sd7 27.Dg3 (a 
po této další chybě se bílý okamžitě vzdal) 0–1 
 
Zwardoň,Vojt ěch (2383) - Michenka,Jozef (2371) [B90] 
Extraliga 13/14,Ostrava-Frýdek-Místek (10.6), 22.03.2014 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.h3 e5 7.Jde2 Se7 8.g4 h5 9.g5 Jh7 10.h4 
g6 11.Se3 Se6 12.Jd5 Jd7 13.Jec3 Vc8 14.Dd2 0–0 15.0–0–0 Vc6 16.Se2 Ve8 17.Jxe7+ 
Dxe7 18.Jd5 Sxd5 19.exd5 Vc7 20.Kb1 Jc5 21.Vhe1 Dd7 22.f4 Je4 23.Dd3 exf4 24.Sb6 
Jc5 25.Df3 Vcc8 26.Dxf4 Ve4 27.Df2 Vce8 28.Sxc5 dxc5 29.Sf3 Vxe1 30.Vxe1 Vxe1+ 
31.Dxe1 Dd6 32.a4 Jf8 33.De8 Kg7 34.Se4 Df4 35.b3 Dxh4 36.De5+ Kg8 37.Kb2 De1 
38.Df4 Db4 39.c3 Db6 40.d6 Je6 41.Dd2 a5 42.Dd5 c4 43.Dxc4 Dxd6 44.Sxb7 Dd2+ 
45.Ka3 Jf4 46.Se4 Je2 47.b4 Jxc3 48.Sxg6 axb4+ 49.Kxb4 Diagram  
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49...Je4+ (Zde se mi zdálo, že jinými odskoky jezdce by mohl pan Michenka vyhrát, ale 
patrně to byly jen chiméry, např. 49...Jd1+ 50.Kc5 Dxg5+ 51.Dd5 Dxd5+ 52.Kxd5 Jc3+ 
53.Kc6=; 49...Jd5+ 50.Kc5 fxg6 51.Dxd5+ Dxd5+ 52.Kxd5 h4 53.a5?? (53.Ke4+-) 53...h3 



54.a6 h2 55.a7 a černý by vyhrál, jenomže v 53. tahu vyhrával bílý. Každopádně to byla 
zajímavá koncovka, v níž měl Vojta Zwardoň snad trochu kliky...) 50.Ka3 De3+ 51.Ka2 
Df2+ 52.Ka1 Dg1+ 53.Ka2 Dh2+ 54.Ka1 De5+ 55.Ka2 Dh2+ 56.Ka1 De5+ 57.Ka2 Jd6 
58.Db3 Kg7 59.Sxh5 Dxg5 60.Dc3+ Kf8 61.Sf3 Df4 62.Sc6 Dc4+ 63.Kb2 Ke7 64.De5+ 
De6 65.Dc5 De2+ 66.Kb3 Dd1+ 67.Ka3 Dd3+ 68.Kb4 Dd2+ 69.Dc3 Dxc3+ 70.Kxc3 Kd8 
71.Kd4 Kc7 72.Kc5 Jb7+ 73.Sxb7 1/2 
 
Zbytek soboty jsme trávili s Arnoštem Zemanem v restauraci na Anenské. Byl v Jundrově 
svým vozem, nabízeli jsme Anenskou nebo aspoň odvoz do města Vojtovi Plátovi, ale ten měl 
vlastní společnost, nebo Romanu Chytilkovi, ale ten nás ujistil, že „Poprvé v životě bydlí 
téměř v sousedství hrací místnosti“ a zlákal mne na neděli příslibem knihy, která mu je 
k ničemu, ale kterou mi přinese a ta prý mapuje rusko-holandské šachové vztahy...  

 
 
A tak bylo o mém šachovém programu na neděli rozhodnuto. Na Anenské vytáhl Arnošt 
Zeman velké šachy a začali jsme stavět některé pozice z extraligových bojů. Pak přišel 
Arnoštovi telefonát z Poličky, ve kterém mu manažerka týmu sdělila, že v neděli nemusí na 
jejich zápas jezdit, že to tentokrát zvládnou sami. Arnoštovi se rozjasnila tvář, najednou měl 
k dispozici o 260 Kč víc (tolik by ho stál vlak do Poličky a zpět) a dokonce mi nabídl, že mi 
zaplatí nějaká piva! A než odjel, aby odvezl pár kamarádů na pokr (vklad 100 Kč, za večeři 
další sto) s možností výhry 6 tisíc – no nekup to! – zahráli jsme si i několik bleskových partií, 
v nichž mi občas dovolil vracet tahy. – A je tu neděle ráno, odcházím na poslední kolo 
extraligy v AS Clubu. Zapomněl jsem si vzít deštník – tak jsem do Jundrova přišel jako 
zmoklá slepice a to ještě mi jeden ohleduplný řidič na Veslařské pošplíchal vodou z kaluže 
kalhoty. Tak je to ale vždycky – jako by nestačilo jedno „neštěstí“. Neděle byla v Jundrově 
ještě zajímavější než sobota. I diváků myslím přibylo, ale hlavně bylo zase na co se dívat. Pan 
Závodný spočetl, že tam hraje 36 velmistrů (!) a z nich mají rating přes 2700 tito: Ponomarjov 
2731, Korobov 2713, Wojtaszek 2711, Navara 2705, Movsesjan 2700 – snad jsem nikoho 
nezapomněl a Širov – 2695. U jejich partií se postupem času tlačilo nejvíc diváků.   
 
Ponomariov,Ruslan (2731) - Ftáčnik,Lubomír (2545) [B90] 
Extraliga 13/14, Lysá nad Labem-Turnov (11.1), 23.03.2014 



1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 (Jedním z nejlepších průvodců labyrintem 
tohoto zahájení je kniha "Sicilská s Ftáčnikem", kterou napsal vůdce černých v této partii a 
kterou v roce 2011 vydalo nakladatelství Šach-Info) 6.Se3 e5 7.Jb3 Se7 8.f3 h5 9.Dd2 Se6 
10.Se2 Jbd7 11.Jd5 Jxd5 12.exd5 Sf5 13.0–0 Dc7 14.c4 0–0 15.Ja5 Sg6 16.b4 f5 17.Vac1 
(Novinka exmistra světa FIDE? V tomto postavení Najdorfovy varianty sicilské zkoušeli 
zatím bílí tahy 17.f4 nebo 17.Vfd1) 17...f4 18.Sf2 e4 (Pěšcový průlom černého v centru je 
veden snahou o protihru na královském křídle. Na dámském se nad jeho pozicí stahují 
mračna) 19.fxe4 Jf6 20.Sf3 Sxe4 21.c5 Dd7 22.c6 bxc6 23.dxc6 Df5 24.Jc4 Sxf3 25.gxf3 
Je4!? (Pěkný taktický úder, který láká k partii hodně zvědavých diváků)  26.De2 (Po 26.fxe4 
Dg4+ by asi bylo pro bílého nejlepší spokojit se s remízou) 26...d5 27.Jb6 Vae8 28.fxe4 
Dg5+ 29.Sg3 (Vrácení figury je vynuceno) 29...fxg3 30.Jxd5 Vf2 (Tento záludný tah se 
Ruslanu Ponomarjovovi moc nelíbil, ale našel dobrou obranu) 31.De3 Diagram  
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 (Zřejmě kritický okamžik partie) 31...Dh4 Lepším se zdálo 31...gxh2+ 32.Kxf2 Vf8+ 33.Ke2 
Dg2+ 34.Vf2 Vxf2+ 35.Dxf2 Dxe4+, ale po 36.Je3 by také bílý svoji materiální převahu 
uplatnil) 32.Dxg3 Vxf1+ 33.Vxf1 Dxe4 34.Df3 Dg6+ 35.Kh1 Sd6 36.c7 Vc8 37.a4 Vf8 
38.Dxf8+ Sxf8 39.Jf6+ (Rázně končí partii. Vyhrávalo ovšem též 39.Vxf8+ s dalším 
40.c8D+, ale ještě by se chvíli hrálo. Teď musel Lubomír Ftáčnik podat soupeři ruku na 
znamení porážky) 1–0 
 
V Jundrově se začalo objevovat plno diváků, kteří chodí i na méně důležité zápasy. Například 
pan Kejduš, pravidelný návštěvník bleskových turnajů „U Pásků“ v klubovně Lokomotivy. 
On je nehraje, ale kibicuje. Dnes si vychutnával velmistrovské zápasy. Dokonce jsme jednu 
chvíli málem narušili poklidný průběh soutěže. Na pultě v bufetu byly vystaveny misky 
buráků s cenovkou 15 Kč. Tak pan Kejduš jednu koupil a procházel se s ní po sále. Mně se 
zdálo, že dělat hráčům chutě není moc dobré, ale občas jsem si také z jeho misky zobl. Ale 
když jsme stáli v nejzazším koutě sálu u zápasu Karviné s Litovlí, tak panu Kejdušovi ona 
miska, ze které mi nabízel si zase něco zobnout, vyklouzla z rukou a s velkým rámusem se 
rozletěla na stovky skleněných střepů. Jestli hráči něco zaznamenali, nevím, pan Kejduš 
s vypůjčeným nářadím tu pohromu pak promptně uklidil. Ani nás nikdo ze sálu nevyhnal... 
Občas někteří přátelé končili, t řeba Pavel Zpěvák si tak mohl se mnou v chodbě popovídat a 
pochlubit se, že celá jeho rodina letos postupuje v Německu do nejvyšších šachových soutěží. 
Jak jeho tým, tak i ženská družstva, za něž hrají jeho žena Kateřina i dcera Katka... Předtím 
jsme tam konferovali s přítelem Závodným, který pilně svojí tichou kamerou filmoval. My 



máme vždy o čem mluvit... Mezitím se na různých stolech odehrálo pár dalších zajímavých 
partií.  
 
Korobov,Anton (2713) - Bobras,Piotr (2518) [A29] 
Extraliga 13/14,Frýdek-Místek-Poruba (11.1), 23.03.2014 
1.c4 e5 2.Jc3 Jf6 3.Jf3 Jc6 4.g3 d5 5.cxd5 Jxd5 6.d3 Se7 7.Sg2 Se6 8.0–0 0–0 9.a3 Dd7 
10.Sd2 f6 11.Vc1 Jxc3 12.Sxc3 Jd4 13.b4 a5 14.bxa5 Sxa3 15.Vb1 Jb5 16.Sxe5 Vxa5 
17.Sa1 c5 18.Jd2 Sb4 19.Jb3 Va3 20.d4 b6 21.dxc5 bxc5 22.Dxd7 Sxd7 23.Vfd1 Va7 
24.Vbc1 Vc8 25.Sd5+ Kf8 26.e4 Ke7 27.e5 Se6 28.exf6+ gxf6 29.Sxe6 Kxe6 30.Vc4 
Diagram  
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30...Kf7 31.Vh4 Kg6 32.Vg4+ Kf7 33.Vh4 Kg6 34.Vg4+ Kf7 35.Vh4 1/2 
 
Carlsson,Pontus (2499) - Navara,David (2705) [B13] 
Extraliga 13/14,ERA-Nový Bor Praha (11.1), 23.03.2014 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Jf6 5.Jc3 Jc6 6.Sg5 Se6 7.a3 g6 8.Sxf6 exf6 9.cxd5 Sxd5 
10.De2+ Je7 11.Jxd5 Dxd5 12.Db5+ Kd8 13.Dxd5+ Jxd5 14.Sc4 Jf4 15.g3 Vc8 16.b3 Je6 
17.Jf3 b5 18.Sxb5 Vc3 19.d5 Jc7 20.Jd4 Sc5 21.Jc6+ Kc8 22.Sc4 Ve8+ 23.Kf1 Vc2 24.Kg2 
Vxf2+ 25.Kh3 Kd7 26.Vhf1 f5 27.b4 Vxf1 28.Vxf1 Sb6 29.a4 Kd6 30.a5 Se3 31.b5 Ve4 
32.Sd3 Va4 Diagram  
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(Zde asi učinil vedoucí bílých kamenů rozhodující chybu. Také on lákal pozornost diváků – 
byl to jediný hráč černé pleti v soutěži!) 33.Jxa7 Sxa7 34.b6 Jxd5 35.bxa7 Vxa5 36.g4 
fxg4+ 0–1 
 
Třetí nejvýše nasazený hráč dnes také vyhrál poměrně rychle. Zápletku v pozici na diagramu 
asi spočítal lépe. 
 
Wojtaszek,Radoslaw (2711) - Jirka,Jiří (2453) [D15] 
Extraliga 13/14,ERA-Novy Bor (11.2), 23.03.2014 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 a6 5.e3 b5 6.b3 Sg4 7.Se2 Jbd7 8.h3 Sh5 9.g4 Sg6 10.Je5 
Jxe5 11.dxe5 Jd7 12.cxd5 e6 13.h4 Sb4 14.Sb2 cxd5 15.h5 Se4 16.f3 Dc7 17.Dd2 Dxe5 
18.Kf2 Jf6 Diagram  
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19.Jxe4 Sxd2 20.Sxe5 dxe4 21.Vad1 0–0–0 22.h6 Vhg8 23.hxg7 Jd7 24.Sb2 exf3 25.Sxf3 
Sb4 26.Vxh7 f6 27.Sc6 Se7 28.Sxd7+ Vxd7 29.Vh8 1–0 
 
Zato Alexej Širov po včerejší prohře se Štočkem dnes nic zvláštního nepředvedl. Při rozdílu 
300 Elo bodů jsem měl dojem, jakoby se musel celou partii jen bránit před náporem hráče ze 
sestupujícího klubu ERA Poštovní spořitelna Praha. A přicházeli další diváci – třeba pan 
Rozumek z Vyškova. Napřed se opatrně „oťukávali“ v předpokoji v konverzaci se známými a 
teprve po chvíli se odvážili do „jámy lvové“ – neboli hlavního sálu. Dostal jsem trochu hlad i 
žízeň, tak jsem si v bufetu objednal dvě deci džusu a takový ten tlustý „rohlík“, neboli 
croissant. Když se mne obsluha ptala, zda k tomu chci máslo nebo džem, skromně jsem 
odmítl. Závistivci pak prohlašovali, že musím být boháč, neboť ten nákup mne přišel na 40 
Kč.   
 
Šimek,Petr (2392) - Širov,Alexej (2695) [E04] 
Extraliga 13/14,ERA-Nový Bor (11.3), 23.03.2014 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Jf3 dxc4 5.Sg2 Sb4+ 6.Sd2 a5 7.0–0 0–0 8.Sg5 h6 9.Sxf6 Dxf6 
10.e3 Jc6 11.a3 Sd6 12.Jfd2 e5 13.d5 Jd8 14.Jxc4 b5 15.Jxd6 cxd6 16.Jc3 Sd7 17.Dd2 
Dg6 18.b4 a4 19.Vfc1 f5 20.f4 Jf7 21.Sf1 Vab8 22.Jd1 Vb7 23.Va2 h5 24.Vac2 h4 25.Vc7 
Vfb8 26.Kg2 Jh6 27.Jf2 hxg3 28.hxg3 Diagram  
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28...exf4 29.exf4 Jg4 30.Se2 De8 31.V7c3 Vc8 32.Jh3 Vbb8 33.Jg5 Vxc3 34.Vxc3 Vc8 
35.Sxg4 fxg4 36.Dc2 Vxc3 37.Dh7+ Kf8 38.Dh8+ Ke7 39.Dxg7+ Kd8 40.Df6+ Kc7 
41.Dxc3+ Kb7 42.Kf2 Dh5 43.Je6 Dh2+ 44.Kf1 Dh1+ 45.Kf2 1/2 
 
Dnes mne občas pozdravil i některý z velmistrů, kteří byli včera příliš svými partiemi zaujati. 
Mezi nimi i v Brně zmámý sympaťák Robert Cvek. Hrál s jednou z trojice nebo čtveřice 
zúčastněných žen a dívek. V pozici na diagramu se naň Kristýna Havlíková „vrhla“ patrně 
nekorektní obětí věže, které se velmistr ubránil. 
 
Havlíková,Kristýna (2237) - Cvek,Robert (2516) [B49] 
Extraliga 13/14,ERA-Nový Bor (11.7), 23.03.2014 
1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jc6 5.Jc3 Dc7 6.Se2 a6 7.0–0 Jf6 8.Se3 b5 9.Jxc6 dxc6 
10.a3 Sb7 11.f4 Se7 12.De1 c5 13.e5 Je4 14.Sf3 Jxc3 15.Dxc3 Sxf3 16.Vxf3 0–0 17.f5 exf5 
18.Vxf5 Dc6 19.Sg5 Sxg5 20.Vxg5 c4 21.Vf1 Dc5+ 22.Kh1 f6 Diagram  
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23.Vxg7+ Kxg7 24.exf6+ Kf7 25.Dh3 Va7 26.Vf5 Dd4 27.Dxh7+ Ke6 28.Dh3 Vh8 
29.Vh5+ Kf7 30.Vh7+ Vxh7 31.Dxh7+ Kxf6 32.Dh6+ Kf7 33.Dh5+ Kf8 34.c3 Df6 0–1 
 



Michalík,Peter (2576) - Movsesian,Sergei (2700) [D38] 
Extraliga 13/14,Třinec-Pardubice (11.1), 23.03.2014 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.Sg5 h6 5.Sh4 Sb4+ 6.Jc3 g5 7.Sg3 Je4 8.Vc1 h5 9.Da4+ Jc6 
10.cxd5 exd5 11.Je5 Sd7 12.Jxc6 Sxc3+ 13.bxc3 Sxc6 14.Db3 h4 15.Se5 f6 16.f3 fxe5 
17.fxe4 0–0 Diagram  
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18.e3 Kg7 19.Sb5 Dd6 20.Da4 Vae8 21.Sxc6 bxc6 22.Vf1 h3 23.gxh3 Dh6 24.Kd2 Dxh3 
25.Vxf8 Dg2+ 26.Vf2 Dxf2+ 27.Kd3 dxe4+ 28.Kc4 Df7+ 29.Kb4 Vb8+ 30.Ka5 Dd5+ 
31.Ka6 Vb6+ 0–1 
 
Kempinski,Robert (2590) - Štohl,Igor (2528) [E15] 
Extraliga 13/14,Třinec-Pardubice (11.2), 23.03.2014 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 Sa6 5.Db3 Jc6 6.Jbd2 Ja5 7.Dc3 c5 8.dxc5 bxc5 9.Sg2 d5 
10.Dc2 Sb7 11.Je5 Dc7 12.cxd5 exd5 13.Da4+ Jc6 14.Jdc4 Vc8 15.Sf4 dxc4 16.Jxc4 Dd8 
17.Vd1 Jd7 18.Je5 Jcxe5 19.Sxb7 Vb8 20.Sg2 Vb4 21.Dxa7 Diagram  
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(Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. V pozici, kterou můj přítel Fritz považuje za 
prakticky vyrovnanou, se Igor Štohl „přehmátl“ a musel se ihned vzdát!) 21...Db8? 22.Vxd7 
1–0 
 



Opět velkou bojovnost předvedli soupeři ve stejném zápase. Málokdy končí partie tím, že na 
šachovnici zůstanou jen oba králové.  
 
Petr,Martin (2530) - Plát,Vojtěch (2472) [A46] 
Extraliga 13/14,Třinec-Pardubice (11.4), 23.03.2014 
1.Jf3 Jf6 2.g3 d6 3.d4 Sg4 4.Sg2 c6 5.h3 Sxf3 6.Sxf3 Jbd7 7.e4 e5 8.c3 Se7 9.0–0 0–0 
10.Se3 d5 11.exd5 Jxd5 12.Sxd5 cxd5 13.Db3 exd4 14.Sxd4 Jc5 15.Sxc5 Sxc5 16.Kg2 Sb6 
17.Jd2 d4 18.c4 Vc8 19.Dd3 Dd6 20.Jf3 Vfe8 21.Vfe1 Dc6 22.b4 a5 23.a3 Sa7 24.bxa5 g6 
25.Vxe8+ Vxe8 26.Vb1 Ve7 27.Vb5 Sc5 28.Kh2 Ve6 29.Jg5 Ve5 30.h4 h6 31.Jf3 Vf5 
32.Vb3 Sa7 33.Kg1 Vxa5 34.Vb5 Vxb5 35.cxb5 Dd5 36.Jd2 Sc5 37.a4 b6 38.Jc4 De6 
39.Kf1 Dh3+ 40.Kg1 De6 41.Kf1 Dh3+ 42.Ke2 De6+ 43.Kd1 Dd5 44.a5 bxa5 45.Jxa5 Da2 
46.Jb3 Sb6 47.Jd2 Sa5 48.Dc2 Dd5 49.Dc8+ Kh7 50.Dc6 Da2 51.Dc2 Da1+ 52.Ke2 Sc3 
53.Db3 Dc1 54.Dxf7+ Kh8 55.Da2 Kg7 56.b6 Sxd2 57.b7 De1+ 58.Kd3 Df1+ 59.Kxd2 
Dxf2+ 60.Kd3 Dxg3+ 61.Kxd4 Df4+ 62.Kd3 Df3+ 63.Kd4 Dxb7 64.Dh2 De7 65.Kd3 De6 
66.Kd4 Df5 67.Dc7+ Df7 68.Dh2 g5 69.hxg5 hxg5 70.Ke3 Df4+ 71.Dxf4 gxf4+ 72.Kxf4 
Diagram  
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 1/2 
 
Jednou jsem měl podobný obrázek v partii s dr. Píšem na turnaji o Vavřiníkův memoriál ve 
Staré Městě. A tu dr. Píše šokoval rozhodčího první třídy pana Hlaváčka, když požadoval 
výhru, opíraje se o tvrzení, že jsa na tahu, vstoupí tahem Kg7-f6 do opozice a vyhraje. Věřte 
mi, že trvalo pár nekonečných okamžiků, než pan Hlaváček pochopil, že jde o pouhý vtip... A 
poslední ukázka z extraligových bojů je spojena s naším dávným kolegou z Univerzity Brno 
Standou Fiřtem. Jak jsem tvrdil příteli Krajinovi z téhož ostravského klubu, nějak nám Standa 
v pase zesílil. Na to ovšem Aleš Krajina kontroval: „Inu lidé se časem mění...“.  Ale 
rekordmanem v tomto směru se zdá být redaktor Československého šachu Ivan Hausner. 
Fiřtova partie byla zahájena jakousi netradiční holandskou, ve které se jinak obvykle velmi 
nebezpečný útok bílého po sloupci h s obětí kvality jaksi nevydařil.   
 
Fiřt,Stanislav (2258) - Brodowski,Piotr (2423) [A40] 
Extraliga 13/14,Grygov-Ostrava 11.8), 23.03.2014 
1.Jf3 c5 2.c4 g6 3.d4 Sg7 4.d5 f5 5.h4 Jf6 6.h5 Jxh5 Diagram  
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7.Vxh5 gxh5 8.e4 fxe4 9.Jg5 Db6 10.Jc3 0–0 11.Jcxe4 h6 12.Dxh5 hxg5 13.d6 Dd8 
14.Jxg5 Vf6 15.Se3 Jc6 16.0–0–0 Je5 17.Dh7+ Kf8 18.Sxc5 e6 19.De4 Vf5 20.Jh7+ Kg8 
21.g4 Dh4 22.Se2 Vf4 0–1 
 
Sice pár tahů před závěrem tvrdil tuším Arnošt Zeman, že jaksi nechápe, jak mohl Fiřt prohrát 
tak vyhranou partii, ale Fritz toto tvrzení později rozhodně nepodpořil. Zeman měl opět 
k dispozici vůz a tak jsme se s panem Jurigou rozhodli, že opustíme velmistry a pojedeme se 
podívat do klubovny Lokomotivy na zápas Lokomotiva Brno B – Duras Brno B o vítězství ve 
II. lize E. Přece jenom košile bližší než kabát. Jenom jsme ještě počkali, až skončí partie 
Ponomarjova s Ftáčnikem a já, inspirován informací, že pan Richard Biolek vydal další díl 
serie knih Šachová zahájení, věnovaný tentokrát hrám zavřeným, jsem se ho nevinně zeptal: 
„Nezbyla vám ještě jedna kniha?“ a k mému překvapení přišla rychlá odpověď: „Taky vám 
jednu dám“. No vida – a pak se říká mlčeti zlato... Návštěva zápasu na Lokomotivě a změna 
prostředí způsobila, že jsme viděli jen agónii Lokomotivy, neboť z jasné výhry vydoloval 
Karel Kratochvíl jen remízku ve věžovce se Šimonem Macharáčkem, zatímco pan Vykydal 
s Mudrou prohrál a tím prakticky skončily veškeré naděje Lokomotivy na postup do I. ligy. 
Neboť výsledek zápasu zněl 4,5:3,5 pro Duras! Ještě jsme si stačili popovídat s Petrem 
Skácelíkem o nově otevřených hospodách v Králově Poli s nabídkou méně obvyklých druhů 
piv a pak jsme se nechali Arnoštem Zemanem (tedy Vykydal, Juriga, Riška a já) odvézt na 
Anenskou. A tam jsme to zase všechno pěkně probrali, když tam přijeli borci ze zápasu 
Hustopeče-Moravská Slavia: David Holemář a Saša Tikovský, Jura Řehůřek, pan Spodný, 
Pavel Kopkan atd. Kdo se vydal na cestu domů jako poslední, snadno uhodnete. Ale Luboš 
Riška se mnou to tentokrát nebyl – musel do práce. Ale předtím mne varoval: „Hádejte, co 
nám provedli! Zavřeli bar u Petersona!“.     


