
Jan Kalendovský 

Začátek sezóny v Lokálce 
 
V sobotu na „Páscích“ jsem se od paní Dany dozvěděl, že v neděli 2. listopadu 2014 bude 
v klubovně Lokomotivy čtyřutkání. Druhou ligu zde hráje Moravská Slavia A proti Slavii 
Kroměříž B (začátek v 10 hodin), z KP II B zde sehrají derby Lokomotiva Brno E 
s Lokomotivou Brno G a Moravská Slavia B hostí TJ Znojmo B. A já budu účastníkem 
zápasu 1. kola KP II C mezi ŠK 64 Brno a Lokomotivou Brno F. Už jsem věděl, že nám 
nepříjde pan Arnošt Zeman, který je mimo Brno a snad nemocný, a tak jsem předpokládal 
jako svého soupeře Jarka Mareše. Připravovat se nebyl důvod, stejně zahraje jako bílý 
Anglickou. Ale než jsem do Lokálky dojel tramvají šestkou z Bohunic, všiml jsem si, že 
neděle je při pohledu z ní úplně, ale úplně jiná než sobota. Lidí venku pomálu, na České 
úřadují „počišťovači“, kteří zametají spadlé listí, tramvaje dodržují jiízdní řád, cesta netrvá 
ani 20 minut. Příště snad postačí jízdenka za 20 Kč! Po příchodu do klubovny vidím, že 
pánové Masařík a Spodný již všechno k utkání připravili, zatímco ty další zápasy se zřejmě 
začnou připravovat až těsně před devátou. Taky že ano, Mirek Hurta se jako „host“ trochu 
divil, že dítka z družstva pana Effenbergera ještě nemají nic postavené, ač si již někteří z nich 
stačili navléct zelené dresy Lokomotivy. Sám označil očekávaný souboj jako utkání mezi 
dítky a důchodci, což je při pohledu na sestavy pravda na nejméně 80%. Petr Halbrštát ze 
Znojma byl při příjezdu velmi skeptický, očekával prohru svého týmu tak 0:8. To ale docela 
přehnal, protože nakonec se vraceli do Znojma s porážkou 1:7. Tož tak něco o 
předzápasových prognózách a teď už o našem matči. Jako první jsme tuším skončili my na 5. 
šachovnici:  
 
Mareš,Jaroslav (1993) - Kalendovský,Jan (1964) [A22] 
KP II C /ŠK 64-Loko F/ (1), 02.11.2014 
1.c4 e5 2.Jc3 Jf6 3.g3 Sb4 (O tomto tahu prohlásil po partii pan Mareš, že to nemá proti své 
anglické rád) 4.Sg2 0–0 5.Dc2 Ve8 6.e3 c6 7.Jge2 d6 8.0–0 Se6 (Po tahu se mi zdálo, že to 
nebyl přesný tah, neboť mohlo přijít 9.Db3 se zápletkami po Sxc3 10.Dxb7. Ale v krátkém 
rozboru po parttii našel Honzík Uhmann správný tah 9..Ja6 a pozice je nadále rovná a 
obsahuje i malou léčku)  9.b3 (Nebo 9.Db3 Ja6 10.a3 Jc5 11.Dxb4? a5 s chytáním dámy) 
9...Dc8 (To byla idea předchozího tahu - pokus o výměnu cenného Sg2. Bílý tomu kupodivu 
nebrání) 10.Sb2 Sh3 11.Vac1 Sxg2 12.Kxg2 Jbd7 (Jezdec se může hodit na e6 i g6) 13.f3 
Jf8 (Otevírání pozice tahem d5 jsem si zapověděl pro možnost obsazení důležitého c-sloupce 
bílým) 14.a3 Sxc3 15.Jxc3 Je6 16.Je4 (Tento tah jsem bral jako tichou nabídku remízy) 
16...Jxe4 17.Dxe4 Jc5 Diagram  
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 (Zde jsem tedy remízu nabídl, Mareš šel konzultovat s kapitánem Masaříkem, ten mu řekl, že 
ještě nic neskončilo, ať pokračuje. Jarek mi pak odpověděl, že ho ta pozice zajímá, i když si 
nemyslí, že by snad stál lépe a že popřemýšlí ještě, jak na mně) 18.Dc2 f6 (Chtěl jsem udržet 
bod e5 za každou cenu) 19.d4 Je6 20.h4 exd4 (A teď bych rád obsadil e-sloupec s možnými 
výměnami) 21.exd4 Jf8 22.Vce1 (Soupeř mi vychází vstříc) 22...Dd7 23.Db1 Vxe1 24.Vxe1 
Ve8 (A teď už nabídl remízu bílý. Pozice je zatím zavřená - jezdec je skoro lepší jak bílý 
střelec - aspoň jsem to tak viděl...) 1/2 
 
Tak jsme šli do zadní místnosti naši hru analýzovat. To se již rozjížděl i zápas druhé ligy, 
když jsme ještě hráli, prošli kolem mne staří známí Jožka Mudrák a Vladimír Karlík 
z Kroměříže. Škoda, že nebyl čas na nějakou besedu, jenom jsme se stačili pozdravit. 
Analýzujeme, ale záhy nás přeruší mnohem zajímavější partií, která se hrála na třetím stole,  
Josef Spodný. Podařilo se mu zremízovat partii, v níž měl pouhé dvě figury (a postouplého 
pěšce na d7 – nutno dodat) proti dámě! To se ovšem vidí málokdy, a navíc je partie zajímavá i 
psychologickým podtextem – totiž tím, jak se člověku v mozku usadí nesmysl, který na 
šachovnicí objektivně nestojí a on pak hraje pod dojmem tohoto nesmyslu. Pepa to ovšem 
připisuje svému stáří a říká, že se mu to teď jednou za sezónu stává. Tož se na tu partii 
podívejme trochu blíže.  
 
Spodný,Josef (1984) - Kašpárek,Ondřej (1842) [C44] 
KP II C /ŠK 64-Loko F/ (1), 02.11.2014 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Se2 (Pepa Spodný zná ze svých "korespondenčních" let o teorii zahájení 
"skoro všechno". Tak zkouší málo obehrané varianty) 3...Jf6 4.d3 d5 5.Jbd2 dxe4 6.dxe4 
Sc5 7.c3 a5 8.0–0 0–0 9.Dc2 De7 10.Jc4 Sg4 11.Sg5 (Ač bylo zahájení neorthodoxní, vznikla 
pozice skotského gambitu, aspoň tak tvrdí C-B) 11...De6 (Obvyklé je vyhánět bílého střelce 
tahem h6) 12.Je3 Sxe3 13.Sxe3 Sh5 14.Jg5 De7 15.f3 Sg6 16.Sb5 Diagram  
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16...Jd5 (Zde si Josef Spodný zapsal do partiáře 16.Jxd5. Asi v domnění, že přišel o figuru(!), 
obětoval tedy dámu za pouhé dvě figury!)  17.exd5 Sxc2 18.dxc6 b6? (Lepší bylo 18...bxc6 a 
bílý pěšcem na d7 nepostoupí) 19.Vf2 Sf5 20.g4 Sg6 21.Vd1 Vad8 22.Vfd2 Vxd2 23.Vxd2 
Vd8 24.Vd7 Vxd7 25.cxd7 (Bílý vykouzlil z pozice co mohl. Tato zajímavá partie se stala 
předmětem četných rozborů) 25...Dd6? Diagram  
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 (K jasné výhře černého vedlo prosté 25...h6 se zahnáním jezdce. Teď si pozice zaslouží další 
diagram) 26.Jxf7! (Srovnatelné bylo i 26.Je6) 26...Kxf7 (Vynuceno) 27.Sg5 Dc5+ 28.Kg2 A 
černý se již v podstatě musí "zachraňovat" věčným šachem. To bylo oběma soupeřům jasné a 
tak se dohodli na remíze) 1/2 
 
Na 2:1 pro Lokomotivu zvýšil stav utkání náš kapitán Tomáš Juriga na čtvrté šachovnici. Petr 
Kučera zahrál v zahájení příliš riskantní velkou rochádu a byl myslím po zásluze Tomášem 
potrestán. Stalo se to takto: 
 
Juriga,Tomáš (1826) - Kučera,Petr (1987) [A13] 
KP II C /ŠK 64-Loko F/ (1), 02.11.2014 
1.c4 Jf6 2.Jf3 e6 3.g3 d5 4.cxd5 exd5 5.Sg2 c6 6.0–0 Sd6 7.b3 Sf5 8.Sb2 Jbd7 9.d3 Dc7 
10.Jc3 0–0–0?! (Petr Kučera zřejmě zde přehání svoji bojovnost - chce útočit na malou 
rochádu soupeře. Moudřejší bylo rochovat nakrátko) 11.Vc1 a6 12.Jd4 Sg4 Diagram  
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 (Pouští bez boje klíčový bod d5 a tím smrtelně oslabuje i c6)  13.Jxd5 Jxd5 14.Sxd5 Jf6 
(Ale to už je příliš. Černý se může klidně vzdát a v turnaji jednotlivců by to možná učinil. 
Takto se ještě pokouší o dodatečné provedení mlhavého útoku na soupeřova monarchu) 
15.Sxc6 Kb8 16.Sg2 De7 17.Jf3 h5 18.Vc4 Vde8 19.Ve1 Se6 20.Vc2 h4 21.Sxf6 Dxf6 
22.Da1 Dg6 23.Dd4 Se7 24.Je5 Df6 25.De4 (Efektněji vyhrávalo 15.Jc6+, jak upozornil po 
partii černý) 25...Sc8 26.Vxc8+ Kxc8 27.Dxb7+ 1–0 



Zatím se nám velice daří! Na 3:1 zvyšuje na první desce Honzík Uhmann, který ovšem nechal 
na sebe svého finského soupeře čekat zhruba dvacet minut. A to ani Meduna v sále ještě 
dlouho nebyl, takže to bylo pro kapitána skoro na infarkt. Ale věřil, že ti opozdilci přece jen 
včas příjdou. Kdyby však platila v této soutěži nulová tolerance, tak by myslím zápas začal za 
stavu 7:4 ve prospěch ŠK 64 Brno – čímž myslím hráče, kteří by směli svoji partii zahájit. 
 
Ketola,Ville (2121) - Uhmann,Jan (2057) [C44] 
KP II C /ŠK 64-Loko F/ (1), 02.11.2014 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.c3 d5 5.exd5 Dxd5 6.cxd4 Sg4 7.Se2 0–0–0 8.Jc3 Sb4 9.0–0 
Da5 10.Se3 Jf6 11.Db3 Se6 12.Dc2 (Soupeři rozehráli klasický skotský gambit) 12...Jd5 
13.Jxd5 Dxd5 14.Vfc1 (Obvykle se sloupec c obsazuje dámskou věží) 14...Vd7 (Černý se 
chystá dobývat izolovaného pěšce d4, což se mu nakonec podaří. Ale bílý mohl hrát zřejmě 
přesněji) 15.a3 Sa5 16.Sc4 (Výměna dam vyhovuje černému. Určitě lepší bylo pokračovat ve 
stupňování tlaku tahem 16.Da4, např. 16...Sb6 17.Sb5 atd.) 16...Dxc4 17.Dxc4 Sxc4 18.Vxc4 
Sb6 19.Vac1 Vhd8 20.g3 f6 21.b4 Vd5 22.a4 V8d7 23.a5 Sxd4 Diagram  
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 (A plán černého byl zrealizován. Pěšec navíc je doma, útočné šance bílého na dámském 
křídle nejasné) 24.b5 Sxe3 25.bxc6 Vd1+ 26.Vxd1 Vxd1+ 27.Kg2 Sh6 28.Jd4 Vc1! 
29.cxb7+ Kxb7 30.Vb4+ Ka6 31.Jb3 c5 32.Vb8 Vc2 33.Kf3 f5 34.Vc8 (A v prohrané pozici 
přišla ještě hrubá chyba) 34...Vc3+ 35.Ke2 Vxb3 36.Vxc5 Vb5 0–1 
 
Boj na druhé šachovnici skončil pro nás něšťastně. Ale možná si to Eda Meduna zavinil sám 
svým hodně pozdním příchodem. Domácí tedy snižují na 3:2 a je zajímavé, že hosté už 
žádnou další partii nevyhrají.  
 
Meduna,Eduard (2142) - Sedláček,Petr (2067) [B92] 
KP II C /ŠK 64-Loko F/ (1), 01.11.2014 
1.e4 (Na tento tah musel černý čekat plných 55 minut! Eda Meduna žil totiž v domnění, že 
zápas začíná v 10 hodin) 1...c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Se2 e5 7.Jb3 Se7 
8.0–0 b5 9.Se3 Sb7 10.Jd5 Jxd5 11.exd5 Jd7 (Hraje se Najdorfova varianta sicilské obrany. 
V příštím tahu je obvyklé spíš Dd3) 12.a4 b4 13.c4 a5 14.f4 0–0 15.f5 Sg5 16.Dd2 Sxe3+ 
17.Dxe3 f6 18.Vf3 Db6 19.Dxb6 Jxb6 20.Jd2 (Pozice je víceméně rovná. Prý zde nebo 
někde trochu později odmítl Eda remízovou nabídku soupeře. Je-li tomu tak, asi se zapomněl 
zeptat kapitána a tento půlbod nám pak chyběl. Ale prohru jsme nakonec zavinili i my 
ostatní!) 20...Kf7 21.Je4 Ke7 22.Vg3 Vg8 23.c5 Sxd5 Diagram  
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24.cxd6+ (Osudné přehmátnutí. Správným se zdá 24.Jxd6 Jd7 25.Vd1 Sc6 26.Sc4 s výhodou 
bílého) 24...Kf7 25.Sf3 Vgd8 26.Vd1 Vac8 27.b3 Kf8 28.Vd3 Sxe4 29.Sxe4 Vd7 30.Sd5 
Vxd6 31.Se6 Vcd8 32.Vxd6 Vxd6 33.Vh3 h6 34.Vg3 Vd4 35.h3 Jd5 36.Kf2 Jc3 (A zbytek 
je věcí techniky, jak se říká) 37.Ve3 Ke7 38.g4 Kd6 39.Kg2 e4 40.Sc4 Ke5 41.Kg3 Vd2 
42.Ve1 Kd4 43.Kf4 Vf2+ 44.Kg3 e3 45.Se6 Je4+ 46.Kh4 Jc5 47.Sc4 Jd3 48.Sxd3 Kxd3 
49.Kg3 Ve2 50.Vc1 Vb2 51.Vc7 Ke2 52.h4 Vxb3 53.Kg2 Kd2 54.Vxg7 e2 55.Vd7+ Vd3 0–
1 
 
Na šesté desce se hra utvářela ve prospěch Karla Zikana již v zahájení. Kdyby nebylo 
tragického přehlédnutí ve 26. tahu, mohli jsme slavit překvapivý úspěch. I pan Josef Spodný 
to v této chvíli odhadoval na 6:2 pro Lokálku. Ale nakonec bylo všechno jinak. Mezi tím jsem 
obcházel i ostatní tři zápasy, dal si první i druhé pivo v útulném bufetu pani Dany a hlavně 
loudil partiáře od borců, kteří své partie v krajském přeboru druhé třídy dohráli, k zapůjčení 
pro svůj obvyklý článek. Zajímavou se mi zdála např. remíza mezi Effenbergerem a Hurtou, 
která skončila věčným šachem. Pan Effenberger ovšem odmítl svůj partiář zapůjčit (nevím 
proč – už jsem na toto téma několikrát napsal, že to jsou „venkovské“ manýry, odmítat zápis 
partie z důvodu, že by příští soupeři tak mohli zjistit, co hraji), ale kupodivu se stejně tak 
zachoval i přítel Luboš Riška, který mi pak na Anenské „jenom“ nadiktoval závěr své partie 
z utkání Lokomotiva D v Blansku a to proto, že nechce, aby soupeři... No – jaká je v tom u 
Rišky logika, když na Internetu jsou v C-B volně k dispozici stovky jeho partií?! A zatímco já 
loudil partiáře, rozdával pan Vávra všem členům Morendy k občerstvení Fidorky!  
 
Zikan,Karel (1756) - Binder,Jaroslav (1832) [E10] 
KP II C /ŠK 64-Loko F/ (1), 02.11.2014 
1.Jf3 Jc6 (Tak hrál na polofinále mistrovství Evropy družstev ve Veselí nad Moravou v roce 
1967 černými proti Hortovi rakouský velmistr Dückstein. Viděl jsem tu partii osobně a Hort ji 
krásně metodicky vyhrál. Zahajovací tah černého se mi tehdy zdál futuristický) 2.d4 e6 3.c4 
Jf6 4.Jc3 d6 5.Sg5 Se7 6.e4 0–0 7.Se2 Sd7 8.0–0 Se8 (Černý hraje pouze na své třetině desky 
a čeká, co bílý podnikne. Tato strategie se nemusí vyplatit) 9.d5 exd5 10.exd5 Jb8 11.Ve1 
Jbd7 12.Sd3 Jc5 13.Sc2 Sd7 14.b4 Ja6 15.a3 Jb8 (Tento kůň učinil šest tahů jen proto, aby 
se dostal zpátky do stáje. Trest příjde vzápětí) 16.Dd3 g6 Diagram  
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17.Vxe7! Dxe7 18.Dd4 Ve8 19.Sxf6 Df8 (A partie je vyřízena, zdálo se přihlížejícím i 
kapitánovi domácích. Ale nechvalme dne před večerem)  20.h4 h5 21.Ve1 Sg4 22.Vxe8 Dxe8 
23.Sh8 (K lepšímu výsledky vedly jiné tahy, třeba 23.Jb5 a podobně. Tato myšlenka přivede 
černého k obrannému manévru, který bílý bohužel přehlédne) 23...Df8 24.Je4 Jd7 25.Jf6+ 
Jxf6 26.Dxf6? (Nutné bylo brát střelcem) 26...Sxf3 27.gxf3 Dh6 (A karta se úplně, ale úplně 
obrátila. Černý s kvalitou víc už má jasnou převahu) 28.De7 Kxh8 29.Se4 f5 30.Sd3 Dg7 
31.De3 a5 32.Kg2 axb4 33.axb4 Kh7 34.c5 Va3 35.De2 Vc3 36.cxd6 cxd6 37.Sb5 Vc7 
38.De3 De7 39.Db6 Vc1 40.Dd4 De1 41.Kg3 Dg1+ 42.Kf4 Ve1 43.Dc3 Dxf2 44.Dc7+ Kh6 
a bílý se před matem vzdal. 0–1 
 
 
Tak je to po skončení šesti partií 3:3. A protože je pan Lisik s Masaříkem prohraný skoro od 
začátku, musí se náš nejstarší člen plukovník Novák snažit vydolovat výhru v pozici, kde má 
trošinku lepšího koníka proti střelci, ale pozice bohužel není dosti zablokovaná, aby tato 
výhoda přinesla něco reálného. Zápas je tedy zřejmě po skvělém začátku, kdy naši přemohli 
obě bystrcké hvězdy Ketolu a Kučeru, prohraný. Nakonec pan plukovík Novák musí souhlasit 
s remízovou „nabídkou“ (viz dále) a nezbývá než doufat, že pan Lisik na sedmé desce 
věžovku ubrání...  
 
 
Novák,Jaromír (1848) - Blažek,Pavel (1763) [C84] 
KP II C /ŠK 64-Loko F/ (1), 02.11.2014 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.d4 (Richterův útok ve španělské hře. Uvidíme, že oba 
borci byli na něj dobře teoreticky připraveni!) 5...exd4 6.0–0 Se7 7.Ve1 0–0 8.e5 Jd5 9.c3 
Jb6 10.Sc2 d6 11.cxd4 dxe5 12.dxe5 Dxd1 13.Sxd1 (V partii Pichler-Smyslov, 
Gelsenkirchen 1991, bral zde bílý věží a partie skončila po pár tazích remízou. Bílý se však 
hodlá teorii už vyhnout) 13...Sf5 14.Jc3 Vad8 15.h3 h6 16.Sb3 Ja5 17.Sd1 Jc6 (Černý v 
podstatě usiluje o remízu a to se mu nakonec za využití pravidla o trojím opakování pozice 
podaří) 18.a3 Jd5 19.Jxd5 Vxd5 20.Sb3 Vd3 21.Sc4 Vdd8 (Zajímavějším se zdá třeba 
21...Vxf3 22.gxf3 Jd4 23.Vd1 Jxf3+ 24.Kg2 Jxe5 se 2 pěšci za kvalitu, ale je to samozřejmě 
riskantní) 22.Se3 Vfe8 23.Vac1 Sf8 24.Sxa6 Jxe5 25.Jxe5 bxa6 26.Jf3 Sd6 27.Jd4 Sd7 
28.Jb3 Ve7 29.Sc5 Vxe1+ 30.Vxe1 Ve8 31.Vxe8+ Sxe8 32.Sxd6 cxd6 33.Jd4 Sd7 34.Kf1 
Kf8 35.Ke2 Ke7 36.Ke3 d5 Diagram  
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 (Pozice je prakticky rovná a pokusy bílého o výhru, které je třeba ocenit, bohužel k výsledku 
nevedly) 37.g4 Kd6 38.b4 g6 39.f4 g5 40.Jb3 Sb5 41.fxg5 hxg5 42.Jd2 f6 43.Jf3 Sd7 
44.Kd4 Sc8 (R) 45.Ke3 Sd7 46.Kf2 Sc8 47.Kg3 Sd7 48.h4 gxh4+ 49.Kxh4 Se8 50.Kg3 Sd7 
51.Kf4 Sc8 52.Jd4 Sd7 53.Jb3 Sc8 54.Jd4 Sd7 55.Je2 Ke6 56.Jg3 Kd6 57.Jh5 Ke6 58.Jg3 
Kd6 59.Je2 Ke6 60.Jd4+ (Černý reklamoval remízu trojím opakováním pozice. 2.02-2.48) 
1/2 
 
Masařík,Jan (1982) - Lisik,Miroslav (1678) [E88] 
KP II C /ŠK 64-Loko F/ (1), 02.11.2014 
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d6 4.e4 Sg7 5.f3 c6 6.Se3 0–0 7.Dd2 e5 8.d5 Da5 9.Sd3 Sd7 (V 
poměrně známé Sämischově variantě královské indické nový tah. Obvyklá je výměna pěšců 
na d5) 10.Jge2 b5?! (Pokus o protihru rozbíjením bílého pěšcového centra je spojen s obětí 
materiálu) 11.cxb5 cxb5 (Lépe snad bylo 11...cxd5) 12.Jxb5 Dxd2+ 13.Kxd2 Ja6 14.Jxd6 
(Černý obětoval dva pěšce - zde jsme se domnívali, že ŠK 64 záhy povede 1:0. Ale nakonec z 
toho byla nejdelší partie zápasu!) 14...Jb4 15.Jc4 Sb5 16.Jc3 (Proč? Po 16.Jxe5 by se byl 
mohl černý asi vzdát) 16...Sa6 17.a3 Diagram  
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 (Opět není jasné, proč bílý zavrhl Jxe5) 17...Jxd3 18.Kxd3 Vfc8 19.b3 Vab8 20.Vab1 Vxb3 
21.Vxb3 Sxc4+ 22.Kc2 Sxb3+ 23.Kxb3 Sf8 24.Sxa7 Sxa3 25.Va1 Se7 26.Va4 Je8 27.Vc4 



Va8 28.Jb5 Jd6 29.Jxd6 Sxd6 30.Sc5 Sxc5 31.Vxc5 (Vznikla pro bílého vyhraná věžová 
koncovka. Na cestě k výhře se však bílý ještě hodně "zapotí") 31...Vd8 32.Kc4 Vd7 33.Vc8+ 
Kg7 34.Kc5 Kf6 35.Vc6+? (Lépe 35.d6 Va7 36.Kb6 Va1 37.d7 Vb1+ 38.Kc7 Vc1+ 39.Kd8 
a je vymalováno) 35...Kg7 36.d6 (Teď už to tak jasné není) 36...Kf6? Diagram  
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[36...Vd8!] 37.Kd5 (Lépe 37.Vc8! s rychlou výhrou jako v předminulé poznámce) 37...Vd8 
38.Vc7 Va8 39.d7 Ke7 40.Kxe5 f6+ 41.Kd5 Va2 42.d8D+ Kxd8 43.Vxh7 Vxg2 44.Ke6 
Vf2 45.Vh8+ Kc7 46.Vh3 g5 47.e5 fxe5 48.Kxe5 Ve2+ 49.Kf6 Vg2 50.Vg3 Vxh2 51.Vxg5 
Vf2 52.Vc5+ Kd6 53.Vc3 Kd7 (Zde byla mínění diváků z Lokomotivy rozdílná, optimisté 
věřili v remízu, pesimisté viděli jen prohru černého) 54.Ve3 Vf1 55.Kg5 Vg1+ 56.Kf5 Vg3 
57.Kf6 Vh3 58.Ve7+ (Vykládal jsem tomu, kdo chtěl poslouchat, že podobnou koncovku 
měli jednou v Hastingsu Capablanca jako bílý s Věrou Menčíkovou. Capa sice vyhrál, ale 
ruský teoretik Grigorjev v té koncovce označil několik jejich tahů otazníky.Ale tady měl bílý 
stále výhru v rukou - černý král byl odříznut dostatečně daleko) 58...Kd6 (Nebo 58...Kd8 
59.Ve3 Kd7 60.Kg6 Kd6 61.Kg5 Vh8 62.f4 Vg8+ 63.Kh6 atd.) 59.Ve3 Kd7 60.Va3 Ke8 
61.Va8+ Kd7 62.f4 Vh6+ 63.Kg5 Vc6 64.f5 Ke7 65.f6+ Kf7 66.Va7+ Kf8 67.Kg6 Vc8 
68.Vh7 (2.33-2.47) 1–0 
 
 
Zápas vyhráli domácí z ŠK 64 Brno v poměru 4,5:3,5. Když tato partie končila, nebyl kromě 
několika našich a zbrojováckých hráčů v klubovně již nikdo další. I paní Dana již bufet 
zamkla. A během této partie odjeli i borci z Kroměříže. Pan Karlík před odjezdem prohodil 
něco v tom smyslu, že prohráli snad příliš vysoko. Celkový výsledek, jak navrhl titulek mého 
článku pan Prokop, zněl 13:3 pro Morendu. „Áčko“ zdolalo Kroměříž B 6:2, béčko 
zlikvidovalo béčko Znojma 7:1. A Lokomotiva E (dítka) zdolala Lokomotivu G (důchodci) 
4,5:3,5. Tak se podívejme na pár fragmentů z těch bojů.    
 
 
Kredl,Karel (2091) - Horký,Jaroslav (1908) [E01] 
KP II B /Moravská Slavia B-TJ Znojmo B/, 02.11.2014 
1.Jf3 d5 2.d4 Jf6 3.c4 e6 4.g3 Jbd7 5.Dc2 c5 6.cxd5 exd5 7.Jc3 b6 8.Sg2 Se7 9.0–0 0–0 
10.Sf4 Diagram  
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10...Jh5!? (Soupeři rozehráli katalánskou hru. Obvyklé je teď buď Sb7 nebo a7-a6. Tahem 
učiněným odevzdává černý pěšce a není jasné proč) 11.Jxd5 Jxf4 12.Jxf4 Sb7 13.Vad1 Dc7 
14.e4 Vac8 15.d5 Sd6 16.Je2 Vce8 17.Jc3 a6 18.a4 Jf6 19.Vfe1 c4 20.Jd4 Sc5 21.h3 (Po 
partii nebyl Karel Kredl moc spokojený - přehlížel prý "taktiku") 21...Jxd5 22.exd5 Vxe1+ 
23.Vxe1 Sxd4 24.d6 Dxd6 25.Sxb7 Dxg3+ 26.Sg2 g6 27.Jd5 Sc5? a před vidinou 28.Jf6+ s 
dalším 29.Jd7 s velkými ztrátami se černý vzdal. 1–0 
 
 
Endl,Ladislav (1777) - Švihel,Karel (2064) [A03] 
KP II B /Moravská Slavia B-TJ Znojmo B/ (1), 02.11.2014 
1.d4 Jf6 2.e3 g6 3.Sd3 d5 4.f4 Sg7 5.Jf3 c5 6.c3 Sg4 7.0–0 (Hraje se zahájení dámským 
pěšcem, ale tuto pozici označuje C-B jako Birdovu hru!) 7...Dc8 8.h3 Sxf3 9.Dxf3 0–0 
10.Jd2 cxd4 11.exd4 Jc6 (Podotýkám, že jsem partii luštil ze zápisu Karla Švihela, který je 
prý po operaci mozku a jeho písmo je teď bohužel trochu rozhárané) 12.Df2 a6 13.Jf3 b5 
14.a3 Ja5 15.Sd2 Jc4 16.Vab1 a5 17.Je5 Je8 18.Jxc4 bxc4 19.Se2 Vb8 20.f5 Diagram  
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 a za pár málo čitelných tahů remíza. Zápis Karla Švihela. 1/2 
 
 



Lahodný,Josef (1386) - Prokop,Jiří (1691) [A90] 
KP II B /Moravská Slavia B-TJ Znojmo B/, 02.11.2014 
1.d4 f5 2.c4 Jf6 3.Jc3 e6 4.g3 c6 5.Sg2 d5 6.cxd5 cxd5 7.Jf3 a6 8.0–0 b5 (Hraje se 
holandská - oblíbené zahájení pana Prokopa. A ten svým posledním tahem obohacuje 
šachovou teorii novinkou) 9.a3 Sd6 10.b4 Jbd7 11.Jg5 Jb6 12.Ve1 h6 13.Jh3 0–0 Diagram  
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14.e4? (Co tím chtěl básník říci?) 14...dxe4 15.f4 Sb7 16.Se3 Vc8 17.Vc1 Jc4 18.Jb1 Jd5 
19.Db3 Df6 (Po partii si pan Prokop pochvaloval, jak dobře svoji převahu uplatňoval. Ale 
soupeř mu to  dost ulehčoval) 20.Sf1 Jcxe3 21.Vxc8 Vxc8 22.Vxe3 Dxd4 23.Kf2 Vc3 
24.Jxc3 Dxe3+ 25.Kg2 Dxc3 26.Dxc3 Jxc3 27.Kf2 Jd5 28.Jg1 Jxb4 29.axb4 Sxb4 30.Je2 
Sc5+ 31.Ke1 b4 (Time!) 0–1 
 
Přítel Josef Lahodný je zcela neodmyslitelnou funkcionářskou hvězdou znojemského šachu 
v posledním třicetiletí. Shání sponzory, organizuje Znojemskou královnu, pomáhá propagovat 
šachy v tisku, zajišťuje vydávání cenných šachových brožurek, ale sám moc královskou hru 
nepěstuje. Leč tentokrát se musel do Brna na zápas vypravit, neboť kapitán Petr Halbrštát již 
prý „nikoho dalšího neměl k dispozici“. Partie se mu moc nepovedla a když viděl, že si ji 
z partiáře šťastného vítěze přepisuji, málem mne vytahal za uši a slíbil, že když ho jejím 
uveřejněním zneuctím, tak mi „dá do držky“. Je to jen velmi jemně řečeno, ve srovnání 
s veřejným projevem českého pana prezidenta Zemana v interview pro Český rozhlas, že... 
V následující partii hrál neméně zasloužilý funkcionář Lokomotivy pan Dosi Točev 
s trojnásobným přeborníkem Moravy a Slezska do 10, 12 a teď i 14 let. Dosi v mrazivém ránu 
trochu prochladl při čekání na tramvaj, ale to není dostatečná výmluva. Partii pokazil 
nekorektní kombinací až v závěru...  
 
Točev,Dosi (1775) - Jurásek,Vojtěch (1722) [A71] 
KP II B /Loko E-Loko G/ (1), 02.11.2014 
1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Jc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Sg5 Sg7 8.Jf3 0–0 9.Sd3 a6 10.0–0 
Dc7 (Hraje se moderní Ben-Oni) 11.Dd2 (A tento celkem přirozený tah je prý již teoretickou 
novinkou) 11...Ve8 12.Vab1 (Lepší bylo asi 12.a4 se zabráněním tahu b5, který mohl černý s 
výhodou hrát již v tahu předchozím) 12...c4?! 13.Sc2 b5 14.Vfe1 Jfd7 15.a3 Jc5 16.Df4?! 
(Zde stálo za úvahu 16.e5 dxe5 17.d6 Dc6 18.Jd5 s výhodou bílého) 16...Jbd7 17.Sh6 Sh8 
18.h4 Je5 19.Jxe5 Sxe5 20.Dd2 Vb8! 21.f4 Sh8 22.f5?! De7 23.fxg6 hxg6 24.Sg5 De5 
25.Kh1 (Nebo 25.Df2 a hry jsou nadále vyrovnány) 25...a5 26.Vf1 b4 27.Df2 (Teď už je 
pozdě na protiútok na bod f7) 27...Vb7 Diagram  
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28.Jb5 (To je ta nekorektní kombinace, o níž po partii hořce mluvil pan Točev. Po 28.Ja4 by 
stál hůře, ale nebylo by ještě tak zle) 28...b3 29.Sf4 bxc2! 30.Vbc1 Jd3 a bílý se vzdal. 0–1 
 
A nakonec aspoň jedna ukázka ze zápasu další Lokomotivy v Blansku, kde prohrál i pan 
Vykydal se Saidou. Luboš ji předváděl na „Anenské“, kam dorazil po deváté hodině večerní, 
když byl předtím s panem Vykydalem na hokeji, který Kometa nakonec po stavu 3:3 prohrála 
na trestná střílení. Jeho soupeř je myslím polovinou šachových dvojčat... 
 
Moc,Roman (2209) - Riška,Lubomir (1830) 
KP II A /ASK Blansko-Loko D/ (1), 02.11.2014 
Diagram  
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 V partii následovalo: 17.g4 Jxd4 (Podle "pravidel" je v tomto postavení obvyklé spíše e6-e5. 
Ale Luboš viděl jiné zápletky) 18.Sxd4 Sc6 19.h4 Jd7 20.Se3 b5 21.Ja2 (Co tam ten kůň 
bude dělat, usoudil Riška. A začal trochu svého soupeře podceňovat) 21...a5 22.c3 Ved8 
23.g5 Db7 (Chystá postup d6-d5, soupeř tomu brání) 24.Dg2 Jb6 25.Sxb6 Dxb6+ 26.Df2 
Db7 (Dámy pochopitelně měnit nechce) 27.Vfe1 Vd7 28.h5 f5!? (Riskantní otevření g-
sloupce) 29.gxf6 gxf6 30.Kh2 f5 31.Vg1+ Kh8 32.Dd4+ (To černý ve svých propočtech 
nedocenil a bylo to pro něj překvapením) 32...e5 33.fxe5 Sg7 34.Vxg7! Vxg7 35.h6 Vg6 



36.exd6+ Kg8 37.Vg1 (Nabízelo se spíš 37.Sh5!) 37...Vxg1 38.Dxg1+ Kh8 39.Dd4+ Kg8 
Diagram  
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40.e5 (Tento tah měl vést k remíze, o niž asi bílý proti silnému soupeři usiloval. Proto 
vynechal nadějnější možnosti...) 40...Sxf3 41.e6 Sg4?? (41...Sh1 bylo k záchraně jediné. Ale 
v časové tísni našel černý jiný "remízový" manévr, kterého ovšem bílý nevyužil, zaujat svojí 
remízovou ideou) 42.Df6 (Správné bylo jednoduché 42.d7 a hladce bílý vyhraje!! Přesvědčte 
se sami!) 42...Sh3 43.Dg5+ Kf8 44.Df6+ a "Remis věčným šachem", oznámil bílý. Riškovi 
nezbývalo, než ji přijmout. ½ 
 
Ještě než dorazil Riška, byli jsme na Anenské sami dva s Tomášem Jurigou. Bohužel se zde 
v sobotu a v neděli nevaří, tak jsme se museli spokojit s tvarůžkovým chlebem (dosti 
vymrzlým). Jako další se tam objevil Uhmann starší, který podal zprávu o utkání II. ligy 
Hustopeče-Lokomotiva B a předvedl nám svoji zajímavou partii s Burdalevem, jejímuž 
rozboru jsme pak věnovali hodně času. Honzík chtěl sice odejít do jiné hospody, ale jeho hlad 
nebyl tak velký, aby odolal rozebírání jiných partií, které jsme mu ukázali a které předváděl i 
pan Marek – další pravidelný host na Anenské. Byl to poučný rozbor, kterak přemohl před 
týdnem mladého Přibyla. A zapůjčil mi svůj další zcela popsaný sešit s partiemi z různých 
pramenů, jejichž opisováním a glosováním se baví. Dalšími kibici se pak stali pan Spodný a 
Jura Řehůřek, zatímco pan Staněk se objevil jen na chvilku, oznámiv, že za Rajnochovice 
odremízoval borce 2200 a musí do práce. Na těch 200 korun, co jsem mu nedávno půjčil, 
úplně, ale úplně zapomněl... Více nás tentokrát na Anenské nebylo, když jsem o ¾ na 
jedenáct odcházel, Luboš ještě dopíjel své pivo. 
 


