
Jan Kalendovský 

Lokálky vítězí ve dvou 
 
V neděli 31. ledna 2016 se konalo v klubovně Lokomotivy Brno na ZŠ Staňkova pouze 
dvojutkání, takže každý z hráčů měl k dispozici spoustu místa, ba celý stůl. O upevnění 
svého dobrého umístění bojovala Lokomotiva Brno A se Zlínem v I. lize, zatímco hostem 
Lokomotivy C v Krajském přeboru I. třídy byl tým MKS Vyškov. Při čekání u nás 
v Bohunicích na tramvaj se mi začala poodhalovat tajenka povzbudivého nápisu na 
přístřešku pro cestující. Dnes byl již trochu zkrácen: NEBOJ, DNES TO ZVLÁDNEŠ, ale 
přibylo malým písmem, že se jedná o nápis reklamní společnosti CITY TOOLS, která 
zařizuje světelnou reklamu. Takže manažeři, hlaste se, budete mít asi v noci na 
tramvajových zastávkách osvětlené reklamy svých firem. Znovu povzbuzen dorazil jsem 
do naší klubovny těsně před desátou. Od tramvaje za mnou supěla a pak mne 
předběhla dvojice Karel Kratochvíl a Vojta Plát. Na místě děje opět celkem pochopitelně 
bylo více hostů (mluvím o našem utkání), než domácích. Přistoupil ke mně kapitán 
Jaroušek Veselý a oznamuje mi: “Trochu se to změnilo. Volal mi ráno pan Vykydal, že 
nepříjde, je nemocný. Nahradí ho Kalod. Tak budeš hrát místo na sedmé bílými na šesté 
černými.“ To se občas stává, ale není to příjemné, zejména pro hráče, kteří berou svoji 
přípravu vážně. Já mezi takové již nepatřím, nicméně jsem si z jedné knihy o zahájeních 
od De Firmiana vytiskl stránky, které se týkaly královského gambitu, Stauntonovy obrany 
a zavřené sicilské. Jistě poznáte, o kom jsem si myslel, že bude dnes za Vyškov proti 
mně sedět. Moc se omlouvám, že v těchto článcích mluvím hlavně o sobě, však mi to 
také z konverzace s panem Vykydalem Jaroušek “natřel“. Franta prý pronesl rázně, když 
mne JV chválil, že bych těmi bílými mohl něčeho dosáhnout: „Co na tom Kalenďákovi 
pořád vidíš?!“ -  A je to... Zdravím se s přítelem Vaškem Pechem a on mi hned 
oznamuje, že neměl čas odpovídat na e-mail, ve kterém si tak trochu stěžoval jiný můj 
přítel Vašek Fencl na to, že na jeho připomínky k zveřejněným článkům v Šachovém 
týdeníku nikdo z redakce nereaguje. Role prostředníka je však mnohdy velmi nevděčná. 
Já přeposlal Fenclovu „stížnost“ autorovi článku ke stému výročí Paula Kerese, a dnes 
jsem uslyšel repliku z jeho úst: „Když se mu to nelíbí, tak ať si ty články za 300 Kč píše 
do týdeníku sám...“ No, snad se na mne nenaštvou oba. – Vyškováci (nebo 
Vyškované?!) přijeli v poněkud řekněme slabší sestavě, než jsem očekával. A absenci 
Jiřího Moučky vysvětlili tím, že prý má vážné problémy s ledvinou a leží na klinice Surgal 
na Viniční ulici v Brně a nepřeje si, aby za ním někdo ze šachistů chodil. Prý je to dost 
vážné – tak Ti Jiří všichni moc držíme palce, ať se uzdravíš! Zápas začal, konverzace 
skončila, teď už se každý jen soustředí na hru. První z našich vyhrál svoji partii Jakub 
Bednář na sedmičce, který to hrál skutečně bleskově. Zatlačil pana Tomáše Čermáka 
(úspěšného vydavatele pěkných i šachových knížek) v zahájení do pasivní pozice a 
partii do hodiny vyhrál:   
 
Bednář,Jakub (2177) - Čermák,Tomáš (1707) 
KP I /Loko C-MKS Vyškov/ (7), 31.01.2016 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Sf5 4.Jc3 e6 5.h4 h6 6.g4 Sg6 7.Jge2 Se7 8.h5 Sh7 9.Se3 a6 
10.Jg3N [RR 10.Dd2 b5 11.Sg2 Jd7 12.0–0 c5 13.f4 cxd4 14.Jxd4 Jb6 15.b3 Vc8 
16.Jd1 Sc5 17.c3 Je7 18.Jf2 Sxd4 19.Dxd4 Jd7 20.Vac1 g6 21.hxg6 fxg6 22.c4 Jc6 
23.Dd2 bxc4 24.bxc4 dxc4 Pirosca,A-Kalcovski,L/Zakopane 2000/EXT 2010/1–0 (39)] 



10...Jd7 11.f4 Sh4 12.Sf2 Vc8?! 13.Vxh4 (Malá kombinace, která nutí černého krále 
zůstat v centru)  13...Dxh4 14.Jf5 Dd8 15.Jd6+ Kf8 16.Jxc8 Dxc8 17.Sd3 Sxd3 
18.Dxd3 c5 19.dxc5 Jxc5 20.Dd4 Jd7 21.0–0–0 Je7 22.Je4 Jc6 23.Dd2 Ke7 24.Jd6 
Dc7 25.Kb1 Vb8 26.c4 dxc4 27.Jxc4 b5 28.Jd6 Diagram  
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28...Da5? (Hrozeb již měl bílý hodně, ale tento tah umožňuje vynucené matové vedení) 
29.Jc8+ a černý se vzdal. 1–0 
 
Hosté kontrovali nepřímo na osmé desce, když pan Milan Tomek marně čekal na 
Michala Kaloda. Ten prý hrál v sobotu turnaj v jedné čajovně, řízený Láďou Urbancem 
(hle jaké aktivity teď Láďa vyvíjí), jisté podrobnosti mi o té akci pověděl na Anenské 
David H. Škoda, že dnes Michal na zápas nepřišel – dost nás to řekněme naštvalo. 
První tah bílého si přesně nepamatuji – od rozhodčího Zámečníka jsem zápis této 
„partie“ jako opisovač neobdržel... možná to bylo 1.e2-e4... 
 
Tomek,Milan (1769) - Kalod,Michal (1801) 
KP I /Loko C-MKS Vyškov/ (7), 31.01.2016 
Černý se do 1 hodiny nedostavil a prohrál kontumačně. 1.d4 1–0 
 
 
Zápas je stále vyrovnaný. První remíza se zrodila na prvním stole: 
 
Dvořák,Adam (2242) - Kejík,František (2113) 
KP I /Loko C-MKS Vyškov/ (7), 31.01.2016 
1.d4 d5 2.g3 Jf6 3.Jf3 c6 4.Sg2 Jbd7 5.0–0 e6 6.Jbd2 Sd6 7.Ve1 0–0 8.e4 dxe4 
9.Jxe4 Jxe4 10.Vxe4 (V této hře dámským pěšcem zde zkoušeli černí mnohé tahy, 
třeba 10...Jf6, 10...h6, nebo 10...b6 se střídavými úspěchy. Zvolený tah je prý novinkou)  
10...Dc7N 11.De2 Ve8 12.Je5 b6 13.Sg5 Sb7 14.Jxd7 Dxd7 (R) 15.Vh4 (Útočný 
pokus, který černý v poklidu odrazí) 15...Se7 16.Dg4 Sxg5 17.Dxg5 De7 18.De5 Df6 
19.Dc7 De7 20.De5 Df6 21.Vd1 Vad8 Diagram  
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 (A následuje trojí opakování tahů) 22.Dc7 De7 23.De5 Df6 24.Dc7 De7 25.De5 Df6 1/2 
 
Kratochvíl,Karel (2166) - Jireš,Jiří (1929) 
KP I /Loko C-MKS Vyškov/ (7), 31.01.2016 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.Jg5 d5 5.exd5 b5 6.Sf1 Jxd5 7.Sxb5 Sb7 8.d3 Sc5 
9.Jc3N (V této Fritzově variantě hry dvou jezdců v obraně dosud bílí zkoušeli spíše 
9.Je4 nebo 9.0–0 0–0 10.Jc3 Jd4 11.Sc4 Jb6 12.Dh5 h6 13.Jxf7 Vxf7 14.Sxf7+ Kf8 
15.Sb3 Jxb3 16.axb3 Kg8 17.Je4 1–0 Paoli,E-Ojanen,K/Trenčianské Teplice 1949/MCL] 
9...0–0 10.Jge4 Sb6 11.Jxd5 Dxd5 12.Sc4 Dd7 13.0–0 Ja5 14.Jc3 Vad8 15.Sb5 Df5 
16.Se3 Dg6 17.g3 (Bílý má pěšce navíc, černý na pohled dobrou iniciativu. Kdo bude 
nakonec úspěšnější: útočník nebo obránce?) 17...Df5 18.Sxb6 cxb6 19.f3 a6 20.Sa4 
Vd6 21.Sb3 Vfd8 22.De2 Jc6 23.Je4 Jd4 24.De3 Vh6 25.Vae1 Sd5 26.Vf2 Sb7 27.f4 
Jxb3 28.axb3 exf4 29.Vxf4 Dd5 30.Vef1 Vd7 31.Vf5 Dc6 32.V1f2 Ve6 33.Df4 f6 34.g4 
Vde7 35.Ve2 h6 36.h4 Ve5 37.Vxe5 Vxe5 (R) 38.Kf2 Ve6 39.Ke1 Dd5 40.Kd1 Dd7 
41.Df5 Diagram  
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41...De7?? (Nakonec rozhodla stále nejasnou partii tato hrubá chyba) 42.Jxf6+ 1–0 



 
To byla naše druhá výhra a jistě hodně napomohla ke konečnému dobrému výsledku. 
Zbývající čtyři partie, ať jakkoliv napínavé, či nekorektní, skončily shodně nerozhodným 
výsledkem. Následující komentář je Vaška Pecha z webových stránek MKS Vyškov: 
 
Pech,Václav (1954) - Hájek,Oskar (2124) 
KP I /Loko C-MKS Vyškov/ (7), 31.01.2016 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 e5 4.dxe5 (Bílý může samozřejmě přejít do čistého Philidora 
4.Jf3 a navíc se tak vyhnout hned několika nepříjemným variantám, které ho při 
normálním pořadí tahů (1.e4 e5 2.Jf3 d6) čekají. Proto je dnes toto pořadí tak často 
používané) 4...dxe5 5.Dxd8+ Kxd8 6.Sc4 Se6 7.Sxe6 fxe6 (Černý hraje variantu, která 
je nehledě na absenci dam mimořádně zajímavá a dá se doporučit hlavně těm, kteří si 
stále stěžují na to, že se jim nechce učit teorii. Pozici ktera vznikla se musí rozumět! 
Varianty tu vlastně ani moc neexistují a počítačové analýzy jsou celkem nanic. Co je 
tady hlavní? Všichni vidíme strukturu, kterou má černý na první pohled dost 
poškozenou. ALE (všechno má svoje ale) černý dvojpěšec: a) se těžko napadá. Dvoj 
(troj) pěšci jsou zranitelní hlavně čelně a k tomu, aby na něj mohl bílý zaútočit, mu 
překáží vlastní pěšec e4, kterého hned tak neodstraní, b) dvojpěšec kontroluje centrální 
pole, která jsou bílým figurám nedostupná. Trpí zejména Jc3 a pokud bílý neví, jak své 
figury postavit, budou nedostatkem polí strádat i další bílé lehké figury, c) dvojpěšec 
dává černému určitou prostorovou převahu. Nic tedy není tak jednoduché, jak se může 
zdát. Černá pozice je hodně jedovatá a pokud bílý nenajde plán hry a bude hrát 
obyčejné tahy jako Jf3, Sg5, 0–0–0 bude stát ne vyrovnaně, ale hůře a to hodně rychle. 
Podívejte se v databazich na partie GM Petra Neumana!) 8.f3 (Základ asi 
nejnepříjemnějšího plánu bílého. Bílý se zacílil na zranitelnějšího z obou pěšců, pěšce 
e5. Má v úmyslu převést svého královského jezdce z g1 přes h3-f2 na d3, .A případně 
také po b2-b3 postavit střelce na b2. Možné je také přejít s dámským jezdcem z c3 přes 
d1–e3 (b2) na c4 (zase napadá e5). Černému tak nevychází klasická zaháněná spojená 
se ziskem prostoru, protože jeho figury musí zuby nehty krýt pěšce e5) 8...Sc5 (Já 
nevím, moc se mně ten tah nelíbí. Klasické varianty spočívají v postavení střelce na d6 
a to rovnou. Jak tah v partii tak třeba vývin střelce na b4 dávají bílému tempo navíc. 
Černý střelec po napadení musí stejně na d6 a tak asi není důvod tam nejít hned) 9.Jh3 
a6 (Bere jezdci c3 další pole) 10.Jf2 Jc6 11.Jd3 Sa7?! (Nemůžu se zbavit dojmu, že d6 
je lepší místo pro střelce. Ale partii jsem nevyhrál, tak je to jenom takové plácnutí) 
12.Sg5 (Mohou hrozit takové věci jako f3-f4, takže by se měl mít černý na pozoru. Ale 
hlavní myšlenkou je převedení střelce na g3, odkud bude tlačit na kritický bod celého 
plánu: e5) 12...h6 13.Sh4 g5 14.Sg3 (Možná jsem měl jít hned 14.Sf2˛ ale Sa7 mě 
připadal neškodný a líbilo se mi, že černý má problémy s bodem e5) 14...Jd7 15.0–0–0 
Ke7 (Tady jsem ztratil asi 20 minut. Měl jsem dojem, že samozřejmé tahy jsou udělány a 
je potřeba se zamyslet) 16.h4 (Po dlouhém přemýšlení ze mě nakonec vylezl tento tah. 
Přišlo mi, že čím víc ostrůvků soupeři vytvořím, tím větší šance na výhru budu mít. 
Ostrůvky jsou dobré pro turistiku, ale v šachu můžou i vadit... Chtěl jsem si zachovat 
statiku a soupeřovu případnou dynamiku pacifikovat obojručnými výměnami veží na "h" 
sloupci. Můj ideál byl jezdcová koncovka proti třem ostrůvkům. I když si nejsem jistý, 
jestli to bylo úplně ok. Ale říkal jsem si, že tím přinejmenší nic neriskuji a ten kdo to 
může prohrát je soupeř. 16.b3 je tah, který se hodí, Jc3 stojí divně a jeho skok přes a4-
b2 na c4 je žádoucí. Ale prudily mě možnosti jako 16...Sd4. V hlavě jsem měl i cosi jako 



16.h3 s dalším Vh1 a Vdh1, ale přišlo mě to pomalé a i varianty to celkem potvrzovaly) 
16...b5 (Do mého ideálu vytáhnutí černí pěšci sedí. Jedna slabina bude na g5 a druhou 
si soupeř možná zrovna tvoří. Nakonec se mi v koncovce hodilo, že byli černí pěšci 
vytahaní dopředu. Chápu ale, že černý musí něco hrát a dynamiku může hledat jen v 
dalším zisku prostoru a hře na dámském křídle. Navíc může být problém už na začátku 
zmíněny Jc3, který díky černému dvojpěšci nemá moc ústupů) 17.Sf2 (Pokračuje v 
plánu a směřování do jezdcovky s lepší strukturou. Moc se mi nechtělo střelce měnit. 
Sg3 něco napadá a Sa7 míří do nikam, ale je to cesta tam, kam chci jit) 17...Sxf2 
18.Jxf2 Jd4 (Černý chce b5-b4 a pak možná Je2+ a Jf4, nebo Jg3. Asi to nebude nijak 
mimořádný problém a bílý by to měl ustát, ale nechtělo se mi s ubývajícím časem 
černého koně na královské křídlo pouštět. K tomu by směřoval tah 19.Kd2. Zase 
zvítězila lenost. Možná oprávněně. Proč proti mladíkovi počítat po Kd2 tahy jako Vd8 a 
pak nějaké zpropadené odtahy. Proto jsem chtěl nejprve otevřít "h" sloupec a po 
případném Vad8 vyměnit všechny věže po "háčku" a dostat se tam, kam mířím, proto 
tedy) 19.hxg5 hxg5 20.Kd2 (Soupeř pak říkal, že je to divný tah, ale král přece do 
centra v koncovce patří, ne? Navíc, věci jako Je2 jsou off topic) 20...Jb6 21.b3! (Teď 
mám jednoduchý plán, vyměnit dobrého černého Jd4 za svého podivného Jc3 a možná 
se k tomu zbavit i věží. Ale možná ne. Je pravděpodobné, že jsem měl věže na 
šachovnici nechat. Nicméně Jb6 stojí špatně a je dobré ho soupeři nechat) 21...b4 
22.Je2 c5 23.Vxh8 (Uvažoval jsem o 23.Jxd4, ale nelíbilo se mi, že po 23...exd4  má 
černý král volnou cestu po černých polích přes d5-e5-f4. Navíc tedy zbavuji soupeře 
ostrůvků a to bych asi neměl dělat) 23...Vxh8 24.Vh1 (Asi stálo za úvahu 24.Jg4, kůň 
stojí na g4 výborně, pole h2 je pro černou věž nedostupné. Asi je to výhoda bílého. Jen 
jsem měl na zbylých 16 tahů asi 13 minut a nechtěl jsem věci komplikovat. Jezdcovku 
jsem považoval za lepší. I když bych ji raději viděl o řadu nahoře. Takto bude pro 
černého hrát prostor) 24...Vxh1 25.Jxh1 c4 26.Jf2 (Tady jsem bez počítání vrátil jezdce 
do hry) 26...a5 27.Jxd4 (27.Jh3 Kf6 28.Jf2 Ke7 29.Jh3=, ale bylo vidět, že potřebujeme 
partii vyhrát. Tak jsem to zkusil, ale něco jsem neviděl...) 27...exd4 28.bxc4?!= [28.e5!? 
s hrozbou Je4] 28...Jxc4+ 29.Kd3  
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29...Je3! (Viděl jsem jenom 29...Ja3, na což jsem plánoval hrát 30.e5± a věřil, že mám 



velkou šanci vyhrát. Pěšec g5 padne, a můj král je hodně rychlý i na dámském křídle. 
Navíc tandem pe5 a Je4 drží černého krále v pasivitě) 30.e5 (Pořád jsem chtěl partii 
vyhrát a tak zahrál "vabank" na to, že černý král zůstane pasviní a ten můj může 
vysbírat pěšce na dámském křídle. Na přesný propočet už ale čas nebyl. [30.Kxd4 
Jxc2+ 31.Kc4 a4 32.Jd1 je asi remíza, nebo remíze blizko] 30...Jxg2 31.Je4?! [31.Kxd4 
Je1 32.Kc5 Jxc2 33.Kb5= vede do rovných pozic, velice podobným těm, co vznikly 
později v partii. 33...Jd4+ 34.Kxa5 Jc6+ 35.Kb5 Jxe5 36.Kxb4 Jxf3 je rovné.] 31...Je1+ 
32.Kxd4 Jxf3+ 33.Kc5 g4 (Černý sice uhájil pěšce, ale má pasivního krále a ti vytahaní 
pěšci na dámském křídle mu asi taky nepomáhají. Neanalyzoval jsem to, ale měl jsem 
při partii dojem, že kompenzaci mám dostatečnou. Bohužel jsem ale něco neviděl, nebo 
spíše neodhadnul...) 34.Kb5 Jxe5 35.Kxa5 Jc6+ 36.Kb5? Jd4+ 37.Kxb4  
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37...Jxc2+? (Po 37...Je2!–+ bych to prohrál. To je to, co mne v odhadu uniklo. Ale oba 
jsme měli na hodinách času málo, tak se nepřesnosti daly předpokládat) 38.Kc3= (Teď 
už jsem si byl remízou prakticky jistý. Černý musí hlídat "a" pěšce a já zatím přejdu 
králem do centra. Pak začnu natahovat pěšce dopředu a černý buď odejde králem k 
pěšci, a já mu posbírám jeho pěšce a za jednoho z nich mu pak dám jezdce, nebo bude 
pěšce chytat koněm, ale já zase seberu pěšce "g" a posléze dám koně za druhého 
pěšce) 38...Je3 (Musím říct, že jsem se docela těšil na poměrně stupidní 38...Ja3 
39.Kb4 Jb1 40.Kb3, ale kdoví, jestli by mě neuteklo géčko. Ale to už by bylo po časové 
kontrole, tak bych si to spocital... :) 39.a4 Jf5 40.Kd3 (Černý musi hlídat pěšce "a" a bílý 
král míří nejlépe na e4. Pak budou černí pěšci slabi. Měl jsem dojem, že varianta 40.a5 
g3 41.Jxg3 Jxg3?? (41...Kd6=) 42.a6 Je4+ 43.Kd4 (43.Kc2!! a černý pěšce nestíhá!!!! 
PANEČKU TO BY BYL TAH!!!) 43...Jd6 44.a7 Jb5+ nevychází, ale jak jsem to datloval 
do Chessbase, tak mi motor tvrdil, ¨že to je po 40.a5 taky remíza“. Někdy si to 
zanalýzuji) 40...Kd8 41.Jg5 Ke7 42.a5 Jd6 43.a6 Jb5 44.Ke4 Kd7 45.Jxe6 Kxe6 
46.Kf4 Kd6 47.Kxg4 Kc6 1/2 
 
Paulík,Martin (1877) - Mouryc,Tomáš (1929) 
KP I /Loko C-MKS Vyškov/ (7), 31.01.2016 
1.c4 Jf6 2.Jc3 c6 3.g3 d5 4.cxd5 cxd5 5.Sg2 e6 6.d3 Se7 7.Jf3 0–0 8.0–0 Jc6 9.Sd2 



Db6N [RR 9...Sd7 10.a3 a6 11.b4 b5 12.Db3 d4 13.Je4 Jxe4 14.dxe4 e5 15.Vfc1 Se6 
16.Dd1 Vc8 17.Je1 Dd7 18.Jd3 Sc4 19.f4 Sd6 20.Df1 De7 21.Df3 f6 22.f5 Va8 23.g4 a5 
24.h4 Lindner,H (1614)-Babczyk,R (1886)/Dortmund 2004/EXT 2006/0–1 (42)] 10.Vb1 
h6 11.b4 a6 12.b5 axb5 13.Jxb5 Dd8 14.a4 e5 15.Dc2 Se6 16.Vfc1 d4 17.Va1 Jd5 
18.Vcb1 Dd7 19.Se1 Vfc8 20.Db2 f6 21.Jd2 Jc3 Diagram  
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 (Následuje zajímavá taktická přestřelka, která vynese černému figuru za dva pěšce) 
22.Jc4 Sxc4 23.Jxc3 dxc3 24.Dxb7 Se6 25.Dxd7 Sxd7 26.Vb7 Jb8 27.Sxc3 Vxc3 
28.Vxd7 Jxd7 29.Sxa8 Jb6 30.Sb7 Va3 31.Vxa3 Sxa3 32.a5 Jd7 33.f4 Sc5+ 34.Kg2 
Kf7 (Ale najít jasnou výhru se černému nepodařilo a musel nakonec souhlasit s 
remízou) 35.Kf3 Sa7 36.Sd5+ Ke7 37.Ke4 Kd6 38.Sc4 Jf8 39.fxe5+ fxe5 40.Kf5 Sd4 
41.a6 Ke7 42.h4 Jd7 43.g4 Jf8 44.h5 Kd6 45.Ke4 Sa7 46.Kf5 Sb8 47.Ke4 Je6 48.Kf5 
Jf8 49.Ke4 (Bílý nabídl remízu a černý přijal. Zajímavý duel) 1/2 
 
 
Hejný,Jaroslav (2110) - Veselý,Jaromír (2032) 
KP I /Loko C-MKS Vyškov/ (7), 31.01.2016 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Sd3 c5 5.c3 Jc6 6.Je2 Sd6 7.dxc5 Sxc5 8.0–0 Jge7 
9.Sf4 0–0 10.Jd2N [(Nebo 10.h3 Jg6 11.Jd2 Jxf4 12.Jxf4 Dd6 13.Dh5 g6 14.Dh6 Vd8 
15.Vae1 Df8 16.Dg5 Se7 17.Dg3 Dh6 18.Ve3 Sd6 19.Vf3 Je5 20.Jxd5 Jxf3+ 21.Dxf3 
Dxd2 0–1 Adam,O-Hoang Thanh Trang (2350)/Budapest 1998/EXT 2002) 10...Sf5 
11.Jb3 Sb6 12.Sxf5 Jxf5 13.Dd3 Dd7 14.Vad1 Vad8 (Černý má izolovaného pěšce, ale 
za to dobrou figurovou hru. To dokazoval v podobných postaveních Viktor Korčnoj, že 
se zde černý nemá čeho bát) 15.Jg3 Jxg3 16.Sxg3 Dg4 17.Db5 Dc4 18.Dxc4 dxc4 (A 
izolák zmizel, pozice je rovná. Pokusy černého o výhru bílý odrazí) 19.Jd2 Ja5 20.Jf3 
Vxd1 21.Vxd1 Vd8 22.Vxd8+ Sxd8 23.Sd6 f6 24.Jd2 Kf7 25.Kf1 Ke6 26.Sb4 Kd5 
27.Ke2 Jc6 28.Sf8 g6 29.Jf3 b5 30.Sh6 a5 31.Se3 Se7 32.Jd4 Jxd4+ 33.Sxd4 b4 
34.Sb6 a4 35.cxb4 Sxb4 36.Se3 Sd6 37.Sd2 f5 38.h3 h5 39.f3 Se5 40.Sc3 Sd4 
41.Kd2 g5 42.Ke2 a3 43.Sxd4 Kxd4 44.bxa3 Diagram  
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44...Kc3 45.a4 Kb2 46.a5 c3 47.a6 c2 48.a7 c1D 49.a8D Dc4+ 50.Kf2 Dd4+ 1/2 
 
 
 
Rozumek,Vlastimil (2054) - Kalendovský,Jan (1997) 
KP I /Loko C-MKS Vyškov/ (7), 31.01.2016 
1.d4 g6 2.c4 f5 3.Jc3 Jf6 4.e4 fxe4 5.f3 exf3 6.Jxf3 d6N (Oproti běžnému Stauntonovu 
gambitu má bílý malou nevýhodu – pole c4 je obsazeno pěšcem. Hrálo se zde také 
6...Sg7 7.Sg5 (RR 7.Sd3 0–0 8.Sg5 e6 9.Dd2 d5 10.cxd5 exd5 11.0–0 c6 12.Je5 Se6 
13.Vf2 Jbd7 14.Vaf1 Dc7 15.Jxd7 Jxd7 16.Vxf8+ Vxf8 17.Vxf8+ Jxf8 18.Sc2 Db6 19.De3 
Sxd4 20.Ja4 Sxe3+ 21.Sxe3 Dxe3+ Pither,J-Muriceleretour/playchess.com INT 
2004/EXT 2005/1–0 (31)) 7...0–0 8.Dd2 d5 9.0–0–0 c6 10.Sh6 Sg4 11.Sxg7 Kxg7 
12.Jg5 Dd7 13.Ve1 h6 14.Jf3 Sxf3 15.gxf3 Vf7 16.h4 Ja6 17.Sh3 Dd6 18.c5 Dc7 
19.Vhg1 Vg8 20.Se6 Jb4 21.Vg2 Fucik,T (2106)-Rheinwalt,T (2239)/playchess.com INT 
2004/EXT 2005/0–1 (81)] 7.Sd3 Sg4 8.h3 Sxf3 9.Dxf3 Jc6 (Za pěšce má bílý náskok ve 
vývinu, ale mám pocit, že černý vyrovnal. Proto bílý přilévá oleje do ohně) 10.Jd5!? 
Jxd5 11.Dxd5 Dd7 12.0–0 0–0–0 13.Se4?! e6 14.Db5 d5 15.cxd5 exd5 16.Sf3 Jxd4 
17.Da5 (Předpokládal jsem spíše 17.Dxd7+ Vxd7 18.Sg4 Jf5 19.Sxf5 Sc5+ 20.Kh1 gxf5 
21.Vxf5 Vf8 s pohodlnou hrou a pěšcem navíc černého, ale bílý se správně rozhodl 
ponechat si dámy a zkusit hru na mat) 17...Jxf3+ (Možná bylo jistější 17...Jc6) 18.Vxf3 
Kb8 19.Sf4 b6 20.Vb3 Ka8 21.Da6 Dc8 22.Dd3 c5 23.Vb5 c4 24.Df3 Dc6 (Tento a 
následující tah možná byly zbytečné. Zde se spíš nabízelo 24...Sc5+ 25.Kh1 a6 s 
dobytím kvality) 25.a4 Kb7 26.Se5 Sc5+ 27.Kh1 Vhf8 28.Dg4 a6 29.Vxc5 bxc5 
(Vypadá dobře, ale svým způsobem dává soupeři další šanci po otevření b-sloupce. 
Stále jsem si udržoval časový náskok, zatímco pan Rozumek intenzivně počítal možné 
varianty a kladl mi s dámou a střelcem tvrdý odpor a chystal neustálé hrozby) 30.Vb1 
Vde8 31.Sg3 Ve4 32.Dd1 d4 (Zde i v předchozím tahu se zdá být lepší 32...Ve3) 33.b4 
Ka7 34.b5 Df6 35.bxa6 Dxa6 36.Dc2 d3? (Další nepřesnost, která umožní bílému tvrdý 
odpor. Po černých polích teď moji ubozí pěšci lehce neprojdou) 37.Dc3 Diagram  
 



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

 
37...Vd4?? (Instinktivní tah, který mohl celou dosavadní výhodu lehce ztratit. Ale 
naštěstí ani soupeř nebyl v této chvíli na výši. Už víte, proč se říká, že nejtěžší je vyhrát 
„vyhranou“ partii?) 38.Se5?? (K lepší, možná vyhrané pozici pro bílého vedlo 38.Sd6, 
např. Vf1+ (38...Vc8? 39.Sxc5+ Vxc5 40.Dxd4 Dc6 41.Vb5 atd.) 39.Vxf1 Vxd6 40.Vf7+ 
Kb6 s nebezpečnými hrozbami. Ale únava se již hlásila na obou stranách) 38...Vd7 
39.Vb2 Vb7 (Pochopitelná snaha vyměnit aktivní figuru bílého) 40.Vxb7+ Kxb7 41.a5 
Db5 42.Sd6 Vd8 43.Sf4 Da4 44.Dg7+ Dd7 45.Db2+ Kc6 (Teď zašeptal bílý pro sebe 
něco v tom smyslu "Remízu už mám", ale pokračoval ve hře na výhru, protože z mého 
náskoku v minutách 10–2, 7-2, zbylo nakonec 2-2!) 46.Db6+?! (Nebo 46.Df6+ Kd5 
47.De5+ Kc6 48.Df6+ s prakticky vynucenou remízou!) 46...Kd5 47.Df6 Ve8 48.a6 De6 
49.Db2 Dxa6 50.Df2 Da1+ 51.Kh2 De1 52.Db2 Ve7 53.Da2 Kd4 54.Sd2 De5+ 55.Kh1 
De2 (Lépe 55...Vb7 a výhra černého je zase o kus blíže. Ale zde černý nabídl za stavu 
4:3 pro domácí remízu, kterou bílý naštěstí přijal. Kdyby partie pokračovala, bylo možné, 
že černý překročí čas. Ale i pan Rozumek měl z poslední doby několik nepříjemných 
zkušeností ze hry "na praporku". Takže asi objektivní výsledek a výhra pro tým)  1/2 
 
O druhém zápase v I. lize nemohu v tomto článečku prozradit nic zajímavého, neboť 
jsem sice se často procházel mezi stolky, kde se toto utkání hrálo, ale spíše jsem myslel 
na svoji partii, kterou jsem pokládal za hladce vyhranou a trochu jsem se obával, že 
když ji pokazím, jaká to bude ostuda. Naši zvítězili proti sympatickému Zlínu 6:2, když 
pro mne trochu překvapivě prohrál na první desce Vojta Zwardoň s Cyrilem Ponížilem 
(ale ten má dokonce vyšší Elo), zatímco ostatní Lokomotiváci vyhráli pětkrát (Plát, 
Šimáček, Šklíba, Kulovaná a Hofírek, při dvou remízách. Josefa Kratochvíla a Petry 
Sochorové. Z klubovny jsem odcházel poslední a se mnou do restaurace Na růžku šel 
jenom Oskar Hájek a z tramvajové zastávky jsme tam ještě zlákali Tomáše Kacálka. Po 
obědě a pár pivech jsme se pak odebrali na obvyklé shromaždiště šachistů na Anenské. 
Tam již byli David Holemář a Víťa Bureš jako zástupci vítězné Moravské Slavie v I. lize 
(hráli v Grygově 5:3), pan Staněk za Jezdce Jundrov B (prohráli v KP I s vedoucím 
Adamovem 2,5:5,5), Arnošt Zeman a Jura Řehůřek, jehož tým ve stejné soutěži přemohl 
6:2 Veselí nad Moravou a získal mocný impuls k možné záchraně, a také Ondra 
Kašpárek, který se vrátil ze zlínského krajského přeboru. Zde je snad místo na omluvu 



čtenářům mého minulého článku. Ondra Kašpárek mi potvrdil, že anketní otázku o tom, 
zdali si přejí hráči i v KP dvojce rychlejší tempo, řádně provedl, všichni borci z Hodonína 
byli pro a z našich také velká většina – prostě OMLOUVÁM se, že jsem konečným 
výsledkům ankety, tak jak byly na webu JmŠS uveřejněny – nevěřil. Na Arnoštových 
velkých šachách se ovšem neanalýzovala momentálně žádná z našich dnešních partií, 
nýbrž nám David Holemář předváděl prostřednictvím svého mobilu senzační partii 
z Openu na Gibraltaru mezi Václavem Fialou a exmistrem světa Viswanathanem 
Anandem!    
 

 
 
Pod tímto obrázkem je na webu turnaje napsáno něco v tom smyslu, že s tak elově 
slabým hráčem (míněno 2200) velmistr Anand hrál naposledy v roce 1992! Není to 
vzhledem k panu Fialovi poněkud neuctivé?! Trochu komické je, že v databázi partii 
z Gibraltaru nějaká partie Anand-Fiala je, končí však remízou?!?! Tak ji raději ani 
neukazuji... Později ještě přišel Pepa Spodný a tak se dostalo i na rozbory partií 
obyčejných hráčů. Opět příjemný večer v tomto podniku, odkud nás musejí před půlnocí 
„vyhazovat“. Další drby pro dnešek raději vynechám. Ba i výsledky volných partií mezi 
mnou a Tomášem, resp. p. Burešem a Tomášem... Skutečně sehranou partii jsme našli 
v souboru on-line na stránkách Tradewise Chess Gibraltar 2016: 
 
Anand,Viswanathan (2784) - Fiala,Václav (2217) [B91] 
Gibraltar Masters 2016 Caleta ENG (6), 31.01.2016 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.g3 g6 7.Sg2 Sg7 8.0–0 0–0 9.h3 
Jc6 10.Se3 Sd7 11.Jde2 (Jedna z mnoha možností bílého v této Najdorfově obraně 



sicilské hry) 11...Ja5N [RR 11...b5 12.g4 b4 13.Jd5 Jxd5 14.exd5 Je5 15.Sd4 Sb5 
16.Ve1 Vc8 17.a3 a5 18.axb4 axb4 19.b3 Vb8 20.f4 Jd7 21.Sxg7 Kxg7 22.Jd4 Ve8 
23.Dd2 Jf6 24.Dxb4 Sf1 25.Da5 Sxg2 26.Kxg2 Bokros,A (2365)-Pakosta,S 
(2205)/Dunajska Streda 1998/EXT 2003/1–0] 12.b3 Vc8 13.Dd2 Ve8 14.Vac1 b5 
15.Jd5 Jxd5 16.exd5 Dc7 17.Vfd1 Sb2 18.Vb1 Sg7 19.c3 Jb7 20.Vbc1 (Je zřejmé, ze 
bílý rozestavil své figury mnohem účelněji. Černý má problém najít nějakou protihru) 
20...a5 21.b4 e5?! (Toto otevření hry se černému rychle vymstí) 22.dxe6 Sxe6 23.Jf4 
Sc4 24.Jd5 Db8 25.Jb6 axb4 26.cxb4 Vc7 27.a4 Se5 28.a5 d5 (Zoufalství) 29.Jxd5 
Sxd5 30.Dxd5 Jd6 31.Vxc7 Dxc7 32.Sc5 a volný a-pěšec hrozí dojít bez problémů do 
dámy. Černý se vzdal. 1–0 


