
Šípkův memoriál 2011 
 
Je mi jasné, že se už nemůžete dočkat, až vám budu povídat o Memoriálu Oldřicha Šípka, 
který jeho synové Michal a Oldřich pořádali na vlastní náklady a s věcnými cenami pro 
všechny účastníky již po šesté. Takže jsem mohl doma svým dvěma beruškám slíbit, že 
tentokrát určitě nějakou cenu přinesu. Cesta tramvají z Bohunic do klubovny Lokomotivy na 
Staňkově ulici proběhla tentokrát bez problémů (tím myslím nevhodné zásahy revizorů) a 
čtení reklam na stěnách vozu bylo dokonce inspiratovní. Co byste například řekli tomuto 
sdělení: „Čistá Práce, Čestná parta, Čekejte postup.“ Hned mne napadlo, že je to nějaký 
náborový leták do šachového klubu. Leč nikoliv: takto se snaží získat nové zaměstnance 
Česká spořitelna! Jedeme dál – před budovou JAMU naproti Ústavnímu soudu je velká 
cedule, ohlašující myslím nějaký divadelní festival. A kdo myslíte, že má největší fotografii 
na něm, hned pod nápisem „The best of“? Nevíte – tak já vám to povím – je to náš milý 
primátor Roman Onderka. Že by se stal také hercem a to dokonce nejlepším? No – tramvaj 
dojela, kráčím po Rybníčku do klubovny, potkávám Arnošta Zemana. Mává na mne – dnes 
mám pro tebe něco speciálního – a vytahuje naši knihu „100 let korespondenčního šachu“ 
(Nekup to, když to prodávají v antikvariátě za třetinu původní ceny)  - chce totiž autogram. 
Takto dobře naladěn vcházím do našeho podzemního sklípku a tam je spousta nových 
neznámých tváří. Zatím však žádní favorité – vyvolení se scházejí na poslední chvíli, těsně 
předtím, než doběhne oblíbený rozhodčí všech rapidů v Brně a širokém okolí Mirek Hurta. Já 
zatím trénuji blicky s panem Eichlerem, a když je stav 1:1, předávám štafetu slečně 
Pekárkové. A už je tu první kolo. Favorité vesměs vítězí, já například s mým oblíbencem 
Pavlem Menčíkem. Pouze pan Kosina se vzepřel a porazil Láďu Urbance! Šířím tuto zvěst 
mezi lidmi a to ještě netuším, že již v druhém kole bude takových nečekaných výsledků více. 
Šest partií na prvních osmi stolech končí tím, že outsideři vyrvali favoritům remízu. Já si před 
druhým kolem stěžuji svému milému soupeři, že jsem zvyklý hrát na prvním stole 
s Bernáškem, a teď sedím až na čtvrtém. Sebevědomě odtuší: „Ale za to hraješ s nejlepším!“ 
A aby to dokázal, hned v zahájení mi obětuje trochu záhadně figuru.   
 
Kalendovský,J (1999) - Zwardoň,V (2290) [B26] 
Brno /rapid Šípek/ (2), 28.09.2011 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 Jf6 6.h3 d6 7.Se3 h5 8.Dd2 h4 9.g4  
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  9...Sxg4 10.hxg4 Jxg4 (No, musím se přiznat, že výhodu figury jsem poctivě udržel do 
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střední hry, kdy jsme začali opakovat tahy a černý pokorně nabídl remízu, kterou jsem 
„velkomyslně – jiní by řekli zbaběle“ přijal. Remíz na předních stolech mohlo být více, kdyby 
se Arnošt Zeman svého mocného soupeře příliš nebál. 
 
Zeman,A (2031) - Bernášek,J (2485) 
Brno /rapid Šípek/ (2), 28.09.2011 
 
 

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

 
 Po tahu černého 1...Kf8 Mohl bílý 2.f4!?, ale hrál "na čas" jen tahy De2 a dále De3. Černý 
převedl krále az na b5 a Vf7 chtěl převést na d3. Hrál přitom Sc6. Dáma bílého v té chvíli 
stála na e2 a bílý neviděl průlom b3! a tak prohrál zaslouženě. 0–1 
 
 
Ve třetím kole dostávám černými svého oddílového kolegu Lukáše Řehůřka. Hrajeme Pirce, 
já černými, v tísni, kdy jde po mém nakrátko rochovavším králi, obětuji za dva pěšce na e5 a 
d4 figuru, ale Lukáš se hladce ubrání a status quo je zachován, prohrávám a mám obvyklých 
50 procent po třetím kole. Čtvrté kolo – a další můj častý soupeř Adam Effenberger. Zase 
mám bílé – počtvrté za 14 dní hrajeme královský gambit. Doma s překvapením zjišťuji, že 
prvních deset tahů již někdo před námi hrál, já první od obvyklých cest odbočuji.   
 
Kalendovský,J (1999) - Effenberger,A (1703) [C39] 
Brno /rapid Šípek/ (4), 28.09.2011 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 g5 4.h4 g4 5.Je5 h5 6.Sc4 Jh6 7.d4 d6 8.Jd3 Se7 9.Sxf4 Sxh4+ 10.g3 
Sg5 11.Vxh5N [RR 11.Dd2 Sxf4 12.Dxf4 Jd7 (RR 12...De7 13.Jc3 c6 14.Vxh5 Df8 15.0–0–0 
Se6 16.d5 b5 17.Sxb5 cxb5 18.Jxb5 Ja6 19.dxe6 Vd8 20.exf7+ Jxf7 21.Vxh8 Dxh8 22.Dxg4 
Vd7 23.De6+ Kd8 24.Jf4 Jc5 25.Dd5 Dh6 26.Da8+ Ke7 27.Kb1 Schirra,P-Foierl,S/Landshut 
2000/EXT 2001/1–0 (42)) 13.Jc3 Df6 14.Jd5 Dxf4 15.J3xf4 Kd8 16.0–0–0 c6 17.Vxh5 b5 
18.Sxb5 cxd5 19.Jxd5 Jb6 20.Sc6 Vb8 21.Vdh1 Sd7 22.Sxd7 Jxd5 23.Vxh6 Vxh6 24.Vxh6 
Kxd7 25.exd5 Vg8 26.Kd2 Vg5 27.Vh4 Vxd5 28.Vxg4 Vh5 29.Vf4 Ke6 30.Kd3 Vh3 31.Vf3 
f5 32.c4 Vh2 33.Kc3 Vg2 34.a3 Kf6 35.b4 Kg5 36.c5 Vg1 37.Kd2 Vg2+ 38.Kd3 Kg4 
39.cxd6 Kxf3 40.d7 Vxg3 41.d8D Kg2+ 42.Ke2 f4 43.Dd5+ f3+ 44.Ke3 a6 45.a4 Vh3 46.b5 
axb5 47.axb5 Vg3 48.b6 Kg1 49.Dxf3 Vh3 50.b7 1–0 Carlsson,D-Jamrich,G/Balaton 
1996/EXT 99 (50)] 11...Sxf4 12.Jxf4 c6 13.De2 Df6 14.Jd2 Dxd4 15.0–0–0 Ja6  
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(Teprve tímto neopatrným tahem kazí Adam partii. Vazba koně na h6 rozhoduje)  16.Vdh1 
Dg7 17.Dh2 b5 18.Sb3 (a bílý vyhrál) 1–0 
 
Do pátého kola dostávám pana Hladkého, který je i tentokrát na mne hodný a tak získávám 
další bod a bilance zní 3,5 z 5. Partii jsem zapomněl, tak aspoň jednu momentku z tohoto 
kola: 
 
Zeman,A (2031) - Sremaňák,S (2132) 
Brno /rapid Šípek/ (5), 2011 
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 V partii se stalo: 1.b4? (Ale po správném 1.c4 by měl bílý dobré šance) 1...Jxc3 a černý 
postupně vyhrál. 0–1 
 
Probíráme situaci s panem Bindrem. Není to špatné, teď by se „hodilo“ v šestém kole prohrát, 
aby ve finiši přibyly se slabšími soupeři tři body. No – člověk míní a soupeř mění. V šestém 
kole – těsně před svačinovou přestávkou – mi program Swiss-Manager vybral za soupeře 
Láďu Urbance. Mám k němu respekt – myslím, že jsem s ním ještě v životě nevyhrál, jen 
nějaké remízky z rapidů jsem uklohnil. Mám bílé, tak zahajuji 1.e2-e4. Láďa bez přemýšlení 
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1...d7-d5. Co teď? Skandinávskou jsem s ním prohrál už několikrát, tak mne napadlo toto: 
2.e4xd5 Jg8-f6  3.Jb1-c3 Jf6xd5 4.Jc3xd5 Dd8xd5 5.Df3 a jsem vskutku zvědav, jak toto bude 
Urbanec černými vyhrávat. Mimochodem – jednou se mu to už podařilo. Po chvilce 
přemýšlení dámou ustupuje na d6 a hraje se dál. Jenomže – za dalších pár tahů ztrácí Láďa 
figuru!  
 
Kalendovský,J (1999) - Urbanec,L (2293) [B02] 
Brno /rapid Šípek/ (6), 28.09.2011 
1.e4 d5 2.exd5 Jf6 3.Jc3 Jxd5 4.Jxd5 Dxd5 5.Df3 Dd6 (5...e6 6.Dxd5 exd5 7.Jf3 Sf5 8.d3 
hrál i Smyslov s Vaganjanem v Moskvě 1987. Bílý partii prohrál) 6.Sc4 e6 7.Je2 Jc6 8.Sb3 
Se7 9.c3 0–0 10.d4 e5 11.Se3 Sf6 12.Vd1 exd4 13.Sxd4 Jxd4 14.Jxd4 Ve8+ 15.Kf1 De5 
16.h3 c5 17.Jc2 Sf5?  
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  18.Vd5  (a bílý získal figuru a časem i vyhrál) 1–0 
 
Finiš této partie probíhá v obležení diváků. Zjevně si nevím rady, jak soupeře zmatit s dámou 
a jezdcem proti holému králi. Musel jsem si postavit ještě dvě nové dámy (!), než se mi 
podařilo vyhnout se patu a opravdu dát mat. Tak nevím, komu pak lidé vlastně tleskali?! Jak 
vidíte – můj plán prohrát v šestém kole a pak dostávat „slabší“ soupeře mi Urbanec zhatil. Co 
teď? Po přestávce mne čeká Karel Kratochvíl z „Plátěných Kalhot“, s nímž jsem už 
mnohokrát prohrál, protože mne skoro vždycky hladce překombinuje. Má bílé – holandskou 
nemůžu – to by hned v zahájení spustil g4 nebo h4 a braň se – paňáco. Tak volím výstavbu 
s g6 a Sg7, d6, Jc6 a tak podobně. Postupně zase Karlík získává lepší hru až dospíváme do 
přibližně této pozice. Karel poněkud překvapivě mění dámy (snad bylo lepší využít mocné 
dvojice na dlouhé diagonále a vyčkávat, až mi dojdou tahy), protože vidí na d6 slabého 
pěšáčka. Vznikají ovšem nestejní střelci a velké nebezpečí remízy, která mi vyšla.      
 
 
 
 
 
Kratochvíl,K (2175) - Kalendovský,J (1999) 
Brno /rapid Šípek/ (7), 28.09.2011 
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  1.Df6 Dxf6 2.Sxf6 Ve8 3.Vxe8 Sxe8 4.Sd8 c6 5.Se7 cxd5 6.cxd5 Sf7 7.Kf2 Sxd5 8.Sxd6 
Kg7 9.Ke3 Kf6 10.Kd4 Ke6 a partie skončila remízou. ˝–  ̋
 
Mám pět bodíků ze sedmi a už v seniorské lize vedu o půlku před Honzíkem Uhmannem. 
Jenomže místo slabých soupeřů příjdou nepříjemní. Ale ještě předtím si přehrejte jedinou 
velmistrovskou partii z dnešního turnaje: 
 
Bernášek,J (2485) - Velička,P (2462) [D12] 
Brno /rapid Šípek/ (7), 28.09.2011 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.e3 Sf5 5.Jc3 e6 6.Jh4 Se4 7.f3 Sg6 8.Db3 Db6 9.Jxg6 hxg6 
10.Sd2 Jbd7 11.0–0–0 Sd6 12.h3 Jh5 13.Sd3 Jg3 14.Vhe1 Dxb3 15.axb3 a6 (Zde skončila 
moje znalost teorie, prohlásil mistr Bernášek při předvádění partie v jednom bistru) 16.Kc2 
(Podle obsáhlé databáze se zdá, ze tato varianta velmistru Veličkovi velmi vyhovuje. Našli 
jsme v ní tři ukázky. Partie Spassov-Velička v turnaji Albacete Open 2003 skončila po 16.Je2 
ihned remízou. 31 tahů se stejným výsledkem trvala partie Likavský-Velička v Tatranských 
Zruboch 2003. A Mirzoev zkusil 2006 ve španělské lize na Veličku 16.Kb1 a prohrál v 52 
tazích)  16...0–0–0 17.c5 Sc7 18.b4 e5 19.Va1 f5  
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 ("Asi slabší tah", pravil při předvádění partie mistr Bernášek) 20.Sxa6 (Odvážná oběť, hodná 
mistra) 20...bxa6 21.Vxa6 Kb7 22.b5 Jb8 23.Va3 cxb5 24.Jxb5 Jc6 25.Vea1 (Hrozbám 
bílého je nyní obtížné čelit, černý obranu v omezeném čase již nenašel) 25...Vd7 26.Vb3 Kc8 
27.Va6 Jb8 28.Va8 Vdd8 29.Jxc7 Kxc7 30.Sa5+ Kd7 31.Sxd8 Vxd8 32.Vbxb8 Vxb8 
33.Vxb8 a bílý vyhral.  1–0 
 
V osmém kole mám tedy naproti bojovnou soupeřku. Jak to asi skončí? 
Kalendovský,J (1999) - Novosadová,K (2062) [D03] 
Brno /rapid Šípek/ (8), 28.09.2011 
1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.Sg5 h6 4.Sxf6 exf6 5.e3 Sd6 6.c4 c6 7.cxd5 cxd5 8.Jc3 Sb4 9.Da4+ Jc6 
10.Sb5 Sxc3+  (Nad tímto samozřejmým tahem černá asi 2 minuty přemýšlela) 11.bxc3 Sd7 
12.0–0 0–0 13.Vfc1 Dc7 14.Vab1 Sg4 15.Se2 b6 16.c4 (Tady někde jsem nabízel remízu. 
Černá dlouze několik minut přemýšlela, a pak odmítla. Čas jí bude v závěru citelně chybět) 
16...Ja5 17.c5 Vac8 18.Sa6 Jb7 19.c6 Jd6 20.Sxc8 Vxc8 21.Jd2 Se2 22.Vb2 b5 23.Db4 a5 
24.Dc5 Jc4 25.Jxc4 Sxc4 26.Vxb5 Sxb5 27.Dxb5  
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 (Zdá se, že bílý teď může bojovat o výhru v naprostém poklidu. Obdivuji svoji soupeřku, 
která dokázala získat ještě docela pěkné protišance. Dost jsem v závěru znervózněl...  
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 (Zajímavá pozice. Černá hrozí dát mat dokonce dřív. Následovalo: 1.e4 fxe4 2.De8+ Kh7 
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3.Dxf7 Dg5? (Proč nejít do věžovky? Černá však měla už jen několik sekund času) 4.Vb8 h5 
5.Dg8+ Kg6 6.De6+ Kh7 7.Dxe4+ g6 8.Ve8 a černá překročila čas. 1–0 
 
Mám šest bodů z osmi a teď už „musím“ dostat někoho ze samého vrchu. Osud však rozhodl 
jinak. Pohleďme, jak se Honzík Uhmann sám o seniorskou cenu, nebo aspoň o vyhlídku na ni 
v témže kole připravil: 
 
Uhmann,J (2147) - Kratochvíl,K (2175) 
Brno /rapid Šípek/ (8), 28.09.2011 
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 (Honza Uhmann v této pozici uvažoval o tahu 1.De5 s ideou Dh8 a matováním černého krále. 
Ale nakonec se rozhodl k tahu 1.Dxc4?? a po 1...Da7+ ztratil věž. Prý už třetí věž v tomto 
turnaji!  0–1 
 
 
 
 
Procházím se spokojeně po dvorku před klubovnou a lidé již mi chodí přát k seniorské ceně. 
Já jim oponuji – vždyť mám jen pětapůl bodu a Uhmann mne může dohnat. Co blázníš, vždyť 
máš bodů šest, uklidňuje mne přítel Kejduš. A vskutku, je to tak. A los mi zase velice přál(?!) 
Dostávám do finiše Jarka Veselého. Abych pojistil své seniorské vedení, nabízím před partií 
remízu. Jarek má o půl bodu míň – tak korektně odmítá. A já v tuto chvíli dopouštím se 
psychologické chyby: hraji e2-e4 a pozdě si uvědomuji, že Jarek má francouzskou nacvičenou 
perfektně a že bylo lepší hrát d2-d4, což mi při hře na remízu více sedí. Jak to mohlo 
dopadnout? Veselý mne černými zcela přehrál, získal 6,5 bodu a vyhrál ceny dvě (také pro 
nejlepšího hráče s ratingem do 2000).  Proč mne to trochu mrzí? Kdybych vyhrál já, byl bych 
překvapivě třetí a tu cenu se svým ratingem 1999 bych bral taky. Ale já udělal  v této partii 
ještě jednu velkou chybu – totiž tu poslední. Když jsem z Jarkových železných kleští 
vyklouzl, ztratil jsem cit pro pozici: 
 
Kalendovský,J (1999) - Veselý,J (1983) 
Brno /rapid Šípek/ (9), 28.09.2011 
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 V partii se stalo: 1.Sc4?? (Přirozená snaha krýt matové hrozby na f1 a krýt současně 
svázanou bílou dámu. Ale hned po skončení hry ukázal mistr Bernášek správný tah 1.Se4! 
Dxe4 2.Dh5+ Kg8 3.Dxh3 e2 4.Dc8+ a v dlouhých analýzách nenašel nikdo za černého 
výhru! Škoda - mohl jsem brát více cen) 1...Vxg3+ a bílý se vzdal. 0–1 
 
Jak to tedy dopadlo: 1. Jan Bernášek (Rapid Pardubice) 7,5(9), 2. Vojtěch Zwardoň (ŠK 
Karviná) 7, 3.-8. Marek Nábělek (Slezan Opava), Petr Velička (Geofin Ostrava), Josef 
Kratochvíl (Caissa Třebíč), Jaromír Veselý, Karel Kratochvíl  (oba Lok. Brno), David 
Holemář (Bystrc Oilers) 6,5, 9.-12. Jan Kalendovský (Lok. Brno), Karel Kredl (Spartak 
Adamov), Michal Šípek (Lok. Brno), Slavomír Sremaňák (Margecany) 6 bodů atd. Celkem 
67 účastníků. 
  
Po převzetí cen se tradičně odebíráme do restaurace „U Kadleca“ u tramvajové zastávky 
jedničky a třináctky. Je nás tam zase plno a rozebíráme jak právě skončený turnaj, tak i jiné 
šachové i nešachové záležitosti. Někteří z nás (tedy vlastně jen Zeman a já) pokračujeme až 
na Anenskou, kam postupně přichází ještě Standa Staněk (byl na zájezdu v Rakousku 
v koncentračním táboře Mauthausen a líčí své postřehy) a v podvečer se tam objeví i mistr 
Bernášek se slečnou Aničkou Bálkovou. No – naše trojice si má co povídat – ale to už byl 
čtvrtek...  Studentu sociologie jsem slíbil námět, kterak by mohl skloubit svoji vědu se 
šachem. Viz dále:  
 
SOCIOLOG O ŠACHU  
(článek JK z Práva 1995 - doplněno 2000) 
Pokud si ještě dobře pamatuji ze  školy, tak sociologie je věda o společnosti,   její   struktuře   
a   fungování,  o  jednotlivých skupinách, institucích, procesech  a oblastech sociálního života. 
Dělí se na sociologii  obecnou (stanovící obecné zákonitosti soc. vývoje a  chování) a na 
jednotlivé  discipliny (sociologii města, venkova, politiky, armády). Je  jasné, že královská 
hra sociology také  zaujala.  U  nás  to  byl  zejména  "otec české sociologie" Emanuel  
Chalupný (1879-1958),  který se  šachem dosti intenzivně zabýval. V roce 1936  publikoval 
Chalupný v Československém šachu obsáhlý  článek  "Hra  v  šachy  z  hlediska 
sociologického" , ve čtyřicátých letech diskutoval se šachovými odborníky o amatérském a 
profesionálním šachu.*) Z početných Chalupného  "šachových" úvah patří k nejzajímavějším  
ta, již najdeme v I.  dílu jeho "Národní filosofie československé" (1932). V této knize se 
zabývá Chalupný rozborem naší  národní povahy. Vykládá ji  z hlediska tzv. teorie anticipační  
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a celkem  přesvědčivě dokazuje,  že jejím základním rysem je schopnost započít skvěle  
nějaké dílo, dosáhnout při tom velkých úspěchů,  načež se však pravidelně  dostavuje 
ochabnutí a nakonec  nezdar,  který  je  někdy  až  v  příkrém  protikladu  k počátečním 
úspěchům. Doklady pro to čerpá Chalupný z našich dějin a ze  všech oblastí  našeho  
kulturního  života, z  literatury, z umění a také  ze sportu. A zde právě  věnuje mimořádnou 
pozornost našemu šachu, v přední řadě  Durasovi. Věnuje mu celý počátek II. kapitoly svého 
díla, používaje  jeho osobnosti jako možné námitky proti  své teorii,  neboť úspěchy  
Durasovy, o  nichž byl, jako o šachu vůbec, dobře informován, jsou příznačné právě tím, že 
Duras zpravidla  chabě začínal  a teprve  konečným spurtem  , pověstným "Durasovským 
finišem", dosahoval svých jedinečných úspěchů. Ale i v jednotlivých  partiích  se  tento  jev  
vyskytoval:  v zahájení partie  stál Duras  velmi často  špatně a  teprve v koncovce svou 
neobyčejnou houževnatostí své soupeře  drtil, nepodařilo-li se mu dík jeho  kombinačním 
schopnostem již  ve střední hře  nedostatky slabého  začátku  odčinit. Chalupný   přiznává,  že  
ho  po  léta zaměstnávala otázka,  jak tyto typické  "Durasovské finiše" uvést ve shodu  s jeho 
českou povahou,  neboť to vše se  příčilo teorii anticipační.  Vysvětlení  vidí  Chalupný  v  
tom,  že Duras podle vlastního  přiznání  přicházel  na  turnaje  bez  treninku  a bez 
podrobných   znalostí   teoretických,   spoléhaje   jen  na  svou kombinační schopnost.  Byly 
to tedy pouze  následky jeho osobního nazírání   na   šachovou   hru,    již   Duras   na   rozdíl   
od ostatních profesionálů  považoval  mnohem  více  za skutečnou hru, nežli  za  namáhavou  
práci  a  proto  se  nikdy nevěnoval jejímu soustavnému  studiu.  Ale  to  není  jediné  místo,  
kde Chalupný používá šachu jako  dokladu pro své vývody a  závěry. I na jiných místech   
knihy  o   něm  mluví,   zmiňuje  se   o  Spielmannovi, Rubinsteinovi,   Capablancovi,   
zkrátka   zařazuje   šach   jako rovnocenného kulturního činitele vedle umění a literatury. 
Zatím jedinou ukázku hry Emanuela Chalupného se nám podařilo objevit v jeho článku 
"Pozdrav ze starých zašlých časů"  v Šachu 1942, str. 164: **) 
      K článku z 8. čísla Šachu pod tímto záhlavím došel nás tento dopis: 
                                     Tábor, 16.9.1942 
     Vážený pane redaktore! 
     Se značným zájmem četl jsem v 8. č. "Šachu" o severním gambitu. Poznámka o hat-tricku 
Miesesově, kterou jste před 34 lety učinil ve své klasické učebnici, podnítila mne k tomu, že 
jsem podobné pokusy činil od té doby často - hlavně proto, že jsem při nich seznal krásu a 
variantové bohatství tohoto gambitu. Pokus p. Redy není tedy nový, a možná, že podobných 
pokusů se dálo a děje hojně. Já s nynějším pražským stavitelem Dr. Ježem jsem před 20 lety 
sehrál dokonce malou analytickou serii partií sev. g., při níž jsme seznali, že černý se 
správnou hrou může ubránit, ale při rychlosti volných her často správnou obranu nenajde, 
takže při hře amatérské je pravděpodobnost nejméně 2:1 pro bílého, a to pro skvělé vítězství, 
vede-li útok opravdu rázně. 
     Co pravíte na str. 115 (8. číslo) o vratkém základu sev. g., platí zřejmě jen pro gambit 
odmítnutý a pro hru mistrovskou. Ale 99% hraných partií jsou amatérské a u těch je tomu 
jinak (Nutno též uvážit, že výhoda 2 pěšců se může projevit až v koncovce, ale na tu v dobře 
vedeném sev. g. zpravidla - nedojde). Zde posiční korektnost je výjimkou a proto zde i 
nejodvážnější gambity mohou vésti k výhře. Z důvodů, které jsem loni vyložil, jsem tedy pro 
pěstování gambitů, zvláště g. severního, jenž podle mých dlouholetých zkušeností je variačně 
nejbohatší. Tento gambit odmítat - přes Vaši správnou analysu - amatérům naprosto 
neschvaluji, protože odmítnutý sev. g. vede ke hře právě tak fádní, jako přijatý sev.g. vede ke 
hře zajímavé. 
     Kolik romantiky tají se v sev. g., doloží miniaturka, kterou jsem hrál před dávnými lety: 
 
Chalupný,E-N.N.                                          C21 
Praha (před dávnými lety) 1924  (=odhad JK) 
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1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Sc4 cxb2 5.Sxb2 d6 6.e5 Jc6 7.f4 De7 8.Jf3 dxe5 9.fxe5 Jxe5 
10.0-0 Jxf3+ 11.Dxf3 Dc5+  
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(Nyní kibicové vypukli v haló! nad domnělou zkázou bílého, ale ztichli hned, když po) 
12.Kh1 Dxc4 13.Jd2 černý se vzdal. Nenápadný tah Jd2 náhle zvrátil poměr sil v úplný opak. 
Partie je jistě teoreticky zajímavá. 
 
    A Chalupný pokračuje: "Ale tím ještě není její cena vyčerpána. Sledoval jsem analysou 
další možný průběh, a seznal jsem, že černý ovšem nyní příjde o dámu 13..De6 14.Vae1 Je7 
15.VxD SxV i o dámské křídlo 16.Dxb7 atd. a mimo to hrozí útoky všech bílých figur, takže 
jen výměnou 16..Vd8 17.Je4 Sd5 18.Db5+ c6 19.De2 SxJ 20.DxS černý nebezpečí poněkud 
oddálí. Ale přes nevyvinutou pozici svou černý může se ještě dosti dlouho bránit, a zde 
vznikají pro obě strany zajímavé oříšky další, protože situace je stále na ostří nože. Nebudu 
Vás dále zdržovat analysou (zajímá-li Vás tato hra, provedete si analysu lépe sám), ale 
myslím, že jsem své tvrzení o herní ceně sev. gambitu touto ukázkou dosti objasnil. Mohl 
bych jiných ukázek podobných uvésti mnoho, a byly by rozhodně cennější, než na př. na str. 
115. partie Reda-Slabý, kde černý se bránil velmi slabě. Z toho všeho vyplývá, že posiční 
Vaše úvahy o sev.g. sice jsou správny a současná praxe mistrovská se proto sev. g. 
pochopitelně vyhýbá, ale že právě proto trick Miesesův lze i mezi mistry často opakovat, 
protože otevření to nepěstují a tedy v obraně jeho se nevyznají. Ale, k čemu dlužno se stále 
vracet: obrovská většina šachistů jsou amatéři, a těm právě sev. g. poskytne duševního 
rozjaření i zábavy více než jakékoliv otevření korektnější. Proto se přimlouvám, aby i Váš 
list i šachové kluby si gambitů a zvláště severního, častěji všímaly. 
      K 1. vydání Vaší učebnice bych ještě dodal: Pravíte tam, že partie Mieses-Maróczy sev. g. 
vyvrací: nemohu tomu přisvědčiti. Podle mého soudu Mieses prohrál tu partii jen tím, že v ní 
hrál velmi slabě, pro cenu gambitu je neprůkazna. 
      Se srdečným pozdravem Váš 
                                    E.Chalupný." 
 
*) E.Chalupný - Amatérský šach  a jeho propagace, Šach 1941, str. 131-132 
   E.Chalupný  - K  diskusi o  amatérském šachu,  Šach 1941, str. 173-174.   Replika  na   
články  J. Jareše   a  Antonína  Stojana, uveřejněné pod  názvem "K amatérskému  šachu a 
jeho  propagaci" v Šachu 1941, str. 154-155. 
     Diskuse se zúčastnil ještě článkem "Ještě k diskusi o amatérském šachu" Miroslav Soukup, 
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který hájil právo šachových rubrik na odbornost (Šach 1941, str.1-2) a uzavřel ji redaktor 
Karel Zmatlík - "Závěrečné slovo k diskusi o propagaci amatérského šachu" (Šach 1942, 
str.17-19), kde většinu argumentů dr.Chalupného velmi rozumně vyvrací. 
 
**)  Zde Chalupný  "hájí"  severní  gambit, jako  zahájení vhodné nejen pro amatéry,  ale i pro 
mistry a odmítá  tvrzení, že by byl vyvrácen. 
 


