
Vzpomínka na pana Keclíka. 

 

Pan Jaroslav Keclík se proslavil v roce 1943, kdy v simultánce jako dvacetiletý student remízoval 

se slavným mistrem světa Alexandrem Aljechinem. Viz následující článek: 

 

Mistr světa dr. Aljechin v Brně 
„Sedm set diváků přihlíželo exhibici geniálního mistra šachové hry. 

Jsp. V úterý 4. května měla brněnská šachová veřejnost vzácného hosta: do Brna přijel totiž 
světový mistr v královské hře šachu dr. Alexandr Aljechin, aby zde vystoupil v exhibiční hře proti 
35 soupeřům – šachistům z Brna i okolí. – Turnaj byl uspořádán v sále královopolského pivovaru 
a přihlíželu mu přes 700 diváků. Stolky a šachovnice byly postaveny do dlouhého oválu, při čemž 
mistru světa byly vyhrazeny bílé figurky. Exhibice mistra světa má svá pravidla, zajímavá i pro 
laiky, od nichž se nelze odchýlit. Ještě před zahájením bylo na ně všech pětatřicet mistrových 
soupeřů upozorněno. Tak např. bylo zakázáno provádět analysu hry na prkně, nebo přemísťovat 
figurky. Mistr by to okamžitě poznal a prohlásil by partii pro hráče ihned za prohranou. Rovněž 
byli hráči vyzváni, aby hru už beznadějnou neprotahovali, v naději, že se jim snad podaří 
v poslední chvíli mistra porazit. – Dr. Aljechin vstoupil do sálu po 19. hodině a byl uvítán 
několika sty diváků srdečným potleskem. Objevila se nám známá tvář v brýlích, povědomá 
z obrazů v novinách. Předseda šachové župy brněnské rada Procházka, který mistra uvítal a 
představil, podotkl, že dr. Aljechin není v Brně poprvé. Je to stále táž tvář jako před lety, jen čas 
a úžasná práce mozku vryly do ní své stopy. Dr. Aljechin, jehož ohnivá fantasie tvoří tisíce 
obrazů šachového pole, o jakých obyčejní smrtelníci nemají ani zdání, je bojovníkem skrz naskrz: 
bojuje, riskuje a vítězí. Podstupuje boj se šachovými démony a v tomto boji se stal nejslavnějším 
mistrem všech dob a velikým šachovým geniem. – Dr. Aljechin jako „bílý“ jest první na tahu. 
Vidíme ho, jak rychle přechází vně oválu kolem 35 šachovnic a činí první tahy. Hraje levou 
rukou, poněkud skloněn a pravou ruku opírá o bok. Hráči, kteří měli štěstí, že hráli s mistrem 
světa, zapisovali si všchny tahy této své historické partie a sedm set diváků se jednak tisklo za 
zády hráčů, další vrstva stála za nimi na židlích, jiní postavili se na stoly, pod jinou skupinou 
praskalo podium, lidé stáli na zábradlích, dva na jedné židli a jedna dáma se dokonce vyšplhala 
na vysoká železná kamna. – Mistr nekouří a jeden z diváků vzpomíná na podobný turnaj před lety 
v Brně, kdy kouřil cigaretu za cigaretou. U některého hráče se na chvilku zastaví a pár okamžiků 
studuje situaci, načež bleskurychle táhne figurou a jde dál. Někdy se opře o stolek oběma 
rukama. Již ve druhém kole dr. Aljechin okamžitě poznal, že hráč samovolně přemístil figuru: 
ihned rozházel figurky a hráč automaticky prohrál. Po devátém tahu první ze soupeřů vzdali hru. 
– Produkce trvala 4 a půl hodiny a skončila před půlnocí s tímto výsledkem, jistě čestným pro 
brněnské šachisty: 25 partií mistr vyhrál, 7 prohrál a ve třech byl výsledek nerozhodný. Nad 
mistrem světa zvítězili: řed. Beck, který zároveň získal zvláštní cenu za první vítězství, věnovanou 
advokátem dr. Hejduškem (500 K nebo litr vína), dále dr. Placher, Pavelka, prof. Wohlauf, Slabý, 
Vltavský a dr. Hirt. Nerozhodně hráli Litschmann, Czech a Keclík. Dr. Aljechin odjíždí nyní do 
Říše, pak se zúčastní turnajů ve Španělsku a v Salzburgu a v září hodlá znovu přijet k nám.“ 
(Moravské Slovo, Brno, čtvrtek 6. května 1943) 

 

Jakmile jsem se s ním v druhé polovině šedesátých let seznámil, začal jsem po něm loudit zápis 

oné slavné partie – leč marně. Poprvé jsme se za šachovnicí střetli v roce 1970. Bylo mi 22 let a 

jemu 47 roků. Stalo se tak ve II. divizi (dnešní KP dvojce), kdy tým Univerzity začínal svoje 

úspěšné tažení až do extraligy. 

 



Keclík,Jaroslav - Kalendovský,Jan [B90] 
II. divize /KSB C-Univerzita/ (5), 23.01.1970 

KSB C-Univerzita A, Palackého 78. 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sd3 b5 

7.a3 Sb7 8.0–0 Jbd7 9.Sg5 e6 10.Kh1 Se7 11.f4 Dc7 12.De2 0–0 13.Vae1 (Rozehráli jsme něco 

jako Najdorfovu variantu sicilské hry a zdá se, ze jaksi ve shodě s tehdejšími teoretickými 

poznatky)  13...Jb6N (Přesnější bylo asi 13...Vfe8 14.f5 e5 15.Jf3 h6 16.Sh4 Sf8 17.Vd1 d5 

18.Vfe1 d4 19.Jb1 Vac8 20.h3 Db6 21.g4 Jh7 22.Vg1 g5 23.fxg6 fxg6 24.Vdf1 g5 25.Sg3 Sg7 

26.h4 Vf8 27.Dh2 Jdf6 28.Sxe5 a černý vyhrál v 79. tahu, Navarro Molina,D - Ramirez 

Medina,O (1945), Las Palmas 2005) 14.e5 Jfd5 15.exd6 (Těžko říci, zda nebylo 15.Jxd5 s dalším 

Dh5 lepší) 15...Sxd6 16.Jxd5 Sxd5 17.Dg4 Vfe8 18.Sf6 g6 Diagram  
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 (Černé postavení vypadá dosti ohrožené. Ale můj soupeř volí klidnější postup) 19.Se5 (Nebo 

19.f5 exf5 20.Jxf5 Sf8 21.Dg5 s různými nepříjemnými hrozbami) 19...Vad8 20.Jf3 Jd7 21.Sxd6 

Dxd6 22.Je5 Jf6 23.Dg5 Kg7 24.Ve3 Jg8 25.Dh4 De7 (Pozice se vyrovnala) 26.Dxe7 Vxe7 

27.Kg1 Vc7 28.Vc1 Vdc8 29.c3 Je7 30.g3 h5 31.h4 Jg8 32.Se4 Sb3 33.Vd3 Jf6 34.Sf3 (2.01–

1.54) 1/2 

 
Podruhé jsme se utkali o necelé dva roky později v I. divizi s obrácenými barvami. I tato hra se 

mi zdá po letech vlastně docela zajímavou: 

 

Kalendovský,Jan - Keclík,Jaroslav [B89] 
I.divize /KSB B-Univ. A/ (7), 1972 

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 d6 5.Jc3 Jf6 6.Sc4 e6 7.Se3 Se7 8.De2 a6 9.Sb3 Dc7 10.0–
0–0 0–0 11.Vhg1 b5 12.g4 Ja5N 13.g5 Jxb3+ 14.axb3 (Tentokrát jsme rozehráli Sozinův útok v 

sicilské a jak se zdá, naše teoretické vědomosti se za necelé dva roky značně rozšířily) 14...Jd7 

15.h4 Jc5 (Možná lepší, než to, co později sehráli slavní velmistři: 15...b4 16.Ja4 Jc5 17.h5 Sd7 

18.Kb1 Vac8 19.g6 Sf6 20.gxh7+ Kxh7 21.Sg5 Sxd4 22.Vxd4 e5 23.Vd2 Sxa4 24.bxa4 Dc6 

25.Se7 Vg8 26.Dg4 a remíza, Ehlvest,J (2445) - Yudasin,L (2495), Kujbyshev 1986) 16.g6 

(Nebo16.b4 Ja4 17.Vd3 Sb7 18.h5 d5 19.exd5 Jxc3 20.Vxc3 Dh2 21.Jf3 Dxh5 22.Vc7 Sxd5 

23.Vxe7 Sxf3 24.Dd2 Dh2 25.Ve1 Vfd8 26.Dc3 Dd6 27.Sc5 Dd1+ 0–1 Schenkerik,C (2215) -

Bodrogi,L (2050), Budapest 2009) 16...fxg6 17.h5 Diagram  



 

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

 
17...g5N (I tato pozice se stala později známou. Takzvaný útok bílého se zdá již být v zárodku 

odražen... K remíze dospěli mistři po 17...b4 18.hxg6 bxc3 19.Dh5 cxb2+ 20.Kb1 hxg6 21.Vxg6 

Sf6 22.Vdg1 Vf7 23.Vh6 Kf8 24.Vxf6 gxf6 25.Dh8+ Ke7 26.Vg7 Dd7 27.Vxf7+ Kxf7 28.e5 Sb7 

29.Dh7+ Ke8 30.Dh8+ Kf7 31.Dh7+ Ke8 a remíza, Watson,W (2460) - Barber,H (2270), London 

1985) 18.Sxg5 Sxg5+ 19.Vxg5 b4 20.Ja4 e5 21.h6 g6 22.Dc4+ Vf7 23.Jf5 (Zajímavý pokus o 

zápletku) 23...Se6 24.Dxb4 Vb8 25.De1 Jxb3+ 26.Kb1 Diagram  
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26...Vxf5? (Tato oběť kvality není patrně korektní. Nabízelo se spíše 26...Jc5!, např. 27.Jxc5 

Dxc5 28.De3 Sa2+ 29.Kxa2 Dxc2 30.Dc1 Da4+ 31.Kb1 Dxe4+ a černý by měl vyhrát) 27.exf5 

Sxf5 28.Vxf5 gxf5 29.cxb3 Vxb3 30.Dg1+ Kf8 31.Vc1 Dd7 32.Vc8+? (Závěr partie je 

pochopitelně poznamenán velkou oboustrannou časovou tísní) 32...Dxc8 33.Dg7+ Ke8 34.Dg8+ 

Kd7 35.Dxb3 Dc6 36.Df7+ Kd8 37.Dg8+ De8 38.Dg5+ Kc7 39.Jc3 Dd8 40.Dxf5 Dg8 (A černý 

překročil čas ve 44. tahu. 2.29-2.30) 1–0 

 



Od té doby jsme se s panem Keclíkem neutkali. V mé soukromé databázi je jeho partií bohužel 

málo a většinou (ovšem po boji) prohrané. Jako padesátník hrával za tým Královopolské B 

v národní lize. A jednou (tuším v roce 1976) přemohl (na čas) slavného olomouckého šachistu 

Oldřicha Malcánka. Mnohem více by o panu Keclíkovi mohli říci jeho kluboví kolegové. Ale 

snad naše dvě partie Vás přesvědčí, že pan Jaroslav Keclík byl jako hráč bojovník, znalec teorie a 

rozhodně tvrdý oříšek pro každého protivníka. Ať odpočívá v pokoji... 

 

(Jan Kalendovský) 

 


