
Bystrc René 50 
 
Hráno v bystrcké restauraci u rugbyového hřiště (Jakuba Obrovského 2) na oslavu 
padesátin Reného Přibyla.  
 
 20.7.2018 Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Los 
1 Přibyl René Bystrc - x x 1 1 1 1 1 1 7 9 
2 Nikodém Gustav Bystrc x - x x 1 1 1 1 1 6,5 6 
3 Spodný Josef ŠK 64 x x - x x 1 1 1 1 6 5 
4 Kalendovský Jan Loko 0 x x - x 1 1 1 1 5,5 7 
5 Marša Alexander Loko 0 0 x x - x x 1 1 4 4 
6 Trubecký Ondřej Bystrc 0 0 0 0 x - 1 0 1 2,5 1 
7 Bednařík Radek Bystrc 0 0 0 0 x 0 - 1 1 2,5 2 
8 Kacálek Tomáš Bystrc 0 0 0 0 0 1 0 - 1 2 8 
9 Fráňa Antonín Bystrc 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 3 
 
Rozhodčí: Alexander Marša 
 
René Přibyl oznámil asi měsíc dopředu před svými padesátinami (nar. 18.7.1968) 
svým kamarádům a známým, že nebude pořádat nic velkého a okázalého, ale že těm 
šachistům, kteří budou chtít přijít, zaplatí útratu (pivo, rum, event. klobásu a podobné 
chuťovky) na nejbližším pátečním blicáku v hospodě „Na rugby“. Já se původně 
obával, že to místo nenajdu a tak jsem se dohodl s přítelem Kacálkem, že tam 
půjdeme spolu. Nakonec jsem však při pohledu na satelitní mapu Bystrce usoudil, že 
ona hospoda není daleko od autobusové zastávky, ze které jsme jezdívali s panem 
Janotou z blicáků U Šťávů popůlnočním spojem a tak jsem se vypravil do Bystrce 
sám. Když jsem přicházel k cíli, René již na mne z dálky mával. Pak mi sdělil „Seš 
tady první“. Po dokouření nezbytne cigaretky jsme zašli dovnitř, kde bylo v zadní 
místnosti celkem pusto a prázdno a René mi vyprávěl, co nás ještě čeká. Zajistil 
nejen místnost, ale donesl i nějaké šachy, hodiny a předtištěné losovací tabulky pro 
6, 8, 10 i 12 hráčů. Také mi nechal přečíst lístek, koho vlastně očekává – bylo na 
něm tuším deset jmen. Já si nechal brýle v baťůžku a jména jsem obtížně luštil. 
Nakonec to mělo jistý vliv i na moji hru. Ale k tomu se vrátíme. Asi tak do půl sedmé 
jsme byli sami, pak přišel zcela střízlivý Tomáš. Měl prý nějakou pracovní schůzku ve 
své oblíbené vinotéce ve Starém Lískovci, tak jsme se oba obávali, že příjde trochu 
podkurážený. Nebyl! Další kdo přišel – vlastně přijel na kole – byl Radek Bednařík. 
Hned nám oznámil, že může pít jen nealkoholické pivo, neboť užívá antibiotika jako 
důsledek nedávno vytrženého zubu... A hned rozestavil šachovou soupravu, kterou 
donesl i elektronické hodiny. Dalším příchozím byl Gustav, který nelenil a hned začal 
přípravu na turnaj volnými pětiminutovkami, při nichž vystřídal několik soupeřů. 
Někdo vyslovil názor, že nás asi moc nebude, ale René byl optimistou, řka, že do půl 
osmé nás nejmíň deset bude. A tak se také stalo. S lahví pro oslavence přišel i Lukáš 
Řehůřek, odmítl se však turnaje zúčastnit – snad aby neohrozil očekávané prvenství 
oslavence. Jediným, kdo nebyl mezi přímo pozvanými, byl Saša Marša, který přišel 
jako již několikrát prostě hrát páteční blicky. Tak aspoň dostal za úkol vést turnajovou 
tabulku. A teď se tedy podívejme, co se na šachovnicích dělo... Jak jsem častěji 
naznačil, paměť mi už neslouží jako dřív, tak se na mne prosím nezlobte, že někde 
ukáži jen pár tahů, nebo se pokusím popsat pár slovy ty nejzajímavější situace a 
fragmenty.   
 



Marša,Alexandr - Kalendovský,Jan [A80] 
Bystrc /René 50/ (1), 20.07.2018 
1.d4 f5 2.Sf4 d6 3.e3 Jf6 4.Sd3 g6 5.Jc3 Sg7 6.Jf3 0–0 7.0–0 c6 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9rsnlwq-trk+0 
9zpp+-zp-vlp0 
9-+pzp-snp+0 
9+-+-+p+-0 
9-+-zP-vL-+0 
9+-sNLzPN+-0 
9PzPP+-zPPzP0 
9tR-+Q+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
 atd. Po dlouhém boji jsem udržel remízu. Partii pan Marša ještě před prvním tahem 
označil za „souboj favoritů“ již v prvním kole. Nakonec se ukáže, nakolik se mýlil... 
1/2 
 
Kalendovský,Jan - Spodný,Josef [C02] 
Bystrc /René 50/ (2), 20.07.2018 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 b6 4.Jf3 Je7 5.c3 Sa6 6.Sxa6 Jxa6 7.0–0 Dd7 8.Se3 c5 
9.Jbd2 Jf5 10.Jg5 Se7 11.Dg4 Jxe3 12.fxe3 0–0 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+-+-trk+0 
9zp-+qvlpzpp0 
9nzp-+p+-+0 
9+-zppzP-sN-0 
9-+-zP-+Q+0 
9+-zP-zP-+-0 
9PzP-sN-+PzP0 
9tR-+-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
13.a4 Sxg5 14.Dxg5 h6 15.Dh4 Dd8 16.Dg3 cxd4 17.exd4 Dg5 18.Dxg5 hxg5 
19.Jf3 f6 a partie skončila smírem - nejsem si ovšem jistý, zda to tak proběhlo – 
možná na nějaké příští schůzce mne Pepa usvědčí, že to bylo úplně jinak.) 1/2 
 
Ve druhém kole byla jistě nejzajímavější partie Přibyl-Fráňa (mám však pocit, že se 



hrála někdy ke konci turnaje?!) Vtip je v tom, že Tonda dosáhl prakticky vyhrané 
pozice po chybě Reného a mohl zakončit hru matovým útokem po h-sloupci. Měl 
však již velmi málo času a tak se při hektickém rozboru závěru této partie bránil 
zejména Gustavovým argumentům tvrzením, že by to „stejně nestihl“. Jistě 
zajímavost a důkaz, že i hráč, který skončil v turnaji poslední bez bodu byl 
vyrovnaným soupeřem i vítězi.  
  
Nikodém,Gustav - Kalendovský,Jan [A40] 
Bystrc /René 50/ (3), 20.07.2018 
1.d4 e5 2.dxe5 Jc6 3.g3 Jxe5 4.Sg2 c6 5.Jf3 Jxf3+ 6.Sxf3 d5 7.e4 De7 8.0–0 dxe4 
9.Ve1 f5 10.Sg2 Jf6 11.f3 De5 12.Jc3 Sc5+ 13.Kh1 0–0 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+l+-trk+0 
9zpp+-+-zpp0 
9-+p+-sn-+0 
9+-vl-wqp+-0 
9-+-+p+-+0 
9+-sN-+PzP-0 
9PzPP+-+LzP0 
9tR-vLQtR-+K0 
xiiiiiiiiy 

 
14.fxe4 fxe4 15.Sf4 Dd4 16.Dxd4 Sxd4 17.Jxe4 Jxe4 18.Vxe4 Sxb2 19.Vae1 Sf5 
20.Ve7 a partie skončila remízou. Taky nemusela, ale Gusta byl jako vždy velkorysý. 
Nejméně jednou odmítl remízu, protože ho prostě pozice zajímala. Já si stěžoval, že 
špatně vidím na figurky – šachy patřily Radkovi – a neuměl jsem rozeznat (bez brýlí) 
střelce od věže. Jednou jsem pak uchopil Sf8 a táhl s ním jako by to byla věž – Gusta 
mi to prominul. Předtím jsme se chvíli bavili s Reném o různých sankcích při 
nemožném tahu v blicce, rapidu i vážné partii. Já už asi do moderní doby nepatřím a 
k instituci rozhodčího jsem nedůvěřivý – ti dobří prominou, ale jsou spíše výjimkami. 
A navíc, jak to má jeden rozhodčí na velkém počtu šachovnic, jak se hrávaly soutěže 
v rapidu a blickách v Brně – všechno uhlídat, že... 1/2 
 
Následující tři partie (resp. aspoň jejich začátky) jsou na rozdíl od těch předchozích 
fragmentů autentické. Zejména ta, kterou jsem jako reportér zkusil zapisovat, neboť 
jsem měl ve 4. kole volno. René se tomu „zveřejnění“ pokusil zabránit, rychle oba 
zahráli prvních šest tahů, takže jsem mohl zapisovat až od 7.Jf3. Začátek mi pak 
nadiktoval Pepa. 
 
Přibyl,René - Spodný,Josef [E20] 
Bystrc /René 50/ (4), 20.07.2018 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Sd2 b6 5.a3 Sxc3 6.Sxc3 Je4 7.Jf3 Sb7 8.e3 0–0 
9.Se2 d6 10.0–0 Jxc3 11.bxc3 Jd7 12.Dc2 f5 13.a4 a5 14.c5 dxc5 15.dxc5 Jxc5 
16.Jd4 Df6 17.f3 Vad8 18.Vab1 Sa6 19.Sxa6 Jxa6 20.f4 Jc5 21.Jc6 Vd6 22.Je5 



Vfd8 23.Vfd1 Je4 24.Vxd6 Vxd6 25.Vd1 Dd8 26.Vxd6 Dxd6 27.h3 Dd5 (Zde nabídl 
pan Spodný remízu s pěšcem více, René odmítl) 28.c4 Dc5 29.Dd3 Dd6 30.Dxd6 
cxd6 31.Jd7 Jc3 32.Jxb6 Jd1 33.Jc8 Jxe3 34.Jxd6 Kf8 35.Kf2 Jd1+ Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-mk-+0 
9+-+-+-zpp0 
9-+-sNp+-+0 
9zp-+-+p+-0 
9P+P+-zP-+0 
9+-+-+-+P0 
9-+-+-mKP+0 
9+-+n+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 
 1/2  
 
Chvíli pak spolu partii rozebírali, ale snad všechny jezdcové koncovky skončily 
v tomto turnaji nerozhodně. 
 
Jedna z rozhodujících partií v boji o prvenství byla sehrána v 6. kole. Duel Přibyl-
Kalendovský měl proměnlivý průběh. Nejprve se zdálo, že tato hra skončí remízou, 
ale nakonec bílý usoudil, že musí vyhrát a tak se také stalo. Volno měl Tomáš 
Kacálek, takže buď kouřil v přístavku s dřevěnými lavicemi, které se mohly stát mým 
nočním lůžkem (o tom na závěr) nebo zdatně kibicoval. V sedmém kole jsem měl 
trochu štěstí, málokdy vám nabídne soupeř v raném stadiu partie celou věž!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalendovský,Jan - Trubecký,Ondřej [C33] 
Bystrc /René 50/ (7), 20.07.2018 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Df3 g5 (Nebo 3...Je7 4.d4 Jbc6 5.c3 d5 6.e5 Jg6 7.Sxf4 Jxf4 
8.Dxf4 Se7 9.Jf3 0–0 10.Sd3 f6 11.exf6 Vxf6 12.Dg3 Sd6 13.Dh4 De7+ 14.Kd1 g6 
15.Jbd2 Vf4 16.Dxe7 Jxe7 17.Kc2 c5 18.dxc5 a dáno za remízu, Kalendovský,J - 
Blümel,O (2203), Moravia 2002) 4.h4 g4N (Ondřej přichází s teoretickou novinkou již 
ve 4. tahu. Dříve se zkoušelo spíše 4...Sg7 5.c3 c5 6.d3 h6 7.g3 Jc6 8.gxf4 gxf4 
9.Sxf4 d6 10.Jd2 Jf6 11.Se2 Se6 12.Jh3 Dd7 13.Jf2 0–0–0 14.0–0–0 Ja5 15.b3 Je8 
16.Kc2 Jc7 17.Vhg1 Vhg8 18.Jc4 Jb5 19.Vxg7 a mistr světa vyhrál v 37. tahu, 
Capablanca,J - Maddock,E, New York 1922) 5.Dxf4 Diagram  
 



XIIIIIIIIY 
9rsnlwqkvlntr0 
9zppzpp+p+p0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-+PwQpzP0 
9+-+-+-+-0 
9PzPPzP-+P+0 
9tRNvL-mKLsNR0 
xiiiiiiiiy 

 
5...Sh6?? (Hrubá chyba, která ztrácí okamžitě celou věž. Tah byl učiněn spíše rukou, 
než hlavou...) 6.De5+ De7 7.Dxh8 Dxe4+ 8.Je2 Kf8 9.Jbc3 Dxc2 10.Jd4 Dg6 11.h5 
Db6 12.Jf5 De6+ 13.Je3 a bílý vyhrál. 1–0 
 
V sedmém kole byla asi nejzajímavější partie Nikodém-Bednařík. Radek získal 
v zápletkách střední hry dámu za věž a jezdce. Už to vypadalo, že se mu podaří 
zvítězit, ale Gustav zahnal černého krále na okraj šachovnice a po oběti jednoho 
jezdce černého krále zmatil zbylým jezdcem a věží. Rád bych vám tu pozici ukázal, 
ale bohužel paměť už mi neslouží tak dobře, jako dřív. Dokonce se už nudně opakuji, 
že. Navíc mám vymluvu – mocné občerstvování jedenáctkou a rumy... 
 
Bednařík,Radek - Kalendovský,Jan [B09] 
Bystrc /René 50/ (8), 20.07.2018 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.f4 Sg7 5.Jf3 0–0 6.Sd3 Jc6 7.0–0 Sg4 8.Se3 e5 9.fxe5 
dxe5 10.d5 Jd4 11.Sxd4 exd4 12.Je2 Jd7 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+-wq-trk+0 
9zppzpn+pvlp0 
9-+-+-+p+0 
9+-+P+-+-0 
9-+-zpP+l+0 
9+-+L+N+-0 
9PzPP+N+PzP0 
9tR-+Q+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
13.Dd2 (Jinou možností je 13.h3 Sxf3 14.Vxf3 c5 15.c3 Je5 16.Vf1 c4 17.Sb1 d3 
18.Jd4 Db6 19.Dd2 Jd7 20.Df2 Jc5 21.Ve1 Vae8 22.e5 Vxe5 23.Vxe5 Sxe5 24.b3 



Je4 25.De3 Ve8 0–1 Villafane Gomez,J - Illidge Martinez,E, Barranquilla 2011) 
13...Sxf3N (Nebo 13...c5 14.dxc6 Sxf3 15.cxb7 Vb8 16.Vxf3 Je5 17.Vff1 Db6 18.b3 
Dxb7 19.Vad1 Vbd8 20.a4 Jg4 21.Vde1 Db8 22.g3 Sh6 23.Jf4 De5 24.Vf3 Dg7 
25.Da5 Je5 26.Vff1 Jg4 27.Jd5 Se3+ 28.Kh1 a černý vyhrál v 34. tahu, Bowmer,K - 
Barber,E/Dos Hermanas 2003. Až sem se mi to zdá být autentické. Když jsem 
Radkovi říkal, že mě překvapilo, jak daleko zná teorii Pircovy obrany, tak mne usadil, 
že si to všechno vymyslel sám...) 14.Vxf3 Je5 15.Vff1 Jg4 atd. Začátek partie, kterou 
jsem vyhrál po chybě soupeře. Ovšem mohl jsem i prohrát na čas – vůbec jsem 
neviděl na zcela tmavý číselník Radkových hodin. 0–1 
 
V posledním devátem kole jsem hrál bílými s Tondou Fráňou. Nejasně si 
vzpomínám, že to byla Pircka, ale co se v té partii dělo – to už si opravdu nevybavím. 
Volno měl Pepa Spodný, který pak brzy odešel, aby jak obvykle tvrdívá „plnil 
manželské povinnosti“. Blížila se hodina jedenáctá – zavíračka. Kolegové sklízeli 
materiál a mně se na ně nechtělo čekat, usoudil jsem, že na zastávku autobusu 
trefím i v té noční temnotě sám. Co se tedy stalo, že doma Bohunicích jsem se ocitl 
zhruba o půl druhé v noci? V domnění, že jdu z areálu ven, zamířil jsem té noční tmě 
opačným směrem – na rugbyové hřiště. Došel jsem po drnech až na konec a tam byl 
plot, žádná branka, na plotě snad ostnatý drát. Zkusil jsem i jiné rohy – všude to bylo 
stejné – není úniku. Tak jsem doklopýtal zpátky a v budově restaurace se ještě 
svítilo. Několikrát jsem zabušil na zavřená okna – až, ó ta úleva – mi jedna paní 
otevřela – podivila se, cože tam ještě dělám – a vypustila mne na svobodu. Když 
jsem k autobusovému přístřešku dorazil, právě mi noční linka ujela. Takže další 
půlhodina čekání a pak cesta k hlavnímu nádraží, kde jsem již bez problémů našel 
devadesátku (byla po chvíli zcela plná – a pak že po odchodu studentů na prázdniny 
je Brno „mrtvé“ – jak psali v novinách) a v pořádku se ocitl před naším domem. Mám 
zřejmě šťastný týden, jak uznal i René, když jsem mu odpoledne líčil, co mne čekalo 
a čeká. Na kontrole krve jsem byl již ve čtvrtek (takže jsem se vyhnul měření promile 
alkoholu), v pátek jsem trefil na místo děje a protože moje paní i se švagrovou, co 
s námi bydlí, odjely v pátek večer na týden „na prázdniny“, nikdo nemohl můj noční 
pozdní příchod a jistou podnapilost zaznamenat. Tož tak – v sobotu mi volal René, 
že mne s Gustou hledali na zastávkách a měli o mne obavy, že jsem se tak záhadně 
ztratil. Tož se kolegům ještě jednou omlouvám – a čtenářům také – nebo pokládáte 
toto líčení Reného oslavy za záležitost veselou a zábavnou? Snad ano... 
 
Na závěr jednu partii, kterou René označil sám za svoji životní. Na Openu v Brně se 
v prvním kole utkal s budoucím slavným velmistrem Movsesjanem, který už tehdy 
jako žák měl velmi vysoké Elo a nakonec ten turnaj vyhrál. A René prý efektně 
zvítězil! Občas nám v hospodě o tomto úspěchu vyprávěl, neměl však důkaz. Ten se 
našel – v našem sklepě v bohunickém paneláku. Kdysi jsem od pořadatelů získal 
soubor partiářů s tím, že je opíši do bulletinu. Ale bylo jich příliš a tak věc na čas 
usnula. Jednou jsem se těmi papíry ve sklepě probíral, vzpomněl si na Reného 
„pohádku“ a ejhle – partiář se objevil. Tak vám tu partii znovu rádi předvedeme 
s mýmí skromnými glosami: 
 
Přibyl,René (1923) - Movsesian,Sergei (2380) [B20] 
Brno Open (1), 28.08.1993 
1.e4 c5 2.g3 Jc6 3.Sg2 d6 4.d3 g6 5.c3 (Po 5.Jc3 by vznikla běžná pozice tzv. 
zavřené sicilské hry) 5...Sg7 6.f4 e6 7.Jf3 (Zajímavé pozice vznikají i po 7.Jh3) 
7...Jge7 8.Se3 0–0 9.Jbd2 b5N (Nebo 9...Vb8 10.h4 h5 11.0–0 b6 12.Dc2 d5 



13.Vfe1 Sb7 14.Vad1 Vc8 15.Jg5 d4 16.Sf2 Dd7 17.Sh3 Vce8 18.a4 Sc8 19.Jc4 Sa6 
20.e5 Jf5 21.Db3 Jce7 22.Kh2 Sb7 23.Je4 Sd5 24.Dc2 a bílý vyhrál v 35. tahu, 
Sohrabi,A - Tenschert,H, Ruhrgebiet 1996) 10.0–0 Sb7 11.d4 cxd4 12.Jxd4 Jxd4 
13.Sxd4 e5 14.Se3 exf4 15.Sxf4 d5 (Černý se zbavuje "Izoláka" a hra se zdá zcela 
vyrovnaná) 16.De2 Sc6 (Nejasný tah. Lepším se zdá 16...Db6+ s rovnou hrou. Teď 
získá bílý jasnou iniciativu) 17.Vad1 Db6+ 18.Kh1 Db7?! 19.Jb3 dxe4 20.Ja5 Db6 
21.Jxc6 Jxc6 22.Dxe4 (Sérií mocných úderů a pro černého vynucených tahů získal 
bílý rozhodující převahu) 22...Ja5 23.Vd6 Dc5 24.b4 Dxc3 25.bxa5 (Bílý dobyl 
figuru, ale partie bude i nadále zajímavá) 25...Vae8 26.Dd5 Dxa5 27.Sd2 Da4 
28.Vd7 Kh8 29.Vdxf7 Vxf7 30.Dxf7 Vd8 31.De7 Vc8 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+r+-+-mk0 
9zp-+-wQ-vlp0 
9-+-+-+p+0 
9+p+-+-+-0 
9q+-+-+-+0 
9+-+-+-zP-0 
9P+-vL-+LzP0 
9+-+-+R+K0 
xiiiiiiiiy 

 
 (A teď zkuste najít efektní závětečný úder. Nešlo ovšem 31...Vxd2 32.Vf8+ Sxf8 
33.Dxf8 mat) 32.Sc3! Černý se vzdal. Po 32...Vg8 příjde 33.Dxg7+ Vxg7 34.Vf8 mat.  
1–0 
 
(C – Jan Kalendovský – červenec 2018) 


