
 
 

(Blatný na studentské olympiádě v roce 1959) 

 

Mistr FIDE František Blatný *) 

 

František Blatný se narodil 2. dubna 1933 ve Zlíně. Podle známé legendy se naučil královské 

hře v nemocnici, kam mu šachy přinesla sestra k ukrácení dlouhé chvíle. Gymnásium 

absolvoval v Brně-Husovicích na Elgartově ul. (rád vzpomíná na tamější profesory i tehdejší 

šachovou "líheň", např. na prof. Zemana, akademického malíře a člena šachového klubu 

Duras v Brně, který zde učil studenty šachy dvě hodiny týdně). Stal se tehdy členem ŠK 

Husovice, kam ho přivedl dr.Vlček. František vzpomíná, jak se mu jednou Vlček chlubil 

krásnou partií. Blatný ho uctivě vyslechl a pak si dovolil maličkou poznámku: "Krásná partie! 

Ale jak byste ji vyhrával, kdybyste v tom 17. tahu nešel koněm z d2 na f4!?" Vysokoškolská 

studia absolvoval Blatný na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde 

studoval biologii. Stal se promovaným biologem a pedagogem. Jeho diplomová práce měla 

poněkud komplikovaný název "Vliv ÚV záření na produkci vitaminu B12 u streptomyces 

griseus" a málem zavinila jeho "přestup" do Prahy. V roce 1956 ho totiţ lákal do klubu 

Zdravotník Praha Mgr. Říha. Po absolutoriu nastoupil jako mladý učitel biologie na ZŠ 

Merhautova v Brně. Po krátké (tuším dvouleté) dráze pedagogické se stal profesor biologie od 

nového školního roku 1963/64 odborným pedagogickým pracovníkem v Domě pionýrů a 

mládeţe v Brně-Luţánkách. Kromě šachu, který byl vţdy pro něj sportem číslo jedna, hrával 

skvěle stolní tenis a v roce 1956 dokázal zvítězit za zeleným stolem i nad exmistrem světa 

Váňou. Dlouho hrál "pinec" ligově za Moravskou Slávii, v šedesátých letech byl trenérem 

reprezentačního druţstva ţen. Ovšem královská hra se stala jeho láskou největší. V roce 1951 

se stává nejmladším přeborníkem Brna, sklízí úspěchy na choceňských juniorkách. Poprvé se 

probojoval do finále mistrovství Československa v roce 1954 a těchto prestiţních turnajů 

absolvoval  celkem třináct. V Bratislavě 1959 a Jablonci 1962 se dělil o druhé místo, v Brně 

1964 byl dokonce 1.-2. s Vlastimilem Jansou, uţší zápas o titul v Luhačovicích však těsně 

prohrál. Zúčastnil se čtyř studentských olympiád – v Reykjavíku 1957 byl nejúspěšnější na 

třetí šachovnici před Lvem Polugajevským a dalšími pozdějšími slavnými velmistry. 
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Reprezentoval republiku na na šachových olympiádách ve Varně 1962 a Tel Avivu 1964, 

později býval nehrajícím kapitánem (Siegen 1970). Uplatnil se i jako výborný trenér mládeţe 

a funkcionář v rámci kraje i ústředí. V únoru  1990 se  dokonce stal František  Blatný na  osm 

měsíců předsedou Československého  šachového   svazu  a  pak   vyhrál  konkurs  na post 

generálního sekretáře Československého  šachového svazu se sídlem v Brně.  Bylo to období 

hektické  činnosti,  kongresů  FIDE,  zviditelňování  jména  naší republiky v této   

mezinárodní šachové organizaci,  období diplomatických  úspěchů  (ČSFR byla  pořadatelem  

dvou  ME  juniorek, Mitropa  Cupu, velkých  mezinárodních turnajů)  i funkcionářských 

sporů. Syn Pavel se stává r. 1992 velmistrem! František stojí u zrodu  čtyř velkých 

velmistrovských turnajů v Brně  (bez jeho  známostí a  erudice by  se sotva mohly konat), 

doprovází naši mládeţ na světová mistrovství jako trenér, je zván do Groningenu jako 

mezinárodní rozhodčí FIDE, startuje v rakouské lize. Doprovází naše nevidomé šachisty  na 

olympiády IBCA (stává se členem  presidia  této  organizace)  v  Palma  de  Mallorca 1992, 

předtím  pravidelně  absolvoval  desítky  turnajů nevidomých jako průvodce,  trenér  a  přítel  

naší  nepřekonatelné  jedničky  dr. Jaromíra Floriána. S  rozdělením Československa  v roce  

1992 na  dva samostatné státy končí i zásluţná činnost  Blatného jako sekretáře ČsŠS a ve 

svých  šedesáti   letech  odchází  do  důchodu   -  nikoliv  však šachového! Koncem roku 1993 

je Blatný  nominován FIDE jako rozhodčí druhé poloviny  zápasu  o  mistrovství  světa  mezi  

Rusem  Karpovem  a Holanďanem Timmanem v indonézské Jakartě! Je členem  vítězného 

druţstva Lok.-LERK Brno,  které vyhrálo v sezóně 1992/93 moravskoslezskou ligu a 

postoupilo do extraligy, kterou o rok později rovněţ vyhrává.. Dnes reprezentuje  ve FIDE 

zájmy IBCA (Mezinárodní asociace nevidomých šachistů),  IPCA (Mezinárodní svaz tělesně 

postiţených šachistů), ISCS (Mezinárodní svaz neslyšících šachistů) a  je členem 

čtyřčlenného šachového  komitétu IBSA (coţ je vlivná a bohatá španělská organizace 

nevidomých). Hraje v rakouské lize za  vídeňský Hietzing a kdyţ první deska tohoto  klubu  

(jeho  syn  velmistr)  nemůţe  k utkání nastoupit, zaskočí na této prestiţní desce sám!  A s 

úspěchem - hrál zde jiţ proti šesti velmistrům a ani jednou neprohrál. Později se stává hybnou 

pákou šachového klubu v rakouském Zwettlu, kam přitáhl mnoho kolegů. Nezanedbatelnou je 

Františkova činnost publicistická.  24. října  1965 se poprvé  objevila v brněnském  deníku 

Rovnost šachová rubrika  Františka Blatného. Od té  doby vychází dodnes a přinesla  

nesmírné  mnoţství  zajímavých  nejen brněnských  partií, které by jinak zapadly v šachovém 

nenávratnu. Franta jako šachový publicista přispíval často do Československého šachu, 

zpracoval celou řadu turnajových bulletinů (Děčín, Havířov), podílel se autorsky na několika 

příručkách pro trenéry šachu, napsal pěknou příručku "Zájmové krouţky šachové" (Praha 

1979), společně s dr. Floriánem zpracoval bulletin partií československých hráčů na šachové 

olympiádě nevidomých v Pule 1972 (rukopis - nevydáno), společně s J. Kalendovským také 

dvoudílnou publikaci "Šachová tvorba dr. Jaromíra Floriana" (Levoča 1986) a pod. Blatnému 

nikdy nescházel humor.  Jeho přednášky byly vţdy plné vtipných postřehů ze šachového dění 

u nás i na „nejvyšší úrovni“.  Pěknou příhodu vyprávěl čtenářům Rovnosti 5. března 1967:   

"Před patnácti lety ukončil přední brněnský šachista úspěšně vysokoškolská studia. Jeho 

mladší sestra se mu chtěla při této příleţitosti zavděčit k promoci uţitečným dárkem. Věděla, 

ţe její bratr hraje s oblibou šachy, a proto jej pozvala do sportovní prodejny. Kdyţ jim 

prodavačka nabídla šachovou soupravu, otázala se sestra s nevinným úsměvem: "Jiří, chtěl 

bys ty bílé figurky nebo raději černé? Které se ti líbí?" Bratr zrozpačitěl, ale prosebně 

odpověděl: "Věrko, kdyby to bylo moţné, tak mi kup oboje!". 

*) Psáno tuším k Frantovým šedesátinám (pozn. aut.) 

 

Brněnský Botvinnik 

(Mistru Blatnému k sedmdesátce – 2. dubna 2003) 

„Vynalézavost“ novinářů při vymýšlení titulků sportovních článků je všeobecně známá. Na 
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začátku šedesátých let se v Rovnosti objevil rozhovor s Františkem Blatným pod názvem 

„Brněnský Botvinnik“. Bylo to uznání pro šachového mistra, který se právě v Jablonci nad 

Nisou dělil v přeboru Československa o druhé místo s Vlastou Hortem za Lubošem 

Kaválkem. Srovnání s tehdejším sovětským mistrem světa ovšem kulhalo v mnoha směrech. 

Blatný rozhodně nepřipomínal ani stylem, ani povahou Michaila Mojsejeviče. Nanejvýš snad 

menší postavou. Především se však od poněkud suchopárného Botvinnika lišil veselým, 

vstřícným, přátelským vystupováním a taky jistou dávkou bohémství. Prostě – bodrý Hanák 

ze Zlína, který hýří skvělými nápady a jejich realizaci přenechává jiným. Ovšem – v Brně byl 

tehdy František Blatný zářící sportovní hvězdou. Vţdyť od startu Emila Zinnera ve 

Stockholmu 1937 nebyl ţádný Brňan přímým účastníkem šachové olympiády! A Franta se 

tam probojoval. Ve Varně 1962 uviděl na vlastní oči tehdejší světovou elitu, poznal také 

Bobby Fischera! Netušil ovšem, kdyţ posílal brněnským kolegům pohlednice s autogramy 

velmistrů, jakou bude mít v budoucnu taková relikvie cenu. Olympijský start si zopakoval i 

v Tel Avivu 1964 a v Siegenu 1970  byl trenérem.  K šachové elitě měl Franta Blatný vţdy 

přístup. Snad byl mezi slavnými i oblíben – disponuje totiţ neuvěřitelnou schopností 

konverzovat v mnoha jazycích. Kdyţ byl na začátku devadesátých let sekretářem 

Československého šachového svazu, často jsem ho v jeho pracovně na Zámečnické ulici 

navštěvoval. Kaţdou chvíli zde zvonil telefon. Obdivně jsem sledoval, jak se Franta 

domlouvá s nejrůznějšími šachisty a funkcionáři na druhém konci drátu tu anglicky, tu rusky, 

tu polsky, tu srbochorvatsky, tu snad i maďarsky. Jazyková erudice a schopnost uhlazovat 

spory jistě přispěly k skvělé kariéře Franty Blatného jako mezinárodního rozhodčího FIDE. 

Řídil často centrální zápasy na šachových olympiádách, ba i zápasy o mistrovství světa 

(Karpov – Timman, Jakarta 1993).  A stejně obětavě pomáhá ve třech světových organizacích 

nevidomých (IBCA), neslyšících (ICSC) a tělesně postiţených šachistů (IPCA). Zde bývá 

také hlavním rozhodčím na jejich světových šampionátech (naposledy loni v Turecku) a vše 

zvládá perfektně. Velkou praxi získal dlouholetým „souţitím“ s klubovým kolegou a 

šestnáctinásobným přeborníkem Československa mezi nevidomými šachisty – JUDr. 

Jaromírem Floriánem. A ţe nebylo jednoduché s „Florišem“ cestovat, bydlet, analýzovat – to 

si dovedete moţná představit. Ale ještě před tím, neţ se Franta stal téměř profesionálním 

rozhodčím (coţ je míněno tak, ţe svoji práci odvádí skvěle, ale neţiví se jí výhradně), ještě 

předtím byl především velkým hráčem. V Brně 1964 se na mistrovství republiky dělil o 

prvenství s Vlastimilem Jansou a podlehl aţ v uţším matči, který se hrál pod vedením Franty 

Kříţka ve Veselí nad Moravou. Ve finále přeboru republiky hrál od své premiéry v Praze 

1954 celkem třináckrát. Byl i v nejsilnějším našem přeboru všech dob – v Luhačovicích 1968. 

Ze čtyř studentských olympiád, které absolvoval, jistě rád vzpomíná na Reykjavík 1957. Zde 

vyhrál třetí desku před pozdějšémi hvězdami šachového nebe, jako byli např. Bulhar 

Padevský a Rus Lev Polugajevský. Co však vedlo k tomu – ţe po tak slibném začátku 

šachové kariéry začaly jeho úspěchy po čtyřicítce blednout? Vysvětlení můţe být skryto ve 

Frantově povaze i v dobových podmínkách šachového ţivota. Blatný nikdy nebyl šachovým 

vědcem (jako Botvinnik!), nevedl si kartotéky zahájení, nestudoval šachy soustavně, měl 

příliš mnoho „vedlejších“ zájmů. Miloval také stolní tenis a stal se dokonce reprezentačním 

trenérem našeho druţstva ţen. Dodnes hraje pinec se starými pány v Moravské Slavii. 

Vzpomínám si na jedno soustředění šachistů brněnské Univerzity před ligou v Lomnici u 

Tišnova. Po šachové přípravě přišla na řadu relaxace. Franta si sedl na ţidli k zelenému stolu 

a nás asi šest studentů běhalo s pálkami na druhé straně. Všechny naše údery svýma krátkýma 

ručkama „vychytal“ a krutě nás porazil! Ale hlavní věc – v padesátých a šedesátých letech 

bylo velmi obtíţné dostat se na jakékoliv mezinárodní turnaje! Praţské ústředí preferovalo 

svoje oblíbence – venku bývali Luděk Pachman, Mirek Filip, Bratislavan Ujtelky, později 

Hort, Jansa, Kaválek. Nevidíme teď přesně do tehdejšího politického zákulisí, ale stačí 

připomenout fakt: poprvé hrál Franta Blatný na turnaji v cizině ve východoněmecké Ţitavě 
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1956 a podruhé – v jugoslávském Somboru 1966! Jak chcete získat mezinárodní praxi ve 

dvou soutěţích (poměrně nevýznamných) za deset let? Přitom vnější podmínky pro rozvíjení 

šachové kariéry měl Franta Blatný příznivé. Vysokoškolská studia absolvoval na 

přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde studoval biologii. Po absolutoriu 

nastoupil jako mladý učitel biologie na ZŠ Merhautova v Brně. Po krátké (tuším dvouleté) 

dráze pedagogické se stal profesor biologie od nového školního roku 1963/64 odborným 

pedagogickým pracovníkem v Domě pionýrů a mládeţe v Brně-Luţánkách. Tam jsem také 

Frantu Blatného poznal. Organizoval totiţ středoškolské šachové turnaje, vedl v Domě 

pionýrů šachový krouţek, pořádal tam různé soutěţe. Jeho maličká kancelář byla plná 

šachových trofejí, časopisů, knih. Poměrně často byl uvolňován na šachové turnaje (i kdyţ po 

jistých bojích s paní ředitelkou), takţe potřeboval ve vedení krouţků náhradníky. Občas 

zaskočila obětavě jeho paní Alenka, většinou však výuku (či spíše dozor nad neposednou 

mládeţí) vedli mladí  šachisté – vysokoškoláci. Na tuto éru rád vzpomínám. Franta Blatný 

nám umoţnil vydávat přes Dům pionýrů dokonce vlastní šachový časopis KOLT (vyšla tuším 

tři čísla v letech 1967-68 a ta nešachová zkratka v názvu symbolizuje jména našich oblíbenců: 

Kerese, Olafssona, Larsena a Tala) a o prázdninách 1968 a 1969 jsme mohli v DPM uspořádat 

dva velmi pěkně obsazené turnaje nejlepších tehdy dorostenců a juniorů. Mnozí z nich se stali 

později i mezinárodními mistry – Láďa Dobrovolský, Zdeněk Beil, Ivan Hausner, Milan 

Babula… Tedy nositeli titulu – který zůstal samotnému učiteli Blatnému navţdy odepřen. 

V době, kdy se mu dařilo, neměl šanci titul získat! Ostatně tato část Frantova ţivotního 

poslání zůstává bohuţel značně nedoceněna – v jeho krouţcích a pod jeho vedením vyrostlo 

za ty desítky let mnoho borců, počínaje třeba Milošem Moţným přes Miroslava Jurku, Pavla 

Davida, syna Pavla a desítky dalších ligových hráčů. Jako trenér byl ovšem Franta trochu 

nesystematický. Rád partie rozebíral, dával cenné rady, půjčoval kníţky, ale naučit se dobře 

šachy musel kaţdý sám. Při rozboru často říkal: „Víš, cos měl tady hrát? Já ti to ukáţu.“ A uţ 

sypal z rukávu různé divoké varianty, které člověk nestačil sledovat a které měly taky obšas 

pořádnou „díru“. Na takové „rozbory“ jsme občas dopláceli v lize, kdyţ se ještě partie na 

hodinu přerušovaly a pak dohrávaly. V hektické atmosféře desítek rukou a hlasů při rozboru 

býval nešťastný „dohrávač“ natolik zmaten, ţe větinou i nadějnou pozici prohrál! 

Nejzajímavější ovšem byly Frantovy šachové besedy a simultánky. Uspořádal jich za svůj 

ţivot stovky!! Dnes je málokterý velmistr ochoten veřejně vystupovat, dělit se o své záţitky, 

přibliţovat lidem zákulisí bojů na nejvyšší úrovni. Franta to uměl a vtahoval do šachu 

veřejnost. Jeho besedu o olympiádě v Dubai sledovalo v Bučovicích 1986 tisíc a sto ţáků 

bučovických škol! Jistě námět pro Guinessovu knihu šachových rekordů. Propagaci šachu 

také Franta hodně přispěl svojí týdenní rubrikou v deníku Rovnost. Poprvé se objevila v říjnu 

1965 a vychází dodnes!  Škoda – ţe nemá čas a snad ani povahu na psaní šachových kníţek.        

Franta jako šachový publicista přispíval často do Československého šachu, zpracoval celou 

řadu turnajových bulletinů (Děčín, Havířov), podílel se autorsky na několika příručkách pro 

trenéry šachu, napsal pěknou broţuru "Zájmové krouţky šachové" (Praha 1979), společně s J. 

Kalendovským také dvoudílnou publikaci "Šachová tvorba dr. Jaromíra Floriana" (Levoča 

1986). Ale on raději vypráví! A jak zajímavě. Třeba vzpomínka na polofinále v Trenčíně 

1957. Partii s Hájkem absolvoval Blatný  v horečce (proto to divoké zahájení!). Doma byl po 

návratu z turnaje podezříván, kdeţe se to vlastně toulal  místo turnaje. Matčin  dopis se totiţ  

z Trenčína vrátil  orazítkován  a  podepsán  snad  všemi místními poštovními úředníky s  

poznámkou "Adresát v Trenčíne  sú neni" a to  byly po celém Trenčíně (i  na poště) vyvěšeny 

plakáty o  turnaji se jmény účastníků!  Na  procházky  chodil  Blatný  se  starým  slovenským 

mistrem Zobelem  (ten zde neprohrál jedinou  partii) a poslouchal jeho vzpomínky  na 

příjemný ţivot zubaře  za první republiky, kdy Zobel  vydělával měsíčně  aţ 50.000  korun i  

na problémy Ţidů za Slovenského štátu.  Zobel sice dostal včas  avízo od zahraničních přátel, 

aby utekl, ale ten, nemocný skoliózou, zůstal, na zahradě si ve  studni vybudoval jakýsi  kryt, 



 5 

v němţ  s manţelkou několik měsíců  přebýval, dokud  první  vlna   protiţidovských  

pogromů nepřešla. V Luhačovicích 1969 hráli v době, kdy vzpomínka na sovětský vpád do 

naší země byla ještě příliš ţivá, dva (řekli bychom netypičtí)  reprezentanti SSSR – Viktor 

Korčnoj a Paul Keres. Franta má na Viktora Korčného mnoho zajímavých vzpomínek. 

Například tu, jak ho Viktor prosil, aby ţenským (o které by měl zájem) neprozrazoval, ţe je 

Rus, ale aby tvrdil, ţe je Lotyš nebo tak nějak. Po srpnu 1968 by s ním jako s Rusem prý u 

nás nešla ani kurva! Keres zase nepromluvil slovo rusky. Kdyţ s ním dělala Helena 

Chalupová interview pro brněnský rozhlas, vedl se celý rozhovor v němčině! Inu, oba sovětští 

šachisté dělali co mohli, aby se distancovali od svých politických představitelů. Frantovi 

Blatnému se zde dařilo spíše  v tenise, který hrál s Keresem, neţ za šachovnicí. Jeho výhra s 

posledním Rakušanem Benim je však velmi zajímavá nejen teoreticky. Uţ dávno si slibuji, ţe 

Blatného vzpomínky budu zapisovat – no snad se ještě najde příleţitost. Ale nebude to lehké 

– v šachovém důchodu Franta asi nikdy nebude! Stále rozhoduje turnaje, píše do novin, 

sleduje kariéru syna Pavla (prvního skutečného brněnského velmistra), hraje v naší lize a 

v rakouské „Landeslize“ za tým Zwettlu, zahrádkaří – takţe na psaní vlastních pamětí a 

nostalgické prohlíţení šachového archivu (který má v bednách v krbu) mu čas jaksi nezbývá. 

Toţ – popřejme hodně zdraví a „Mnogaja ljeta“! 
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Několik vybraných partií Františka Blatného: 

 

Blatný,F-Szabo,L  B77 

Mar. Lázně /13/ 1959 

1.e4 c5 2.Jf3 g6 3.Jc3 Sg7 4.d4 cxd4 5.Jxd4 Jc6 6.Se3 Jf6 7.Sc4 0-0 8.Sb3 (Proti 

případnému Jxe4 s následujícím d5) 8…d6 9.f3 Ja5 10.Dd2 Sd7 11.Sh6 (V úvahu přicházelo 

11.0-0-0, ale bílý asi nechtěl ještě "udat adresu") 11..Jxb3 12.cxb3 Dc7 13.g4 Sc6 14.Vg1 (S 

hrozbou Jf5. Jinou moţností bylo prosadit postup h2-h4-h5) 14…Sxh6 15.Dxh6 Kh8 16.De3 

(Zamezuje 16..d5, na co by nyní následovalo 17.e5) 16..e5 17.0-0-0! (Vtipná odpověď, těţící 

z oslabeného postavení černého krále) 17…Je8 18.Dh6 (Ještě stále bylo aktuální i h4) 

18..De7 19.Jc2 Jg7 20.Vd3 (Hrozí f4 s následujícím Vh3, přičemţ bílý současně připravuje i 

zesílení tlaku proti bodu d6 zdvojením věţí na d-sloupci. Jinou moţností bylo 20.Vg3 a na Je6 

21.Je3) 20…Je6 21.Vgd1 Vfd8 22.Dd2 Df6 23.Kb1 (Mohlo se stát ihned Df2) 23..Vd7 

24.Df2 Jf4 25.V3d2 a6 26.Je3 Vad8 27.h4 h5 28.Jg2 Je6 29.De3 Kh7 30.g5 De7 31.f4 f6? 
(Tento tah umoţňuje bílému průlom do postavení černého krále. Mělo se stát exf4) 32.f5! Jg7 

33.fxg6+ Kxg6 34.gxf6 Dxf6 35.Vf2 De7 36.Dg3+ Kh7 37.Je3 Vf8 38.Jcd5 Sxd5 39.Jxd5 

Dd8 40.Vdf1 Vxf2 41.Dxf2 Vc7 42.Jf6+ (Bílý se samozřejmě nespokojuje ziskem kvality, 

ale vyuţitím obnaţeného postavení černého krále zakončuje partii matovým útokem) 

42…Kh8 43.Dd2! (Cenné vítězství mladého brněnského reprezentanta! M.Ujtelky - 

Československý šach 1959, 56. Rovnost 9.5.1959 – jen text!) 1-0 

 

 

Blatný,F - Trapl,J [C05] 

Brno ch. ČSSR (14), 2.3.1964 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 Jf6 4.e5 Jg8 5.c3 c5 6.Sd3 Jc6 (Jako v partii Štejn-Bagirov z loňského 

přeboru SSSR v Leningradě, která se  hrála v posledním utkání. Štejn utrpěl v ní jedinou 

poráţku a byl tak ještě  donucen bojovat o titul přeborníka v trojzápase se Spasským a 

Cholmovem) 7.Jdf3 Sd7 8.Je2 Dc7 9.Sf4 h6 10.h4! 0–0–0? (Černý měl nejdříve zablokovat 

střed tahem c5-c4. Tah v partii umoţňuje bílému zvýšit tlak po celé šachovnici) 11.dxc5 Sxc5 

12.b4 Sf8 13.h5! f6!? (Po tomto tahu dostane partie pikantní příchuť) 14.exf6 e5 15.b5! (Ne 

ovšem 15.fxg7, protoţe za obětovaného pěšce by stál černý strategicky na výhru. Tahem v 

partii vynucuje bílý likvidaci pěšcového středu) 15...exf4 16.bxc6 Sxc6  
 

XIIIIIIIIY 
9-+ktr-vlntr0 
9zppwq-+-zp-0 
9-+l+-zP-zp0 
9+-+p+-+P0 
9-+-+-zp-+0 
9+-zPL+N+-0 
9P+-+NzPP+0 
9tR-+QmK-+R0 
xiiiiiiiiy 

 
  17.f7! (Tento tah povaţuji za nejlepší v partii. Pěšec na f7, který je vzhledem k hrozbě Je5-
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g6! "tabu", váţe na sebe značnou část soupeřových sil) 17...Jf6 18.Jfd4! (Účinná centralizace. 

Opět vázne Dxf7 na 19.Jxc6 s dalším Sa6, Vb1 atd.) 18...Sd7 19.f3 De5 20.Sg6 Kb8 21.Dd2 

Sd6 22.Vb1 Vc8 23.Kf1 Vhf8 24.Dd3 Vc7 25.Ve1 Dg5 (Černá dáma se dostala do 

neţádoucího exilu) 26.Jb5 Sxb5 27.Dxb5 Vc5 28.Db1 d4 29.Jxd4 Vxc3 30.Vh3? (Tento 

obranný tah nebyl nutný - okamţitě vyhrávalo 30.Je6 Dg3 31.Dd1!) 30...Dd5 31.Jb3 Dc4+ 

32.Kg1 Sc5+ 33.Kh1 Se3 34.Ja5 Dc7 35.Db4! (Soupeř je ve vrcholné časové tísni a hrozeb 

je příliš mnoho...) 35...Jd7 36.Jxb7 Vc1 37.Jc5+ Kc8 [37...Ka8? 38.Se4+!] 38.Vxc1 Sxc1 

39.Jxd7 Vd8 40.Sf5 a černý překročil čas v beznadějné pozici. F. Blatný – Československý 

šach 1964, 84. 1–0 

 

 

 

Blatný,F - Minič [B98] 

Sombor, 1966 

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 e6 7.f4 Se7 8.Df3 h6 9.Sh4 g5 (Tak 

zvaná Gőteborgská varianta, kterou si v mezipásmovém turnaji v roce 1955 připravili 

Argentinci Najdorf, Pilnik a Panno a pouţili v tomtéţ utkání proti sovětským velmistrům 

Spasskému, Keresovi a Gellerovi) 10.fxg5 Jfd7 11.Jxe6!? fxe6 12.Dh5+ Kf8 13.Sb5! (Potud 

shodné s Goteborgskou historií)13…Je5 (Fischer proti Gligoričovi v Portoroţi 1958 hrál 

13…Vh7) 14.Sg3 Vh7 15.Sxe5 dxe5 16.Vd1 Sd7 17.g6 Vg7 18.0–0+ Kg8 19.Sc4! Dc8! 

(Chyba by byla 19.-De8 pro 20.Jd5!! a nelze Sc5+ 21.Kh1 exd5? pro mat ve 4 tazích: 

22.Sxd5+ Se6 23.Sxe6+ Dxe6 24.Vd8+! s matem v příštím tahu) 20.Sb3 Se8 21.Jd5!  
 

XIIIIIIIIY 
9rsnq+l+k+0 
9+p+-vl-tr-0 
9p+-+p+Pzp0 
9+-+Nzp-+Q0 
9-+-+P+-+0 
9+L+-+-+-0 
9PzPP+-+PzP0 
9+-+R+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
  21...Sc5+ (Silnější bylo 21..Dc5+!, které vedlo po 22.Kh1 Sxg6 23.Dxe5 k velmi ostré a 

nejasné hře, ve které by měl bílý za obětovanou figuru 3 pěšce) 22.Kh1 Vxg6 23.Vf6!! (Tento 

jemný tah, který je klíčem k výhře bílého, černý neviděl) 23…Vg7 24.Dxh6 Jd7 25.Je7+!! 

Sxe7 26.Sxe6+ Sf7 27.Sxf7+  a černý se vzdal, protoţe následuje dvoutahový mat. Nešlo ani 

25.-Vxe7 pro 26.Vxd7! Vxd7 27.Sxe6+ atd. (F.Blatný -Rovnost 9.10.1966) /Europe Echecs 5 

Novembre 1966, No.94/ 1–0 
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Blatný,F - Jansa,V [B24] 

Sedlčany, 1967 

1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.Jh3 e6 6.0–0 Jge7 7.d3 0–0 8.Sd2 Vb8 9.a3 b5 

10.Vb1 b4 11.axb4 cxb4 12.Je2 a5 13.c4 bxc3 14.Sxc3 e5 15.Va1 (Solidnější bylo 15.d4 s 

rovnu hrou. Tahem v partii přenechávám černému pěšce - dosavadní poziční průběh boje je 

však převeden na pole taktiky) 15...d5! 16.exd5 Jxd5 17.Da4 Jxc3 18.bxc3 Dxd3 19.Vfe1 

Vb2 20.Jg5 (Přesnější bylo nejdříve 20.Dxc6, aby černý nemohl zahrát 20...Je7) 20...Vxe2 

21.Vxe2 Dxe2 22.Dxc6 Db2 23.Vf1  
 

XIIIIIIIIY 
9-+l+-trk+0 
9+-+-+pvlp0 
9-+Q+-+p+0 
9zp-+-zp-sN-0 
9-+-+-+-+0 
9+-zP-+-zP-0 
9-wq-+-zPLzP0 
9+-+-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
 (V tomto postavení se jiţ černý musel snaţit o přechod do remízových vod) 23...Dd2? 

24.Jxf7! Kxf7? (Vede k prohře. Nutné bylo 24...Sd7 25.Dd8 atd.) 25.Sd5+ Ke7 26.Dc5+ Kf6 

27.f4! exf4 28.h4! Ke5 [28...Sh6 29.Dd6+ Kg7 30.De5+ Vf6 31.De7++-] 29.Sa2+ Kf6 

[29...Ke4 30.Sb1++-] 30.Dg5# mat. F. Blatný -Rovnost 1967. 1–0 

 

 

 

 

Blatný,F - Prandstetter,E [C00] 

Meziboří, 1971 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd3 (Z taktického hlediska dobře voleno, neboť o mladých hráčích, mezi 

které  nutno černého počítat, je známo, ţe se tolik nevyznají ve starších, odloţených 

variantách. Tohoto tahu občas pouţíval Lasker a Tartakower) 3...dxe4 4.Sxe4 Jf6 5.Sg5 Jbd7 

(Správné je Se7, aby po 7.Sxf6 Sxf6 7.Jf3 c5 dosáhl menší výhody, po 6.Sd3 by však došlo 

k vyrovnání) 6.Dd3 c5 7.d5! exd5 8.Sxd5 (Bílému se podařilo poněkud svázat soupeřovy síly 

a tak ten se nyní pokusí zjednodušit pozici výměnami) 8...De7+ 9.Je2 De5 10.Sxf6 Jxf6 

11.Jbc3 Jxd5 12.Jxd5 Sd6 13.0–0–0 0–0 14.f4 (Bílý sice soupeři přenechal dvojici střelců, 

získal však za to náskok ve vývinu a více prostoru) 14...De8 (Ne 14...Df5? 15.Dxf5 Sxf5 

16.Je3 se ztrátou figury) 15.Vhe1 Sg4 (K prohrané koncovce by vedlo Dc6 16.Jf6+) 16.Jec3 

Dc6 17.Je4! Kh8! (Černý nesmí brát vzhledem k matové hrozbě: 17...Sxd1 18.Jef6+! gxf6 

19.Jxf6+ Kg7 20.Dxh7+ Kxf6 21.Dh6+) 18.Jg5 f5 19.Vd2 Vae8 20.Dg3 Vxe1+ 21.Dxe1 

Da4 (Napadá pěšce a2 i f4. Slabší by bylo: 21...Ve8 22.Dh4 h6 23.h3 Se2 24.Jf7+ Kh7 

25.Jxh6 gxh6 26.Jf6++-) 22.De6! (Vtipně kryje obě hrozby: po Dxa2 by následovalo 23.Jc3!, 

po Sxf4 zase 23. Jf7+!) 22...De8!  
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XIIIIIIIIY 
9-+-+qtr-mk0 
9zpp+-+-zpp0 
9-+-vlQ+-+0 
9+-zpN+psN-0 
9-+-+-zPl+0 
9+-+-+-+-0 
9PzPPtR-+PzP0 
9+-mK-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 
  [22...Dxa2 23.Jc3!+-] 23.c4 Dxe6 24.Jxe6 Ve8 25.Jdc7 Sxc7 26.Jxc7 Ve1+ 27.Kc2 h6 

28.Jd5 Ve4 29.b3 Sh5 30.g3 Sf3 31.Vf2 Sh1 32.Jc3 Ve7 33.Ve2 Vxe2+ 34.Jxe2 Kg8 35.Jc3 

Sc6 36.Kd3 Kf7 37.a3 Kg6? 38.b4 b6 39.bxc5 bxc5 40.Jb5 (Těsně před časovou kontrolou 

bílý získává pěšce, neboť po a6 příjde 41.Jc7 a 42.Je6) 40...Kh5 41.Jxa7 Se4+ 42.Ke3 Kg4 

43.Kf2 (Přesnější snad bylo 43.Jb5, ale pokračování v partii je celkem jednodušší. Zajímavé 

jsou manévry jezdce, který deklasuje střelce) 43...Sd3 44.Jc6! Kh3 45.Je5 Sc2 46.Kg1 g5 

47.fxg5 hxg5 48.Jd7 Sb3 49.Jb6 Sc2 50.a4 Kg4 51.a5 Se4 52.a6 Kf3 53.Jd5 (Rovnost 1971, 

pozn. V. Stulík - Československý šach 1972, 21) 1–0 

 

Báňas,J - Blatný,F [C88] 

Rimavská Sobota  (4), 1974 

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 Sb7 (Málo hrané 

pokračování - jeho "výhodou" je malá obehranost v turnajové praxi) 8.d4?! (Příliš závazné - 

lepší bylo klidné 8.c3) 8...Jxd4 9.Jxd4 (Po svůdném: 9.Sxf7+ Kxf7 10.Jxe5+ Kg8 11.Dxd4 

c5! by měl černý za obětovaného pěšce zřejmou iniciativu) 9...exd4 10.e5 Je4 11.Df3 (Tímto 

tahem získá bílý dvě lehké figury za věţ - díky zanedbanému vývinu dámského křídla a 

slabosti první řady se však dostane do svízelného postavení) 11...0–0 12.Vxe4 c5 13.c4 f5! 

14.exf6 Sxf6! (Hrozí Sh4!) 15.De2 bxc4! 16.Sd1 Sxe4 17.Dxe4 d5  
 

XIIIIIIIIY 
9r+-wq-trk+0 
9+-+-+-zpp0 
9p+-+-vl-+0 
9+-zpp+-+-0 
9-+pzpQ+-+0 
9+-+-+-+-0 
9PzP-+-zPPzP0 
9tRNvLL+-mK-0 
xiiiiiiiiy 
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 (Originální pěšcové kvarteto sehraje v dalším průběhu důstojnou roli) 18.Dg4 Ve8 19.g3 c3 

20.Ja3 d3! 21.bxc3 Sxc3 22.Sg5!? (Vede ke ztrátě materiálu. Po 22.Vb1 se však bílému 

pozice po 22...Da5 nebo i 22...d2 rovněţ nelíbila) 22...Da5 23.Vb1 Dxa3 24.Vb7 Ve1+ 

25.Kg2 Vf8 26.Sf3 (Hrozilo Vxf2+ s matovým závěrem) 26...Dxa2 27.Sh6 Da1 28.Sxd5+ 

Kh8 29.Df5 Vee8 30.Vf7 Vxf7 31.Sxf7 Vd8 32.Sg5 Sf6 33.Se3 d2 (F. Blatný - Rovnost 

1974) 0–1 

 

Mlýnek,P - Blatný,F [C48] 

Brno /CL KSB-Uni/, 1975 

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 Jf6 4.Sb5 Jd4!? (Autorem tohoto ostrého tahu je polský velmistr 

Akiba Rubinstein. Motivem je oběť pěšce za iniciativu) 5.Sa4 (K výhodě černého vede 

okamţité 5.Jxe5, k remíze 5.Jxd4 exd4 6.e5 dxc3 7.exf6 atd.) 5...Sc5 6.Jxe5 0–0 7.Jd3 Sb6 

8.0–0 d6!? (Tento tah povaţuje teorie za méněcenný a uznává pouze: 8...d5!? 9.Jxd5 Jxd5 

10.exd5 Dh4 11.Kh1 Sf5 12.Je5 f6 13.Jf3 Jxf3 14.Dxf3 Dc4=) 9.h3 Jxe4!? (U podobných 

obětí je nejtěţší na tuto moţnost přijít a potom se k ní odhodlat) 10.Jxe4 Dh4 11.Jc3 Sxh3! 

12.gxh3 Dxh3 [12...Jxc2 13.Dxc2 Dg3+ 14.Kh1 Dxh3+ .Ukazuje Fritz 2. JK] 13.Je1 Vae8  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+rtrk+0 
9zppzp-+pzpp0 
9-vl-zp-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9L+-sn-+-+0 
9+-sN-+-+q0 
9PzPPzP-zP-+0 
9tR-vLQsNRmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
  14.Sd7!? (Po 14.Sxe8 Vxe8 15.Jg2 Jf3! by byl brzy konec vzhledem k převodu věţe na g- 

sloupec) 14...Ve6! 15.Sxe6 fxe6 16.d3 Vf6 17.Je4 Vg6+ 18.Jg5 h6 (Proti hrozbě 19.-hxg5 s 

dalším Vh6 a matem na h1 nebo h2 není obrany, např. 19.Se3 hxg5 20.f3 Vh6 21.Kf2 Dh4+ s 

dalším Dh2 mat) 19.Dd2 Vxg5+ a bílý se vzdal, protoţe na 20.Dxg5 by přišlo 20.-Je2 mat. 

F.Blatný - Rovnost 1975/ 0–1 

 

Barcza,G - Blatný,F [E65] 

Děčín  (14), 18.6.1975 

1.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 0–0 5.0–0 d6 6.d4 Jbd7 7.Jc3 c5 8.b3 Vb8 9.Sb2 a6 

10.dxc5 Jxc5 11.Jd4 Je6 12.Dd2 Jxd4 13.Dxd4 Se6 14.Dd3! Dd7 15.a4 Sh3 16.Va2! 

(Kromě krytí střelce na b2 připravuje vm Barcza pozdější převod věţe na sloupec d) 

16...Vfd8 17.Sxh3 Dxh3 18.f3 De6 19.Jd5! Je8?! 20.Sxg7 Jxg7 21.e4 f6 22.a5 Df7 23.f4!? 

e6 24.Jb6 De7 25.Dc3 Vf8 26.Vd2 Vbd8 27.Db4 Dc7 28.Vfd1! (Nyní nelze Dc5+, obrana 

černého však spočívá v protiútoku na pěšce e4) 28...Dc6! 29.Vd4? [29.Vxd6!; 29.Vxd6 Vxd6 

30.Dxd6 Dxe4 31.Dd3] 29...g5! 30.Dd2 gxf4 31.gxf4 Dc5! 32.b4 Dh5 33.Df2 Kh8 34.Kh1 

e5! 35.V4d3?  
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XIIIIIIIIY 
9-+-tr-tr-mk0 
9+p+-+-snp0 
9psN-zp-zp-+0 
9zP-+-zp-+q0 
9-zPP+PzP-+0 
9+-+R+-+-0 
9-+-+-wQ-zP0 
9+-+R+-+K0 
xiiiiiiiiy 

 
 /35.Vxd6? Dxd1+!/ [35.V4d2!] 35...Je6! 36.f5 [36.Jd5 f5!] 36...Jf4 37.Df3 Dh6! 38.V3d2 

Vg8 39.c5 Jh3! (Hrozí Dxd2!) 40.Jc4 (Na Vxd6 by přišlo problémové Dh5!!) 40...Vg7 

41.Jxd6? [41.Vxd6 Vdg8 42.Vd8 Dh5!! 43.Df1 Vg1+ 44.Dxg1 Df3+–+] 41...Dxd2! 42.Jf7+ 

Kg8 (The Chess Player No. 10, 1975 c, 299. A bílý se vzdal. Zdá se téměř neuvěřitelné, jak 

rychle se dostal černý z obtíţného postavení k prudkému útoku. F.Blatný - Rovnost 1975) 0–1 

 

Novák,I - Blatný,F [C69] 

CL /SVŠT-Univ.Brno/, 21.02.1976 

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sxc6 dxc6 5.0–0 (Oblíbený tah Fischera, který staví černého 

před sloţitější problémy, neţ přímočaré 5.d4) 5...f6! (dle současné teorie nejspolehlivější krytí 

pěšce e5. K pěkným zápletkám můţe vést: 5...Sg4 6.h3 h5!?, např. 7.Ve1 /silnější je 7.c3/ 

7...Df6 8.hxg4 hxg4 9.Jxe5 Dxe5 10.Dxg4 Jf6 11.Df3 0–0–0 12.d3 Sd6 13.g3 Vh5 a černý 

získal v partii Jaček-Kučera, 1967, silný útok) 6.d4 Sg4! 7.dxe5 (Vede k ostré koncovce. Lze 

hrát i: 7.c3 Sd6 8.h3 Sh5 9.Ve1 De7 10.Se3 Jh6 11.Jbd2 Jf7! 12.Db3 Jd8 13.dxe5 fxe5 s 

minimální výhodou bílého, Hort-Gligorič, 1967) 7...Dxd1 8.Vxd1 fxe5 9.Vd3! (Zamezuje 

znehodnocení pěšců) 9...Sd6! (Po 9...Sxf3?! má bílý lepší šance, Fischer-Smyslov, 1967) 

10.Jbd2 Jf6 (Černý musí hrát velmi přesně. Předčasné je: 10...b5 11.b3 Jf6 12.Sb2 podle 

partie Bronštejn-Klovans, 1972) 11.b3 (Jinou moţností je: 11.Jc4 Jxe4 12.Jcxe5 Sxf3 13.Jxf3 

0–0 14.Se3 b5! s rovnou hrou podle 16. partie zápasu Fischer-Spasskij, 1972) 11...0–0!?  

 

XIIIIIIIIY 
9r+-+-trk+0 
9+pzp-+-zpp0 
9p+pvl-sn-+0 
9+-+-zp-+-0 
9-+-+P+l+0 
9+P+R+N+-0 
9P+PsN-zPPzP0 
9tR-vL-+-mK-0 
xiiiiiiiiy 
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 (Nový tah, který jistě zaujme šachové teoretiky. Doposud se hrávalo: 11...0–0–0 12.Sb2 Sxf3 

13.Jxf3 Jxe4 14.Ve3 s malou výhodou bílého) 12.Sb2 Vae8 13.h3 (V tomto a následujícím 

tahu je třeba prověřit ostrý tah Jc4) 13...Sc8 (Černý si uchoval dvojici střelců, která způsobí 

bílému značné nepříjemnosti) 14.Ve1 b5 (Hrozilo Jc4) 15.Jf1 (Zahájení jezdeckých manévrů) 

15...Jh5! 16.J3d2 Jf4 17.Vg3 h6 18.Sc3 (Připravuje Je3. Zajímavé bylo: 18.Je3 Sb4 19.c3 

Jd3 20.Vb1 Jxb2 21.cxb4 Jd3 22.Jf5 Sxf5 23.Vxd3) 18...Kh7 19.Je3 g6 20.Jg4 h5 21.Je3 c5!  
 

XIIIIIIIIY 
9-+l+rtr-+0 
9+-zp-+-+k0 
9p+-vl-+p+0 
9+pzp-zp-+p0 
9-+-+Psn-+0 
9+PvL-sN-tRP0 
9P+PsN-zPP+0 
9+-+-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
 (Černí střelci začínaji krotit splašené jezdce. Černý sehrál zahájení  výborně a stojí na výhru) 

22.Jd5 Je6 23.Vf3 Kg7 24.Vxf8 Vxf8 25.Jf3 Jd4! 26.Jxd4 cxd4 27.Sb4 c5 28.Sd2 Sb7 

29.Sg5 Sxd5! (Získává prakticky pěšce) 30.exd5 Ve8 31.f3 Kf7 32.Kf2 c4 33.bxc4 (Přechod 

do střelcové koncovky je beznadějný, ale černý jiţ hrozil otevřením hry a vniknutím věţe) 

33...bxc4 34.Vb1 Vb8! 35.Vxb8 Sxb8 36.Ke2 Ke8 37.Sh6 Ke7 38.f4 e4 39.g4 hxg4 40.hxg4 

Sa7! 41.f5 gxf5 42.gxf5 Kf6 43.d6 Kxf5 44.d7 Sb6 a bílý se právem vzdal. J. Kalendovský - 

Brněnský večerník 26.2.1976) 0–1 

 

 

 

Blatný,F - Baranyi,S [B07] 

Brno, 5.6.1982 

1.e4 g6 2.d4 Sg7 3.Jc3 d6 4.Se3 Jf6 5.f3 0–0 6.Dd2 Jbd7 7.Sh6 c6 8.h4 Db6 9.0–0–0 c5 

10.d5 Je5 11.h5 (Nebylo by dobré 11.g4 pro taktickou oběť figury, motivovanou "rentgenem" 

pole b2: 11...Jxf3! 12.Jxf3 Jxe4 s dostatečnou kompenzací) 11...a5 12.hxg6 fxg6 13.Sxg7 

Kxg7 14.Dh6+ Kg8 15.Jh3 Vf7 16.Se2 Vg7 17.Jg5 c4 18.Vdf1 a4 (Lákavé 18...De3+ nic 

nedává a po 19.Kb1 a4 20.Jxh7! Dxh6 21.Jxf6+ vede ke ztrátě pěšce) 19.a3 Sd7 20.Kb1 Dc5 

21.f4 Jf7 (Po 21...Jg4 22.Sxg4 Jxg4 programoval bílý oběť dámy 23.Dxg7+ -podobně jako v 

partii o sedm tahů později) 22.Jxf7 Kxf7 (Vzetí věţí se černému nelíbilo pro okamţité f5-  

nyní plánuje nebezpečný  postup b5-b4 - chybí mu však cenné tempo) 23.e5!! (Pěšcový 

průlom v centru je motivován uvolněním centrálního pole e4 a umoţní bleskový převod 

bílého jezdce na královské křídlo) 23...Jxd5 24.Je4! Db6 25.Jg5+ Kg8 26.Sxc4 e6 27.Sxd5 

exd5  
 

XIIIIIIIIY 
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9r+-+-+k+0 
9+p+l+-trp0 
9-wq-zp-+pwQ0 
9+-+pzP-sN-0 
9p+-+-zP-+0 
9zP-+-+-+-0 
9-zPP+-+P+0 
9+K+-+R+R0 
xiiiiiiiiy 

 
  28.Dxg7+!! Kxg7 29.Vxh7+ Kg8 30.Vfh1 Sh3 31.V1xh3 a černý se vzdal. Po 31...exd5 

násl. třítahový mat: 32.Vh8+ Kg7 33.V3h7+ Kf6  34.Vf7 mat. F. Blatný - Rovnost 1982. 1–0 

 

Pirisi - Blatný,F [C55] 

Eeclo, 1983 

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.d3 (Nejskromnější pokračování, ale do teoretických zápletek po 

4.Jg5 se  budapešťskému mistru nechtělo) 4...Se7 5.0–0 0–0 6.Sb3 d5 7.exd5 (Lépe je drţet 

napětí v centru po 7.Jbd2) 7...Jxd5 8.Ve1 (Zaměřuje se na slabinu e5) 8...Sg4 9.h3 Sxf3 

10.Dxf3 Jd4 11.De4 Jb4 (Originální manévry jezdců) 12.Ja3 Sd6 13.Sd2 Ja6 14.Vac1 (Po 

braní na b7 ztratí bílý kvalitu) 14...Jc5 15.Dg4 Jcxb3 16.axb3 f5 (Razantní nástup pěšce, 

který sehraje rozhodující roli) 17.Dd1 f4 18.Sc3 f3 19.Sxd4 exd4 20.Ve4 Sf4 21.Va1 Dg5 

22.Df1 [22.g3 Sxg3 23.Vg4 Sxf2+ 24.Kxf2 De3+ 25.Kf1 f2–+] 22...Vae8 23.Vae1 Vxe4 

24.Vxe4 c5 25.g3 h5 26.h4 Dg6 27.Jc4! (S hrozbou Vxf4 s dalším Je5) 27...Sxg3 (Nyni 

vynuceno) 28.fxg3 Dxg3+ 29.Kh1 f2 30.Jd2  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-trk+0 
9zpp+-+-zp-0 
9-+-+-+-+0 
9+-zp-+-+p0 
9-+-zpR+-zP0 
9+P+P+-wq-0 
9-zPPsN-zp-+0 
9+-+-+Q+K0 
xiiiiiiiiy 

 
  30...De3!! (Rozhodující manévr, jehoţ propočet stál oba aktéry mnoho času. Po vzetí dámy 

vznikne vyhraná pěšcová koncovka pro černého) 31.Jc4 Df3+ 32.Kh2 b5 33.Je5 Df5 34.Kg3 

g5 35.hxg5 Dxg5+ 36.Kh2 Vf4 (Závěr skvělé obětní akce - přechod do vyhrané koncovky) 

37.Jc6 Dh4+ 38.Kg2 Vxe4 39.dxe4 Dxe4+ 40.Kxf2 Dxc6 a bílý se po několika dalších tazích 

vzdal. Cena za nejlepší partii festivalu v belgickém Eeclo. Brněnský večerník -srpen 1983) 0–
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1 
Blatný,F - Továrek,A [B24] 

divize jih /Lok C-Lok D/  (1), 1994 

1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 e6 (Nejspolehlivější je symetrické 5...d6) 6.Se3 b6?! 

(Experiment, který se černému nevyplatí. Hrává se: 6...Jd4 7.Jce2!? d5 8.c3 Jxe2 9.Jxe2 dxe4 10.Sxc5 

exd3 11.Jf4 d2+ 12.Dxd2 Dxd2+ 13.Kxd2, Barczay-Uhlmann, Trencanske Teplice 1979/; 6...d6 7.Dd2 

Jge7 8.Sh6 Sxh6 9.Dxh6 Jd4 10.Dd2 0–0 11.Jh3 f6 12.0–0 e5 13.f4 Db6= Balašov-Timman, Rio de 

Janeiro 1979) 7.Dd2 Jge7 8.Sh6 0–0?  
 

XIIIIIIIIY 
9r+lwq-trk+0 
9zp-+psnpvlp0 
9-zpn+p+pvL0 
9+-zp-+-+-0 
9-+-+P+-+0 
9+-sNP+-zP-0 
9PzPPwQ-zPLzP0 
9tR-+-mK-sNR0 
xiiiiiiiiy 

 
 (To umoţňuje soupeři zahájit standardní útok na krále, který se rozvíjí téměř automaticky. Za úvahu 

stálo 8...Sxh6 s pokusem přejít do pozic z předchozí  poznámky. Ale jiţ zahrané b6 místo d6 ztěţovalo 

černému obranu) 9.h4 f5 (Musí krýt slabý bod h7 a proto přivádí dámu k jeho ochraně. Dáma však je 

špatným obráncem, protoţe můţe být neustále obtěţována lehkými figurami protivníka, jak mistr 

Blatný názorně předvede) 10.h5 De8 11.Sxg7 Kxg7 12.Jb5! Df7 13.Jd6 Df6 14.hxg6 Dxg6 15.Jh3 e5 

(Hrozilo Jf4. Tento i všechny předchozí tahy černého byly vynuceny) 16.Jxf5+ Jxf5 17.exf5 Df6 

[17...Dxf5 18.Se4+-] 18.Jg5 Vh8 [18...h6 19.Je4+-] 19.Je4 Df8 20.Dg5+ Kf7 21.Vh6 (Pozn. JK) 1–0 

 

Blatný,F - Groszpeter,A (2530) [B26] 

Hietzing-Glendorf, 1997 

1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 d6 6.Se3 e6 7.Dd2 Da5 8.f4 Jge7 9.Jf3 Jd4 10.Jxd4  
 

XIIIIIIIIY 
9r+l+k+-tr0 
9zpp+-snpvlp0 
9-+-zpp+p+0 
9wq-zp-+-+-0 
9-+-sNPzP-+0 
9+-sNPvL-zP-0 
9PzPPwQ-+LzP0 
9tR-+-mK-+R0 
xiiiiiiiiy 
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(Zajímavý tah, který vypadá jako hrubá chyba. V teorii není, já ho uţ kdysi na turnaji v 

Lipsku vyzkoušel proti jinému Madarovi Szilagyimu) 10...cxd4 11.Jd1 Da6 12.Sf2 Sd7 

13.0–0 Vc8 14.c4 dxc3 15.Jxc3 0–0 16.Vfc1 /R/ 16...e5 17.d4 exf4 18.gxf4 Vfe8 19.e5 dxe5 

20.fxe5 Jf5 21.Ve1 Sc6 22.Je4 Sxe4 23.Sxe4 Je7 24.Vf1 Vcd8 25.Df4 Jc6 (R. Archiv F. 

Blatný) ˝–˝ 

 

Polofinále mistrovství ČSSR Brno 1961 (12.-26.10.) 
 

                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 Body 

1. Blatný F.      - x x 1 1 1 1 x 1 x x 1 1 1  10,5 

2. Veselý J.      x - x x x 1 x 1 1 x 1 1 1 1  10 

3. Fichtl J.      x x - x 1 0 0 x x 1 x 1 1 1   8 

4. Říha J.        0 x x - 0 x 1 x 1 x x 1 1 1   8 

5. Jaroš M.       0 x 0 1 - 1 x 1 1 0 1 0 x 1   7,5 

6. Polák Jiří     0 0 1 x 0 - 1 x 0 1 x x x 1   6,5 

7. Malcánek O.    0 x 1 0 x 0 - 1 x 1 x 1 0 0   6 

8. Kantor K.      x 0 x x 0 x 0 - x x x 1 1 x   6 

9. Hajduk A.      0 0 x 0 0 1 x x - 1 0 1 x 1   6 

10.Brychta V.     x x 0 x 1 0 0 x 0 - x 0 1 1   5,5 

11.Crha J.        x 0 x x 0 x x x 1 x - 0 0 1   5,5 

12.Schumann J.    0 0 0 0 1 x 0 0 0 1 1 - x 1   5 

13.Průcha K.      0 0 0 0 x x 1 0 x 0 1 x - 1   5 

14.Enders J.      0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 0 0 0 -   1,5 

    (Čs.šach 1961, 179) 

 

 

 
 
(Zleva: Kadlec – rozh., ?, Fichtl, Malcánek, ?, Jaroš, Polák, Crha, ?, ?, ?, ?, Veselý, Průcha, Blatný) 
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(První  větší turnaj,  který  jsem  sledoval jako  divák, bylo polofinále  mistrovství  ČSSR  v  

Brně  1961.  Hrálo  se tehdy na „Stadioně“ a já se vypravil hned  na první kolo, kde jsem 

obdivoval nejvíc hru  Blatného s Fichtlem.  Od pana Vašíčka  jsem si koupil kromě vstupenky  
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i první číslo bulletinu.  Existuje o tom dokonce legrační doklad.  V šachové prodejně  na 

Běhounské, kterou  tehdy vedl  dr.Florián,  byla  vystavena   velká  tabule  s  průběţnými 

výsledky a kromě  nich i několik fotografií. A  na jedné jsem byl já, jak soustředěně hledím na  

pozici Franty Blatného! Dodal jsem si odvahy, vstoupil  do prodejny a poprosil dr. Floriána, 

aby mi tu fotku dal.  Coţ se taky stalo, někde ji  mám ještě schovanou a je opravdu  

propíchnutá špendlíkem. Na tento turnaj byly pořádány školní exkurse. Ten 14letý divák 

v černém svetru jsem já, Blatný hraje bílými s mistrem Fichtlem, za ním sedí pánové 

Malcánek, který hrál tehdy s Jirkou Veselým a Crha. Moţno říci – osudové setkání!)  
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V rubrice „Kalendárium“ oblíbeného Šachového týdeníku 13/2008 připomněli vydavatelé 

jubileum mistra Františka Blatného tím – ţe jej výrazně omladili! K textu totiţ přidali fotku 

jeho syna Pavla. Ale my jim to odpouštíme – podoba otce a syna je vskutku úţasná... (JK) 

 

 
 

(František Blatný cca 1964) 
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Chvilka nad šachovnicí 

Příjemné vzpomínky - Kaţdá výhra potěší, a je-li to bod s mezinárodním velmistrem, pak je 

to jistě vzpomínka velmi příjemná. 

Autor: 

red  

 

20.1.2008 11:27 

Ilustrační foto 

Autor: DENÍK/Ája Burešová 

řídí mistr FIDE 

František Blatný 

Svou roli zde nepochybně hraje i přízeň šachové bohyně Caissy, která byla ke mně vlídná. 

Nevím proč, hlavně v partiích s maďarskými legendami – trojnásobným účastníkem 

kandidátů MS Laszlo Szabo a Gedeonem Barczou, který rovněţ patřil dlouhá léta   k oporám 

olympijského týmu. 

Partie: 

F. Blatný - L. Szabo  1-0, Mariánské Lázně 1959 (13. kolo), Sicilská (B 77): 1. e4 c5  2. 

Jf3 g6  3. Jc3 Sg7  4. d4 cxd4  5. Jxd4 Jc6  6. Se3 Jf6  7. Sc4 0-0  8. Sb3 (Proti případnému 

Jxe4 s dalším d5.)  8...d6  9. f3 Ja5  10. Dd2 Sd7  11. Sh6 Jxb3  12. cxb3 Dc7  13. g4 Sc6  14. 

Vg1 (S typovou hrozbou Jf5!)  14...Sxh6  15. Dxh6 Kh8  16. De3 e5  17. 0-0-0 Je8  18. Dh6 

De7  19. Jc2 Jg7  20. Vd3 (Hrozí f4 s dalším Vh3)  20... Je6  21. Vgd1 Vfd8  22. Dd2 Df6  

23. Kb1 Vd7  24. Df2 Jf4  25. V3d2 a6  26. Je3 Vad8 27. h4 h5  28. Jg2 Je6  29. De3 Kh7  30. 

g5 De7  31. f4 f6? (Mělo se stát exf4 – nyní rozhodne pěšcový průlom.)  32. f5! Jg7  33. 

fxg6+ Kxg6  34. gxf6 Dxf6  35. Vf2 De7  36. Dg3+ Kh7  37. Je3 Vf8  38. Jcd5 Sxd5  39. 

Jxd5 Dd8  40. Vdf1 Vxf2  41. Dxf2 Vc7  42. Jf6+ Kh8  43. Dd2!  a proti Dh6 mat není 

obrany. 

Szabo se vzdal. A mně spadl kámen ze srdce - nedošlo další den   k dohrávání - a tak jsem 

stihl klíčový zápas stolního tenisu moravsko-slovenské ligy v Brně. Partie se v té době hrály 

tempem 2,5 hodiny na 40 tahů, pečetilo se, dohrávka by byla následující „volný“ den. 

Gedeon Barcza vyhrál desetkrát přebor Maďarska, a tak mě má nečekaná výhra černými 

kameny velice potěšila. 

Partie: 

G. Barcza - F. Blatný  0-1, „Primát Děčína“ 1975, Sicilská (E 65): 1. Jf3 Jf6  2. c4 g6  3. 

g3 Sg7  4. Sg2 0-0  5. 0-0 d6  6. d4 Jbd7  7. Jc3 c5  8. b3 Vb8 9. Sb2 a6  10. dxc5 Jxc5  11. 

Jd4 Je6  12. Dd2 Jxd4  13. Dxd4 Se6  14. Dd3! Dd7  15. a4 Sh3  16. Va2 (Příprava převodu 

věţe na sloupec „d“)  16...Vfd8  17. Sxh3 Dxh3  18. f3 De6  19. Jd5! Je8 (Černý je nucen vést 

„zákopovou válku“ na 6.-8. řadě.)  20. Sxg7 Jxg7  21. e4 f6  22. a5 Df7  23. f4!? e6  24. Jb6 

De7  25. Dc3 Vf8  26. Vd2 Vbd8  27. Db4 Dc7  28. Vfd1 Dc6 (V nastupující časové tísni se 

dostávám k protihře – objektem je centrální pole e4.)  29. Vd4? g5!  30. Dd2 gxf4  31. gxf4 

http://ad2.billboard.cz/please/redirect/32063/1/1/32/!hash=2196912450;h4r=31744067;p4r=305422937;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=60804/743802_5?
http://ad2.billboard.cz/please/redirect/32063/1/1/32/!hash=2196912450;h4r=32185667;p4r=305446523;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=42220/817245_5?
http://ad2.billboard.cz/please/redirect/32063/1/1/32/!hash=2196912450;h4r=32583491;p4r=305456764;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=61669/772730_5?
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Dc5!  32. b4 Dh5  33. Df2 Kh8  34. Kh1 e5!  35. V4d3? (35. Vxd6 vázlo na 35...Dxd1+!!  -+)  

35...Je6  36. f5 Jf4 (Hra vplula do taktických vod.)  37. Df3 Dh6!  38. V3d2 Vg8  39. c5 Jh3! 

(Hrozí Dxd2!) 40. Jc4 (Na 40.Vxd6 by přišlo studiové 40...Dh5!  -+)  40...Vg7  41. Jxd6 

Dxd2!  42. Jf7+ Kg8  a bílý se vzdal. Na 43. Jxd8 následuje dvoutahový mat : 43...Dxd1+  44. 

Dxd1 Jf2 mat; nebo 43...Jf2+  44. Dxf2 Dxd1+ a mat.) 

 

 

http://ad2.billboard.cz/please/redirect/32063/1/1/32/!hash=2196912450;h4r=2179828035;p4r=305459838;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=60141/669489_5?
http://ad2.billboard.cz/please/redirect/32063/1/1/32/!hash=2196912450;h4r=2179058755;p4r=305404540;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=61330/817062_5?

