
Zdání a skutečnost 
 
V pátek 31. března 2017 jsme se s Jurou Kubíčkem po shlédnutí části extraligových 
bojů na Stavební fakultě VUT v Brně vydali do Bystrce na tradiční páteční blicák, který 
se opět hrává v restauraci U Šťávů. Již z dálky jsme pod obrovskou lípou uviděli před 
hospodou sedět několik šachistů, z nichž vyčníval především Pavel Kopkan, který 
vypadal, jako by byl v očekávání narození nejméně dvojčat a pak ve sportovním pan 
šalinář Radek Bednařík, který se poprvé v této sezóně vydal na cestu na kole. A tito 
pánové nám sdělili překvapivou novinu: dovnitř se dnes nedostaneme, celou hospodu 
obsadili milovníci country, které vyhodili ze Slovanu a kteří tedy své koncerty přenesli ke 
Šťávům. Co teď? Padaly různé návrhy, Kopkan si mezitím objednal smažený sýr, slíbiv, 
že se na nové místo boje dostaví dodatečně. Radek cyklista se vydal do hospody u 
hřiště na rugby (konkrétně „U Šišky“ – Jakuba Obrovského 2) a záhy nám zavolal, že 
tam místo je, ať přijedeme. Kubíček a on šachové propriety mají, Ondra Kašpárek, který 
se mezitím dostavil také, vnikl mezi hudbymilovné důchodce a vyzvedl třetí soupravu a 
vydali jsme se na cestu, včetně přítele Gusty Nikodéma. A čekání na Kopkana před 
zahájením turnaje jsme si krátili vyřazovacími turnájky v pětiminutovkách. Ty suverénně 
vyhrál Gusta, docíliv skóre 12:0! Já zpočátku odmítal „pětky“ hrát, ovšem utrpěv 
s Gustou debakl 0:2, rozhodl jsem se zůstat u klasických desetiminutovek (ty však dnes 
Gusta hrát odmítl) a zatím pozorovat partičky ostatních. A taky se v jedné z nich urodilo 
něco velmi vzrušujícího:  
 
Kašpárek,Ondra - Kubíček,Jiří 
Bystrc /U Šťávů 10 min./, 31.03.2017 
Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+k+r+0 
9+-zp-+p+p0 
9-+-+pzPp+0 
9+p+nsN-+-0 
9-+-+-+Q+0 
9+-+-+-+-0 
9-+q+-zPPzP0 
9+-+R+-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
Postavení černého je na první pohled tristní. Král zůstal bez ochrany v centru, věž nemá 
kam jít, trochu volnosti má jenom černá dáma. Ve prospěch černého hovoří jenom 
dočasně ohrožené postavení bílého krále, který by mohl event. dostat mat na první řadě. 
Pan Kašpárek situaci dobře ohodnotil a zahrál 1.Vxd5! Kolega Jura Kubíček vidí, že po 
přijetí oběti věže dostává 2.Dc8 mat, nachází jediné možné pokračování v tom, že 



napadá bílou dámu, která musí krýt bod d1. 1...h5 Následovalo 2.Dd1 a Kubíček se 
vzdal. Po vynucené výměně dam zůstane bílému figura navíc. Mně se to zdálo jako 
divákovi příliš „materialistické“ a při rozboru postavení jsem tvrdil, že teď bílý přišel o 
možnost  zahrát nádhernou kombinaci a ocitnout se natrvalo v knížkách nebo 
antologiích. Totiž 2.Vd8+ Kxd8 3.Dd4+ Ke8 4. Dd7+ Kf8 5.Dxf7 mat. Na to Kašpárek 
říká, to jsem samozřejmě taky viděl, ale co když černý uhne na druhou stranu 3...Kc8? 
Tak jsme pokračovali 4.Dd7+ Kb7 5.Dxb5+ a teď se ukázalo, že i v této variantě černý 
král buď dostane mat, nebo bude muset odevzdat dámu za jezdce a prostě prohraje na 
citelnou ztrátu materiálu. Viz diagram: 
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+r+0 
9+kzp-+p+-0 
9-+-+pzPp+0 
9+Q+-sN-+p0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+q+-zPPzP0 
9+-+-+-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
5...Kc8 (5...Ka7 6.Jc6+ a vyhraje) 6.Da6+ Kb8 7.Jd7# To vše je jistě docela 
přesvědčivé. Kritickou pozici jsem si zapsal a doma ji zadal do C-B a „pustil“ na ni svého 
dlouholetého přítele Fritze. Jaké bylo moje překvapení, když přítel se vrátil k 
„hamižnému“ tahu 2.Dd1 (označiv ho vykřičníkem) s tím, že po vynucené výměně dam 
hrozí bílý neodvratným tahem 3.Jc6 s dalším matem věží na osmé řadě! Takže přítel 
Kašpárek to zahrál (možná nechtěně) nejlépe, jak mohl a střízlivá skutečnost opět 
překonala šálivé zdání.  
 
Když nás pak opustil Gusta Nikodém, který spěchal na poslední možný spoj do 
Rebešovic, hráli jsme ve čtveřici zbývajících (Kopkan si asi objednal další porci 
smaženého sýra a nepřišel) tím tempem, kvůli kterému všichni na páteční turnaje do 
Bystrce chodíme, totiž desetiminutovky. Měl jsem hodně štěstí a se svými soupeři se mi 
podařilo skórovat v poměru 9:0. Moc si toho nepamatuji, jako bílý jsem hrával většinou 
1.f4 s možným přechodem do královského gambitu, černými Caro-Kann, nebo dámský 
gambit (slovanskou). Tak aspoň dvě ukázky:    
 
Kalendovský,Jan - Kubíček,Jiří [C32] 
Bystrc /U Šťávů 10 min./, 31.03.2017 
1.f4 e5 2.e4 d5 3.exd5 e4 4.d3 Jf6 5.dxe4 Jxe4 6.Jf3 Sc5 7.De2 Sf2+ (Zde je správné 
7...De7) 8.Kd1 Diagram  
 



XIIIIIIIIY 
9rsnlwqk+-tr0 
9zppzp-+pzpp0 
9-+-+-+-+0 
9+-+P+-+-0 
9-+-+nzP-+0 
9+-+-+N+-0 
9PzPP+QvlPzP0 
9tRNvLK+L+R0 
xiiiiiiiiy 

 
8...Dxd5+? (Další nepřesnost) 9.Jfd2 0–0 (Nebo podle knížek: 9...f5 10.Jc3 Dd4 
11.Jcxe4 fxe4 12.c3 De3 13.Dh5+ g6 14.De5+ Kf7 15.Sc4+ Kf8 16.Dxh8+ Ke7 
17.Dxh7+ Kd6 18.Dxg6+ Ke7 19.Dxe4+ a bílý vyhrál, Kalendovský,J - Uhmann, J, 
bleskovka u Pásků 2001) 10.Dxe4 Sg4+ 11.Se2 Dh5 12.Sxg4 Dxg4+ 13.Df3 Dxf3+ 
14.Jxf3 Jc6 15.Ke2 Sb6 16.Vd1 Vfe8+ 17.Kf1 Jb4 18.Ja3 Vad8 19.Sd2 Jd5 20.Jc4 
Sc5 21.c3 b5 22.Jce5 a bílý vyhrál. 1–0 
 
Kalendovský,Jan - Bednařík,Radek 
Bystrc /U Šťávů 10 min./, 31.03.2017 
Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+-+-+-tr0 
9zppzp-wqpmk-0 
9-+-zp-+ptR0 
9+-+N+-zP-0 
9-+-snP+Q+0 
9+-+-+-+-0 
9PzPP+-+-+0 
9+-mK-+-+R0 
xiiiiiiiiy 

 
 Závěr partie: 1...De5 (Nebo 1...De6 2.Dh4 Je2+ 3.Kb1 Vhg8 4.Vh7+ Kf8 5.Dh6+ Ke8 
6.Jxc7+) 2.Vxh8 (Jinou možností bylo 2.Dh4 Jf3 3.Vh7+ Vxh7 4.Dxh7+ Kf8 5.Dh8+ 
Dxh8 6.Vxh8+ Kg7 7.Vxa8 a vyhraje) 2...Vxh8 3.Vxh8 Je6 4.Vc8 a vyhraje. 1–0 
Zajímavější by asi bylo uvést předchozí tahy – jak se do tak nepříznivé pozice černý 



dostal. Ale to si už holt nevybavuji, stejně pako vítězné partie s Ondrou Kašpárkem. Po 
11. hodině nás milá slečna výčepní poslala domů a my jsme odjeli autobusem na 
rozjezdy u nádraží o půlnoci. Další zajímavý pátek byl za námi... 
 
(kal) 
 
 
 


