
Remíza Uni s Vyškovem. 
 
Když jsem si po naší krátké partii povídal s přítelem Jiřím Moučkou v restauraci 
Obzor na brněnském sídlišti Lesná v blízkosti Klubu důchodců, kde má VSK 
Univerzita Brno svoji útulnou klubovnu na Ibsenově ulici 2b, tak mi Jirka na moje 
žehrání, že mne hraní šachu už dlouho nebaví, odpověděl zcela jasně: „Protože 
nevyhráváš“. Musel jsem se docela zasmát, po dnešku mám za družstva tři remízy a 
prohru se Slepovem v KP dvojce. Moje příprava  na dnešní zápas VSK Univerzita 
Brno – MKS Vyškov byla ovšem příkladná. Celou sobotu jsem trávil jako rozhodčí 
prosincového bleskového turnaje „U Pásků“, kde mne přátelé a známí vydatně 
napájeli a odpoledne a večer jsem byl v restauraci „Na růžku“, dříve „U Kadleca“ a 
v dobách, kdy Moučka v Brně studoval (nebo už učil na Univerzitě obrany?!) se jí prý 
říkalo „U Hitlera“. No já na takové důležité místopisné pojmy nemám bohužel paměť. 
Domů jsem přišel v přiměřenou dobu, budíka nastavil na půl osmou – utkání začínalo 
v deset hodin – a myslel jsem, že odchod z domova o půl deváté bude plně 
postačovat. Na naší tramvajové zastávce v Bohunicích se mnou nastoupil pan 
Švehla, od kterého jsem se dozvěděl, že utkání Adamov – Duras Brno C se hraje 
v klubovně Durasu v hale na Vodově, neboť jejich adamovská klubovna prodělává 
rekonstrukci vodovodů. Na České jsme se rozloučili, já si šel pro Dobrou vodu a 
mezitím mi ujela tramvaj 9x, jedoucí na Halasovo náměstí. Mírně jsem znervózněl, 
další přijela v 9.22! Ale cesta na Lesnou nedělním poloprázdným Brnem byla rychlá, 
za nějakých pětadvacet minut jsem mohl nastoupit do autobusu číslo 57 a jeti tři 
zastávky na Loosovu. Píši tyto zcela zbytečné podrobnosti zde hlavně pro sebe, 
protože už hodně zapomínám a pak hledám spojení do svého nového klubu na 
různých internetových mapách. Naštěstí v autobuse seděl pan Šebek, který mne do 
klubovny v pohodě dovedl. Tam již byla půlka hráčů Vyškova (ti starší páni prý už 
jednou jeli kolem, ale nezastavili) a postupně i většina našich. Tradičně chyběl snad 
jen Honzík Uhmann. Rád bych podrobně vylíčil průběh zápasu, jak se skutečně 
odehrával, ale já skončil první a vydal se hned se svým soupeřem na pivo, takže to 
budu jen odhadovat... 
 
Kalendovský,Jan (2000) - Moučka,Jiří (2014) [B26] 
KP I /Univerzita-Vyškov/ (4), 07.12.2014 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 d6 6.Se3 e5 7.Dd2 Jd4 8.Jce2 Se6 9.c3 
Jc6 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+-wqk+ntr0 
9zpp+-+pvlp0 
9-+nzpl+p+0 
9+-zp-zp-+-0 
9-+-+P+-+0 
9+-zPPvL-zP-0 
9PzP-wQNzPLzP0 
9tR-+-mK-sNR0 
xiiiiiiiiy 



 
 (Někdy po svém šestém tahu jsem neuváženě prohodil něco v tom smyslu, že jsem 
se na partii připravoval a „všechno znám“. Jiří se zatvářil skepticky a řekl: „Ty se na 
partie ještě připravuješ? A tohle znáš?“ Černý nabízí přechod ze zavřené sicilské po 
možném d3-d4 do otevřené varianty, bílému se to však nelíbí a přiznal, že „to 
nezná“) 10.Jf3 Jge7 11.Jg5 Sc8 12.0–0 0–0 (Pozice je prakticky vyrovnaná, staří 
známí teď dali partii za remízu) 1/2 
 
Stav zápasu je 0,5:0,5 a po následující partii, hrané na čtvrtém stole, se změnil jen 
málo na 1:1. Z hlediska symetrie je možná zajímavé, že žádná další remíza v tomto 
bojovném utkání se již nekonala. Domácí bodovali vpředu a hosté vzadu. Když přišly 
na přetřes vyhlídky ještě v poklidných diskusích před zápasem, vzpomněl jsem si, jak 
pan Švehla mi ráno říkal, že už dávno slyšel, že ve Vyškově jsou jen tři dobří hráči: 
Moučka, Kejík a Kupčík. Tu mi došlo, jak některá tvrzení se dostanou natrvalo do 
oběhu. Je to starý citát Franty Blatného, který jsem použil v jednom povídání k výročí 
Jirky Moučky a zdá se, že mezi lidmi zdomácněl. Ale asi už to tak zcela neplatí – i ve 
Vyškově rostou noví talenti!  
 
Mouryc,Tomáš (1971) - Slepov,Kyryl (2110) [B91] 
KP I /Univerzita-Vyškov/ (4), 07.12.2014 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.g3 g6 (Z Najdorfovy varianty 
sicilské se stává dračí obrana) 7.Sg2 Sg7 8.0–0 0–0 9.h3 h6 (Zde měl černý dosud 9 
běžně uzívaných tahů k dispozici, volí však novinku) 10.a4 Dc7 11.Se3 Jc6 12.Jde2 
b6 13.Jd5 Jxd5 14.exd5 Je5 15.Sd4 Sd7 16.b3 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+-+-trk+0 
9+-wqlzppvl-0 
9pzp-zp-+pzp0 
9+-+Psn-+-0 
9P+-vL-+-+0 
9+P+-+-zPP0 
9-+P+NzPL+0 
9tR-+Q+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
 ½ Dáno za remízu. 
 
 
Kejík,František (2053) - Tvrdý,Radovan (1896) [D02] 
KP I /Univerzita-Vyškov/ (4), 07.12.2014 
1.d4 Jf6 2.Jf3 d5 3.Jbd2 e6 4.g3 Se7 5.Sg2 0–0 6.0–0 c6 7.b3 (Bílý hraje hru 
dámským pěšcem, černý si není zcela jist. Obvyklejší než tah v textu je třeba 7...b6) 
7...Dc7 8.Sb2 b6 9.Vc1 Sb7 10.c4 dxc4 11.Jxc4 Jbd7 12.Jce5 Vac8 13.a3 Db8 
14.b4 Vfd8 15.Db3 Da8 Diagram  



 

XIIIIIIIIY 
9q+rtr-+k+0 
9zpl+nvlpzpp0 
9-zpp+psn-+0 
9+-+-sN-+-0 
9-zP-zP-+-+0 
9zPQ+-+NzP-0 
9-vL-+PzPLzP0 
9+-tR-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
16.Jxf7! (Tuto oběť černý zjevně podcenil) 16...Kxf7 17.Jg5+ Ke8? (17...Kg6 18.f4 
c5 19.Dd3+ bylo také nepříjemné, teď bude ale konec zřejmý) 18.Dxe6 Jf8 19.Df7+ 
Kd7 20.Sh3+ Kd6 21.e4 Jg6 22.e5+ Kc7 23.exf6 Vf8 24.Je6+ Kd6 25.Jxf8 Vxf8 
26.De6+ a černý se vzdal. 1–0 
 
Hosté vedou po výhře pana Kejíka na šesté desce 2:1! A po další partii na sedmém 
stole zvyšují na nepříjemných 3:1! 
 
Zerdaloglu,Vasilis (1855) - Kupčík,Zdeněk (1989) [B84] 
KP I /Univerzita-Vyškov/ (4), 07.12.2014 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Se2 e6 7.0–0 Se7 8.Se3 0–0 9.a4 
Jc6 (Poměrně časté postavení v tzv. scheveningské variantě sicilské obrany) 
10.Jxc6 bxc6 11.a5 Jd7 12.Ve1 (Používá se zde spíše 12.Ja4) 12...d5 13.exd5 
cxd5 14.Sd3 g6 15.Je2 Sf6 16.c3 Sb7 17.Jg3 Dc7 18.De2 e5 19.Vec1 Sg7 20.f3 f5 
(A černý se zjevně zmocnil iniciativy v partii) 21.Sf2 Sh6 22.Vd1 Vfe8 23.Dc2 e4 
24.fxe4 fxe4 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+-+r+k+0 
9+lwqn+-+p0 
9p+-+-+pvl0 
9zP-+p+-+-0 
9-+-+p+-+0 
9+-zPL+-sN-0 
9-zPQ+-vLPzP0 
9tR-+R+-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 



25.Jxe4? (25.Sxe4 dxe4 26.Db3+ Kh8 27.Df7 e3 28.Vxd7 exf2+ 29.Kf1 rozhodně 
stálo za pokus) 25...dxe4 26.Db3+ Kh8 27.Df7 Sg7? (Ovšem 27...e3! plán bílého 
velmi se podobající předchozí poznámce vyvracelo!) 28.Sb6 (Proč ne 28.Sb5!, např. 
28...Vf8 29.Dxd7 Df4 30.Sg3 s výhodou bílého?) 28...Dc6 29.Sd4? (V kombinacích 
se oba soupeři dnes moc nevyznamenali. Šlo možná zkusit 29.Sxa6 Jxb6 30.Dxb7 
Dc5+ 31.Kh1 Vab8 32.Df7 a bílý ještě žije) 29...Sxd4+ 30.cxd4 Vf8 a bílý se vzdal. 
0–1 
 
Na 3:2 pro hosty snižuje náš Luboš Kiša na druhém stole, ale chvílemi se zdálo, že 
pan Rozumek by mohl v této hře triumfovat. 
 
Rozumek,Vlastimil (2061) - Kiša,Lubomír (2184) [C50] 
KP I /Univerzita-Vyškov/ (4), 07.12.2014 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Se7 4.d4 d6 5.h3 Jf6 6.Jc3 0–0 7.d5 Jb8 8.Se3 c6 9.a4 
Dc7 (Hraje se Uherská hra, kterou přítel Fritz označuje z nejasného důvodu za 
Italskou) 10.De2 Jbd7 11.a5 cxd5 12.exd5 Je8 13.g4 a6 14.Jd2 Dd8 15.Jde4 g6 
16.b4 Jg7 17.h4 f5 18.Jg5 f4 19.Je6 De8 20.Jxf8 Dxf8 (Bílý dobyl kvalitu, černý si 
uchoval jisté protišance) 21.Sd2 Jf6 22.f3 Sd7 23.b5 axb5 24.Sxb5 Dd8 25.Sxd7 
Jxd7 26.Je4 (Ještě lépe vypadá h4-h5) 26...Sxh4+ 27.Kf1 Se7 28.Db5 Vc8 29.c4 
(Zdá se, že nabízející se 29.Dxb7 Vxc2 30.a6 by patrně bílému partii vyhrálo) 
29...Dc7 30.Va4 h5 31.Kg2 hxg4 32.fxg4 f3+ 33.Kxf3 Vf8+ 34.Ke3 Jc5 35.Jxc5 
dxc5 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-trk+0 
9+pwq-vl-sn-0 
9-+-+-+p+0 
9zPQzpPzp-+-0 
9R+P+-+P+0 
9+-+-mK-+-0 
9-+-vL-+-+0 
9+-+-+-+R0 
xiiiiiiiiy 

 
36.Db1 (Chyba, která obrací výsledek. Lepší bylo 36.Ke2 Dc8 37.Vg1 e4 38.Se3 a 
černý na bílého krále nemá vhodné páky) 36...Sg5+ 37.Kd3 e4+ 38.Ke2 Dg3 (A po 
tomto tahu již bílý obranu nemá) 39.Sxg5 Vf2+ 40.Kd1 Df3+ 41.Kc1 Dxh1# 0–1 
 
Na prvním stole snižuje na 3:3 naše nová posila Nataša Richterová. Ale ani zde to 
nebylo jednoduché. 
 
Richterová,Nataša (2154) - Pech,Václav (1983) [E72] 
KP I /Univerzita-Vyškov/ (4), 07.12.2014 
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 0–0 5.e4 d6 6.Je2 Jbd7 7.0–0 e5 8.d5 Jc5 9.Jbc3 
a5 10.b3 Sd7 11.Vb1 (Zde je obvyklejší 11...Dc8 s ideou výměny bělopolných 



střelců) 11...c6 12.dxc6 Sxc6 13.Dc2 De7 14.Vd1 h6 15.Se3 Je6 16.Jd5 Sxd5 
17.exd5 Jg5 18.c5 Vfc8 19.h4 Jgh7 20.c6 Jg4 21.Sc1 f5 22.Sa3 Jhf6 23.Dd2 h5 
24.De1 b5 25.Jd4 b4 26.Sc1 e4 27.Sg5 Df7 28.Jb5 Je8 29.Sf4 Se5 30.f3 Sxf4 
31.gxf4 exf3 32.Sxf3 Df6 33.De6+ Kg7 34.Sxg4 hxg4 35.Dxf6+ Kxf6 36.Ve1 
Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+r+n+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+Pzp-mkp+0 
9zpN+P+p+-0 
9-zp-+-zPpzP0 
9+P+-+-+-0 
9P+-+-+-+0 
9+R+-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
 (Bílý si udržel poziční převahu v podobě dvojice pěšců c6-d5 a volného e-sloupce do 
konce. Tah v partii prohrává rychle, ale obrana byla již obtížná) 36...Jg7 37.Jxd6 
Vd8 38.Jc4 a černý se vzdal. 1–0 
 
A zase se dostávají hosté do vedení. V partii na stole osmém se zdálo po 12. tahu 
bílého, že je s naším borcem zle. Aspoň tak soudil věčný optimista pan Rozumek, 
který na vyhlídkové terase před klubovnou prohlásil něco v tom smyslu, že teď už je 
to zcela jasné a náš (totiž jejich) vyhraje. Jenže když se po pár tazích ocitl bílý střelec 
bílého na trochu divném poli h3, soudil zase Jiří Moučka, že spíše stojí lépe černý. 
Pak přešla partie do nepatrně lepší věžovky pro bílého, který měl aktivnějšího krále, 
ale to největší neštěstí pro nás přišlo v 38. tahu, kdy černý se pokusil zachraňovat 
v pěšcové koncovce. Asi ji špatně spočítal, neboť Fritz při glosování partie ihned 
přešel z hodnocení 0.19 ve prospěch černého(!) na 9,80 ve prospěch bílého. A tuto 
šanci již pan Kudlička z rukou nepustil. 
 
 
Kudlička,Robert (1828) - Šebek,Jan (1761) [E70] 
KP I /Univerzita-Vyškov/ (4), 07.12.2014 
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.Sd3 0–0 6.Jge2 e5 7.d5 Jbd7 8.0–0 Je8 
9.Jg3 Jc5 10.Sc2 f5 11.f4 Kh8 (Logičtěji vypadá v této variantě královské indické 
braní pěšcem na e4) 12.exf5 gxf5 13.fxe5 Sxe5 14.Jxf5 Sxf5 15.Sxf5 (Bílý získal 
pěšce - černý protihru a je z nejhoršího venku) 15...Dh4 16.Sh3 Vg8 17.Df3 Jf6 
18.Sf4 Vaf8 19.Sxe5 dxe5 20.Se6 Jxe6 21.dxe6 Jg4 22.Dg3 Dxg3 23.hxg3 Je3 
24.Vxf8 Vxf8 25.b3 Ve8 26.Ve1 Jg4 27.Ve4 h5 28.Jd5 c6 29.Je3 Jxe3 30.Vxe3 
Vxe6 (Tuto věžovku by snad měl černý udržet) 31.Kf2 Kg7 32.Vf3 Kg6 33.Ke3 Kg5 
34.Ke4 Kg4 35.c5 Ve7 36.Vf5 Kxg3 (Pěšec na h5 byl asi cennější, než dvojice 
bílých pěšců na g-sloupci) 37.Vxh5 Kxg2 38.Vxe5 Diagram  
 



XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9zpp+-tr-+-0 
9-+p+-+-+0 
9+-zP-tR-+-0 
9-+-+K+-+0 
9+P+-+-+-0 
9P+-+-+k+0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 
38...Vxe5+ (Okamžitě prohrává - věže si měl černý ponechat!) 39.Kxe5 Kf3 40.Kd6 
Ke4 41.Kc7 Kd4 42.b4 a5 43.Kxb7 axb4 44.Kxc6 Kc3 45.Kd6 Kb2 46.c6 Kxa2 
47.c7 b3 48.c8D b2 49.Dc2 Ka1 50.Da4+ Kb1 51.Kd5 Kc1 52.Dc4+ Kd1 53.Db3+ 
Kc1 54.Dc3+ 1–0 
 
A tak nám zůstala poslední naděje na remízu v zápase – Honzík Uhmann a jeho 
nezměrný optimismus a sebevědomí – na třetí šachovnici. Honzík v závěru 
nezklamal, ale jednoduchá výhra to rozhodně nebyla: 
 
Uhmann,Jan (2083) - Hejný,Jaroslav (2061) [D60] 
KP I /Univerzita-Vyškov/ (4), 07.12.2014 
1.d4 e6 2.c4 d5 3.Jf3 Jf6 4.Sg5 Jbd7 5.e3 c6 6.Jc3 Se7 7.Sd3 0–0 8.0–0 c5 
9.cxd5 Jxd5 10.Sxe7 Dxe7 11.Vc1 cxd4 12.Jxd5 exd5 13.Jxd4 Je5 14.h3 (Jedna z 
hlavních variant dámského gambitu. Bílý se o svého střelce nebojí, spoléhá na 
lepšího jezdce a jistou slabost černého pěšce d5) 14...a6 15.Sb1 Dd6 16.b3 g6 
17.Dd2 Sd7 18.f4 Jc6 19.f5 Vfe8 20.Vf3 Je5 21.Vf2 Vac8 22.Vcf1 Dc5 23.fxg6 
fxg6 24.Jf3 Sb5 25.Vd1 Jxf3+ 26.Vxf3 Ve5 27.a4 Sc6 28.Sa2 a5 29.Vc1 Db6 
30.Kh1 Vce8 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+r+k+0 
9+p+-+-+p0 
9-wql+-+p+0 
9zp-+ptr-+-0 
9P+-+-+-+0 
9+P+-zPR+P0 
9L+-wQ-+P+0 
9+-tR-+-+K0 
xiiiiiiiiy 



 
31.e4 (Spíše zoufalý pokus. Černé figury vzorně spolupracují, bílé působí poněkud 
nekoordinovaným dojmem) 31...dxe4 32.b4+ Kh8 33.Vf7 e3 34.De2 Dxb4 35.Df1 
Dd6 36.Ve1 Vh5 37.Vf4 Vxh3+ 38.Kg1 Vg3 39.Ve2 b6 40.Vf6 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+r+-mk0 
9+-+-+-+p0 
9-zplwq-tRp+0 
9zp-+-+-+-0 
9P+-+-+-+0 
9+-+-zp-tr-0 
9L+-+R+P+0 
9+-+-+QmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
40...Dc5? 41.Vxc6! (Najednou se situace zcela obrátila - vzdálenou matovou 
hrozbou Da1+ dobývá bílý figuru!) 41...Df5 42.Da1+ De5 43.Dxe5+ Vxe5 44.Vxb6 
Ve4 45.Sb3 Vg5 46.Ve6 Vge5 47.Vxe5 Vxe5 48.Sc4 g5 49.Vb2 Ve4 50.Sb5 h5 (A 
zbytek byl sice zdlouhavý, ale technika bílého nezklamala) 51.Vc2 h4 52.Vc4 Ve5 
53.Kf1 Vd5 54.Vg4 Kg7 55.Ke2 Ve5 56.Vd4 Kf6 57.Vd3 g4 58.Vxe3 Vc5 59.Kd3 
Vh5 60.Ve2 g3 61.Ke4 Vf5 62.Kd4 Kg5 63.Sd7 Vf4+ 64.Ve4 Vf1 65.Sh3 Vh1 
66.Kc3 1–0 
 
Zápas končí 4:4, hosté možná trochu zklamaně odjíždějí, zatímco část našeho týmu 
se přesouvá do restaurace Obzor, kde jsme předtím s panem Moučkou asi dvě 
hodiny rozmlouvali a v pohodě popíjeli. Už jsem na Lesné málem štamgastem, když 
jsem se tam dnes objevil, hned nás pan vrchní oslovil „Vy jste šachisti, že“. 
Nezbývalo, než se k tomu přiznat a odpoledne pak v oslavě úspěšného výsledku 
pokračovat. VSK Univerzita totiž uvolnila ze svých financí na tyto pozápasové 
schůzky po dvou pivech pro každého aktivního hráče konkrétní sestavy... Trochu 
zvláštní je, že si moc nevybavuji, co se tam dělo, jenom nějak tak bez záruky, že 
jsem hrál nějaké volné partie (třeba s panem Šebkem) a snad všechny jsem prohrál. 
Doufám, že se na mne nebudou kamarádi zlobit, když je zde výjmenuji: Kiša, 
Uhmann, Zerdaloglu, Šebek, Absolín a byl tam ještě někdo? Ještě jsem to pak stihl 
na Anenskou a s Lubošem Riškou i dál...        
 
(kal) 


