
Točev Dosi, nar. 24.6.1941, prezident a bývalý předseda ŠK Lokomotiva Brno. Byl též 
místopředsedou Jihomoravského šachového svazu, nyní člen VV (od 2005). Jako důchodce se 
plně věnoval rozvoji svého klubu – především díky svým manažerským schopnostem a 
stykem s několikaletým  sponzorem brněnského šachu – majitelem Boby centra Danielem 
Šormem. Jako kapitán získal stříbrnou medaili v extralize v sezóně  2005/06. Je též obětavým 
trenérem mládeže a v osmdesátých letech pořádal na Tatranu Bohunice mezinárodní turnaje 
žáků se stovkami účastníků. Mezi jeho odchovance patří řada předních šachistů v Brně, např. 
Vyskočil aj.   
  

 
 
(Dosi Točev) 
 
Zpráva z Rovnosti před 29 lety:  
 
230 žáků a žákyň bojovalo urputně o každou půlku v tradičním turnaji družstev, pořádaném 
TJ Tatranem Bohunice na počest Vítězného února. Hrálo se na ZDŠ Kalininova 20.-21. února 
a o konečném pořadí rozhodlo až poslední 9. kolo, ve kterém Bohemians Praha zdolal Most 
5:0 a ziskem 34,5 bodu předstihl vedoucí BSG Rotation Berlin - 34,0. "Bronz" připadl DPM 
Brno - 29,5 a o půlku zpět zůstal pořádající Tatran Bohunice posílený Celým (Žďár) a 
Němcovou (Mikulov). Další pořadí "ve vítězné třetině": 5. Spišská Nová Ves 27, 6. Lok. 
Pardubice 26,5, 7. Valašské Meziříčí 26, 8.–10. Havířov, ZDŠ Kalininova, Sp. Ústí n. L. - 
25,5, 11. az 14. KPS Brno, Sp. Adamov, Tapolca (MLR) - 25,0, 15. Rostock (NDR) - 24,5. - 
Prvenství na jednotlivých šachovnicích získali: 1. Buck (Berlín) 8,5 z 9, 2. Hošek (Pardubice) 
8, 3. Janda (DP Praha) 8, 4. Wolf 9 (Berlín - 100%) a na páté dívčí šachovnici byla nejlepší 
Szalayová z Tapolcy - 8,5 bodu. - Náročnost této masové soutěze dokumentuje třeba i to, ze 
agilní pořadatelé v čele se s. Točevem a Fraňkem "zaknihovali" 2070 individuálních výsledků 
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sehraných partií. Viděli jsme i semtam slzičku u nejmenších a vůbec nejmenší byla teprve 
čtyřletá Šeblová z Mostu, která by chtěla brzo hrát tak dobře jako její o pár let starší sestřička. 
Viděli jsme i hodně matových útoků a všude se jako červená nit táhl "výchovný význam 
porážek"! - Prakticky každá desátá partie  byla nefalšovaným mezinárodním střetnutím a byla 
malou školou internacionální i šachové výchovy. - Zápis průběhu hry na 1. šachovnici v 
utkání BSG Rotation Berlin-ZDŠ Kalininova.  
Buck - Griman [C34] 
Brno 21.02.1982 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 d5 5.e5 Je4 6.d3 Jxc3 7.bxc3 g5 8.h4 g4 9.Jd4 Se7 10.Sxf4 
Sxh4+ 11.g3 Sg5 12.Dd2 Se7? (Předpokladem správné hry je logický plán - tah Se7 byl 
možný hned v 11. tahu bez ztráty tempa. Nyní se proto mělo stát 12...Sxf4 s dalším 13...Jc6) 
13.De3 Sc5?! 14.Sg5 Dd7 15.Sf6 Vg8 16.Vxh7 (Bílý dobyl zpět obětovaného pěšce a začíná 
tkát matovou síť kolem černého krále. Základní chybou černého bylo zanedbání vývinu 
dámského křídla) 16...Sxd4 17.cxd4 Dc6 18.c4 Se6 19.Vc1 (Mozné bylo i okamžité 19.Dg5! 
Vázne Vxg5 pro 20.Vh8+ Kd7 21.Vd8 mat! Po ústupu 19...Vf8 vede 20.Se7 k rozhodující 
materiální výhodě) 19...Dd7? 20.Dg5! Vf8 21.Dh6! Da4 22.Dxf8+! (a černý se vzdal. Po 
22...Kxf8 je 23.Vh8 mat. Fr. Blatný - Rovnost 6.2.1982) 1–0 
 
V Kronice Městského šachového svazu v Brně se objevuje jméno Dosi Točeva již koncem 
padesátých let, kdy s úspěchem bojoval v dorosteneckých soutěžích a hrál i zápasech Brno-
Praha. Pětice brněnských dorostenců Lička, Zimmer, Točev, Schuster, Vykoukal v roce 1958 
bojovala proti Pražákům, které vedli Janata a Kaválek! V archivu Dosiho se zachovalo 
několik partií jeho přítele Vykoukala z polofinále přeboru dorostu, a je zajímavé, že své partie 
Dosi tak pietně neuchovával. Tehdy byl členem Spartaku Královopolská. V šedesátých a 
sedmdesátých letech ho osud zavál do Chomutova, kde se také šachově prosadil v místních 
etapových soutěžích a získal I. výkonnostní třídu. Dokonce vyhrál pár cen v řešitelských 
soutěžích (Technické noviny apod.) Kdysi mi Dosi o svých úspěších na Chomutovsku u piva 
vyprávěl, ale ta paměť, ta paměť. Když se do Brna vrátil – věnoval se více výchově mládeže 
v Královopolské, později v Tatranu Bohunice (viz předchozí zprávu), než aby rozvíjel vlastní 
sportovní kariéru. Řídil šachové kroužky na několika školách, královské hře naučil své syny i 
vnuky. Začátkem vrcholu jeho šachového působení však byl však konec devadesátých let 
minulého století, kdy se dostala Lokomotiva Brno do nesnází a v jedné restauraci na Tř. kpt. 
Jaroše (nebo tam někde poblíž) jsme Dosiho přesvědčili, aby se ujal vedení klubu, který 
procházel po sestupu z extraligy a pak i z národní ligy vleklou krizí. A Dosi to vzal a na 
několik krásných let jsme se pak ocitli v blaženém hájemství hotelu Boby pod sponzorským 
příkrovem pana Daniela Šorma. Ale to si již všichni snad dobře pamatujeme...   
 


