Dedrle František
nar. 13.10.1878 v Tišnově, zemřel 28. 5. 1957 v Brně. Ředitel školy v Brně (na
Sokolské ulici), český úlohář a šachový publicista. Mezinárodní rozhodčí
v kompozičním šachu (1956). Autor řady odborných šachových knih: Bőhmische
Schachminiaturen (Berlin - Lipsko 1922), Studie (Praha 1925), Echo (Praha 1927),
Finales artisticos (1947), Moderní koncovka (1950). Též jeho Bratr Cyril Dedrle (5.
7. 1876 Tišnov – 24. 1. 1944 Brno) skládal šachové úlohy. Z pozůstalosti ing. Mikana
jsem získal obsáhlý svazek Dedrlovy korespondence s Miroslavem Havlem (velmi
cenný dokument, osvětlující úlohářské, vydavatelské, lidské poměry mezi našimi
skladateli).

Dedrle František o sobě (z dopisů Miroslavu Havlovi)
"Já jsem v šachu samoukem (v partii, úloze i studii). Tahy mne naučil spolužák
Tonda Podloucký v r. 1897. Sám toho také moc neuměl. Neznal zpětné braní ani
rochádu, a učil mne, že bílý král nesmí opustit prvou a druhou řadu (podobně černý).
V r. 1902 byla uveřejněna první moje úloha (trojtažka). Snad jsem Ti ji
ukazoval. V r. 1903 jsem se seznámil s Trčalou, a nevíš-li jak, snad Tě to bude
jednou zajímat. Trčala mi vypravoval o požadavcích České školy. V r. 1904 byl
založen náš Spolek českých šachistů v Brně z popudu prof. Dr. Nachtikala a
prof. Fl. Dvořáka. Byl jsem přítomen na ustavující schůzi a na valné schůzi byl jsem
zvolen prvním jednatelem, a byl jsem jím do světové války, dokud jsem jako voják
nemusil opustit Brno. Po válce jsem byl zvolen předsedou a jsem jím dosud."
(Z dopisu Fr.Dedrleho Mir.Havlovi 13. dubna 1947)

"První moje úloha byla uveřejněna v r. 1902 v Illustraci Polské. Zaslal jsem ji tam
do soutěže (jinak jsem v soutěžích velmi zřídka konkuroval). Je na ní patrno, že
jsem neměl o zásadách tvorby ani ponětí. Dr. Mazel jako soudce ji chválil, že je to
skvělý vtip ve stylu Loyda. Tam jsem uveřejňoval další své pokusy. To víš
Pospíšil neměl pro mé pokusy pochopení a jen mne odkazoval na ČČŠ asi jako to
dělá dr. Palkoska se svou knihou. Až jsem poznal Tvoje práce, teprve jsem věděl,
jak má česká úloha vypadat. České úlohy jsem si koupil, až mi to dovolovaly finanční
prostředky“. V našich rubrikách měl jsem poprvé reprodukovanou úlohu, která
byla uveřejněna asi 1903 nebo 1904 v Chess Mat, a Štefanydes ji ve Sportu a
hrách doprovodil asi touto poznámkou: Autor úl. Libertas (to bylo její heslo) se

domnívá, že jeho práce je nová - aspoň v Americe. Tušíme v ní u nás velmi dobře
známého autora, který od počátku své kariery su plete pojmy mé a Tvé.
Úloha byla totiž skoro totožná s Pospíšilovou. Touto úlohou jsem se seznámil s
Trčalou. Ale to by byl celý článek, a zajímavý. Věděl jsem, že Štefanydesova
poznámka se mne nemůže týkat, protože jsem žádnou karieru neměl. Trčala mi
řekl, na koho je to mířeno, a byl mi svědkem že neplaguji, když z mého zápisníku
viděl, že jsem měl asi 11 diagramů než jsem došel ke konečné posici."

(Z dopisu Fr. Dedrleho Mir. Havlovi z Brna 20. září 1938)
"Narodil jsem se 13. října 1878 v Tišnově. Šachy naučil jsem se v r. 1897. Je
přirozené, že šachisté bez přiměřeného prostředí mají obyčejně sklon k úlohám a
studiím. Do založení Spolku čes. šach. v Brně byl jsem samoukem v úlohách i
studiích. Teprve po seznámení se s velkolepými úlohami Havlovými nabyl jsem
správného názoru na Českou školu úlohovou. Ve Spolku byl jsem jednatelem od
jeho založení do války. Na valné schůzi 18. listopadu 1918 byl jsem zvolen
předsedou a tuto funkci zastávám dodnes. V r. 1914 dobyl jsem přeboru klubu. Partii
věnoval jsem se však málo.V Čas. Čes. Šachistů řídil jsem úlohovou část od r. 1913
s přestávkou za války do r. 1922. Studie v r. 1920 až 1922. V Čsl. šachu studie v r.
1927 až 1934. Se zvláštní zálibou věnoval jsem se studii a koncovce. Teoretické
články o pěšcové koncovce vzbudily ohlas v šachové Evropě. Rozbor koncovky:
Dáma proti věži a pěšci. Bohmische Schachminiaturen 1922, Studie 1925, Echo
1927. Dokončuji dosud největší dílo Koncovka. Po vydání Echa byl jsem na valné
schůzi jmenován čestným členem klubu Dobruský v Praze. Nemám o tom doklad,
psal mi o tom dr. Mrazík a myslím, že Prokop bude také o to vědět. Zeptej se
některého z nich. Často jsem byl soudcem v mezinárodních soutěžích úlohových a
studiových. Několik roků byl jsem místopředsedou ÚJČŠ, ale na takovou slávu si
nepotrpím. To byla funkce jaksi bez práce, protože na schůze do Prahy nemohl
jsem samozřejmě jezdit."

(Z dopisu Fr. Dedrleho Mir. Havlovi z Brna 20. září 1938)
Perna,A - Dedrle,F
Brno - zimní t. Spolku, 1910
1.d4 d5 2.f4 e6 3.Jf3 c5 4.e3 cxd4 5.exd4 Jc6 6.c3 Jf6 7.Sd3 Sd6 8.0–0 0–0
9.Je5 Je4 10.Jd2 f5 11.Jdf3 Sd7 12.Se3 Se8 13.Vc1 b5 14.De2 Db6 15.Jg5
Jxg5 16.fxg5 Jxe5 17.dxe5 Sc5 18.Sxc5 Dxc5+ 19.Df2 Vc8 20.Dd4 Vf7
21.Vf4 h5 22.Vcf1 g6 23.h3 Dxd4+ 24.Vxd4 Vb7 25.Vff4 Vcb8 26.Kf2 a5
27.a3 a4 28.Ke3 Vh7 29.Vb4 Vbb7 30.g3 Kf8 31.b3 axb3 32.Vxb3 Vhc7
33.Vfb4 Vc5 34.Kd4 Vbc7 35.Se2 Ke7 36.Sd3 Kf7 37.Sxb5 Sxb5 38.Vxb5
Vc4+ 39.Kd3 Ve4 40.Vb7 Vxb7 41.Vxb7+ Kf8 42.Vb4 Vxe5 43.Kd2 Ve4
44.a4 Vxb4 45.cxb4 Ke8 46.Ke3 e5 47.Kf3 d4 48.a5 Kd7 49.b5 Kc7 50.h4
e4+ 51.Ke2 1/2
(Lidové noviny 6. 2. 1910)
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