
Armádní šachový turnaj v Praze 1931 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Body Los 
1 pplk. Hromádka - x  0 1 1 1 1 1 1 1 1 x 9  
2 pplk. Pokorný x - x x 0 1 1 1 1 1 1 1 8x  
3 kpt. v.z. dr. Treybal 1 x - 1 x x 1 1 0 1 1 1 8x  
4 ppor. dr. Reimoser 0 x 0 - 1 1 1 x 1 1 0 1 7  
5 ppor. v.z. Pelikán 0 1 x 0 - x x 0 1 1 1 1 6x  
6 por. v.z. Průcha 0 0 x 0 x - 1 1 0 1 x 1 5x  
7 škpt. Hruška 0 0 0 0 x 0 - 1 1 0 1 1 4x  
8 npor. Břinčil 0 0 0 x 1 0 0 - 1 1 0 0 3x  
9 mjr. Sládek 0 0 1 0 0 1 0 0 - x 1 0 3x  
10 por. v.z. ing. Weber 0 0 0 0 0 0 1 0 x - 1 1 3x  
11 plk. Čihák 0 0 0 1 0 x 0 1 0 0 - x 3  
12 chov. d.š. Kania x 0 0 0 0 0 0 1 1 0 x - 3  

(Šachové noviny 1931, 28) 
 

 
 
(Karel Hromádka ještě jako major v Piešťanech 1922) 
 
„Vítězství Hromádkovo, který jako mistr již několik let po ostrém rozchodu s ÚJČŠ se 
neúčastní našeho šachového života, je překvapením. Ve skutečnosti za nejlepšího muže 
turnaje nutno označiti dr. Treybala. Má i nejlepší výsledek proti vítězům. Také Pokorný 
přicházel spíše v úvahu na první místo než Hromádka. Tento zkazil si své chance v divoké 
partii s Pelikánem, Dr. Treybal v nešťastné partii se Sládkem. Mladí a talentovaní hráči 
Reimoser a Pelikán se umístili velmi úspěšně. Turnaj, pořádaný pod protektorátem ministra 
národní obrany, byl příjemným osvěžením pražské sezóny a vhodnou representací 
sportovního ducha důstojníků čs. armády. Vzorným jeho pořadatelem byl mjr. Vaníček. – 
V hlavním turnaji vyhrál I. cenu kpt. Dupal (Pardubice) 9 bodů, II.-III. npor. Feireisl a kpt. 
Teska 8,5, IV. mjr. Rambousek 7,5, V.-VI. škpt. Bělohlávek a mjr. inž. Šenkýř 5,5, kpt. Vinař 
5, škpt. Bartůněk, mjr. Hnátek a škpt. Syrovátko 3,5, mjr. Král a mjr. Kruta 3. Vedlejší turnaj 
vyhrál pplk. Čihák (Brno) 7 body, II.-IV. dělí Daníček, npor. Šámal a škpt. Vágner 6,5, V.-VI. 
škpt. Matějo a škpt. Vrabec 6, mjr. Beránek a škpt. Ekl 5,5, npor. Stein 5, škptt. inž. Klásek a 
npor. Otáhal 4, kpt. Kvasnička 3,5. – Z turnaje mistrovského přinášíme šest partií.“ 
(Šachové noviny 1931, 28)  
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Armádní šachový turnaj. 
ch – Praha 8. února 
V pražském Štefánikově domě zahájil se dnes championát čs. armády pod protektorátem ministra dra 
Viškovského ve třech třídách. V první třídě Hromádka získal proti Sládkovi kvalitu a vyhrál. Inž. 
Weber proti Průchovi dostal se do nevýhodné posice a ve špatném postavení prohrál překročením 
času. Plukovník Čihák podlehl Pokornému. Treybal přerušil partii s drem Reimoserem. Partie 
Pelikán-Hruška je přerušena v nejasné koncovce. Nadporučík Břinčil také přerušil svoji partii 
s Kaniou. – Odpoledne Průcha prohrál s Hromádkou, který získal pěšce. Kania vyhrál v koncovce 
mad majorem Sládkem. Dr. Reimoser dobyl útokem za dvě lehké figury proti Pelikánovi dámu a lehce 
pak vyhrál. Nadporučík Břinčil podlehl plukovníku Čihákovi po ztrátě kvality. Další partie turnaje dr. 
Treybal-Pokorný je přerušena. Inž. Weber-štkpt Hruška dostal se do prohrané posice, avšak v další 
hře získal tři pěšce a partie je přerušena v nejasné koncovce.“ 
(Lidové noviny 9.2.1931) 
 
Čihák,J - Pokorný,A [D45] 
Praha (armádní) (1), 1931 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 d5 4.Jf3 c6 5.e3 Jbd7 6.cxd5 (Tato výměna je přípustná, je-li bílý 
střelec již vyvinut na g5) 6...exd5 7.Sd3 Sd6 8.0–0 0–0 9.Dc2 Ve8 10.Jg5 (Bílý obětuje pěšce 
v přesvědčení, že ho dostane s lepší hrou zpět. Černy nemuže oběť odmítnout Jf8, protože po 
11.f4 by měl bílý dobré postavení) 10...Sxh2+ 11.Kh1! (V tom je myšlenka bílého. Nechce 
střelce ihned, nýbrž hodlá jej nejdříve zavřít tahem g3) 11...h6! (Jediný tah, chce-li černý 
výhodu udržet. Na Jf8 by přišlo 12.g3 a na Je4 12. Jf3! Jxc3 13.bxc3 a bílý dostane pěšce s 
dobrou hrou zpět) 12.Sh7+ Kf8 13.Jxf7 (Pointa kombinace, zahájené 10. tahem bílého) 
13...Kxf7 14.Sg6+ (Lépe než 14.Dg6+ Kf8 15.Kxh2 Jxh7 16.Dxh7 Dh4+ 17.Kg1 Jf6 atd.) 
14...Kg8 15.Sxe8 (Honba za kvalitou vede rychle k prohře. Déle se mohl bílý bránit po 
15.Kxh2, ač by po Jg4+ jeho král musil do pole na g3) 15...Dxe8 16.Kxh2 Dh5+ 17.Kg1 Jg4 
18.Ve1 Jdf6 (Na 19.g3 by přišlo Dh2+ 20.Kf1 Dh3+ 21.Kg1 -21.Ke2 Jxf2- Jh2 atd.) 19.Je2 
Sf5 20.Db3 Dh4! (Vede přímo k matu, protože věž e1 je bez ochrany) 21.Jg3 Je4! 22.Dd1 
(Ani po 22.Jxe4 Sxe4 bílý král by neunikl) 22...Dh2+ 23.Kf1 Jxg3+ 24.fxg3 Dh1+ (A. 
Pokorný, Lidové noviny 1931) 0–1 
 
Neštěstí v šachu 
(A.P. – Brno 21. března) 
Dr. Tarrasch věří v neomezenou spravedlnost v šachu, aspoň teoreticky, a proto hlásá, že 
v něm nelze mluvit o štestí a neštěstí, že vše záleží jen na umění nebo neumění hráče. 
Spielmann není tak přísný a dívá se na to trochu více lidsky. Neuznává ovšem každé chyby za 
neštěstí, ale přece nápadné chyby mistrů jsou mu nehodami. Spielmannovo stanovisko je jistě 
správnější, je třeba rozlišování, ba lze sestavit celou stupnici od slabé hry až k čisé náhodě. – I 
slabému hráči se stane, že se dostane proti mnohem silnějšímu soupeři do výhodného 
postavení. Má snad již o celou figuru víc, ale potom jednou nebo několika chybami si všechno 
pokazí a prohraje. Lze tu mluvit o neštěstí nebo nehodě? Byla to přece spíše nehoda silnějšího 
mistra, že se dostal do prohraného postavení, o slabém však lze nejvýše říci, že si své štěstí 
pokazil. Ostatně hrávají se i partie s výhodou, v nichž silný hráč dává slabšímu výhodou 
jezdce, veže, dámy – a nikoho přece ani nenapadne tvrdit o slabém hráči, že měl neštěstí, 
když takovou partii prohrál. – Druhým stupněm jsou chyby v rozčilení, v časové tísni nebo 
překročení času ve vyhraném a remisovém postavení. Kdo se domnívá, že ideálem šachu je 
čistý šach, v němž rozhoduje jen čisté šachové umění a nikoliv vedlejší bojové složky, mohl 
by snad zde vytknout neregulérnost boje a zásah náhody. Ale takový nadšenec připomíná 
trochu aktivního důstojníka, který se těšil na konec války, aby zase jednou mohl prodělat 
řádné manévry. Šachová partie není skládání vtipných šachových úloh, ale především boj 
muže proti muži, takže nevítězí jen ten, kdo je lépe teoreticky vycvičen, kdo má větší praksi, 
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ale často také ten, kdo dovede i v těžkých situacích zachovat klid a rozvahu, kdo dovede lépe 
hospodařit s časem a podobně. Je pro lépe obvyklé omluvy proher bolením hlavy, rozčilením, 
nedostatkem času atd. ponechat kavárenským hráčům. Sportovním a turnajovým hráčům 
nesluší. – Tohoto přísného stanoviska nelze však nechat bez výjimek, protože jsou případy, 
nad kterými je nutno se zamyslit. Schlechter kdysi přehlédl, že mu soupeř napadl dámu, 
Nimcovič neviděl jednotahový mat, Rubinstein při posledním tahu před časovou kontrolou 
překročil čas ve zcela prostém postavení, ač měl na ně více než čtvrt hodiny, totéž se stalo 
Waltrovi v Pardubicích při partii s drem Duškem, v níž měl už o figuru víc, Samisch 
v Píšťanech 1922, když mu Marco měnil střelce, sáhl omylem vedle na svéhio vlastního 
střelce, takže jím musil táhnout a ztratil figuru. Podobných případů by se mohlo vypočítati z 
mistrovské prakse mnoho. Zdánlivě se tyto nehody neliší od prostých nehod jiných hráčů, ale 
každý jistě cítí, že tu není vše v pořádku a že do výsledku partie zasáhlo něco, co při 
nejmenším nelze nazvat jinak než náhodou. – Ale skutečné nehody leží v samé podstatě, 
v nedokonalosti šachové hry. Lasker kdysi napsal, že možný výsledek šachového boje – 
výhra, remis, prohra – je příliš hrubým sítem pro tak jemnou hru. Mohl by se uvésti 
nekonečný počet příkladů i z mistrovské prakse, kdy jeden z obou hráčů má po celou partii 
převahu, tísní soupeře krok za krokem, dosáhne značné posiční a někdy i materiální převahy, 
ale nakonec se ukáže, že celá výhoda nestačí k výhře, že postavení, kterého dosáhl, je 
najednou tak zvláštní, že se v něm výhra nemůže vynutit. To jsou jediné případy skutečného 
neštěstí v šachu. Zasahuje náhoda, při níž hráč je bez viny, aspoň bez viny podle stavu dnešní 
šachové strategie. Ovšem takové nehody jsou možné jen mezi velmi silnými hráči, kteří 
skutečně dovedou použít všech prostředků, aby si výhru vynutili. Často se stávají 
v přerušených partiích, když soupeř v prakticky prohraném postavení najde po pečlivé analyse 
třebas studiovou cestu záchrany. – Malým příkladem k tomu je koncovka z partie Pokorný-dr. 
Treybal, která se hrála 8. a 10. února t. r. v armádním turnaji v Praze. V boji měl převahu dr. 
Treybal a to je zřejmé i z přerušeného postavení, které zde otiskujeme. Má dvojici střelců, 
kteří svým křížovým ohněm tak tísní bílého, že má jen nouzové tahy jezdcem b3. Černý stále 
hrozí Sf3, čím poutá bílého krále na jeho bynější stanoviště. Ovšem che-li vyhrát, musí přijít 
králem na pomoc, a to může učinit jen průlomem na e5. Je velmi zajímavé, že by černý partii 
tímto průlomem bezpečně vyhrál, kdyby mohl vyměnit oba střelce za jezdce. Nelze tedy 
pochybovat o tom, že výhoda černého je značná a že by si zasloužil partii vyhrát.        
 
Pokorný,A - Treybal,K 
Praha (armádní) (2), 08.02.1931 
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 Jeho nevýhoda je v tom, že postavení nelze vůbec vyhrát. Okamžitý  průlom e5 by neměl 
ceny, protože bílý by dvakrát vyměnil na e5 a pak by jezdce posadil  na d4) 1...Sc3 2.Jbc1 e5 
(Nyní je vhodný čas k průlomu, protože lépe jej už nelze připravit) 3.dxe5+ fxe5 4.Kc2 
(Podruhé už bílý měnit nesmí: 4.fxe5+ Sxe5 5.Jb3 (5.Kd2 Sxe2 6.Jxe2 Kc5) 5...Sc3 6.Jbd4 
Sxd4 7.exd4 Ke6 8.Kd2 Sxe2 9.Kxe2 Kf5 10.Ke3 Kg5–+) 4...Sxe2 (jinak by bílý po g4 získal 
velmi důležité tempo) 5.Jxe2 Sa1 (Zase jediné. Po Sb4 6.fxe5 Kxe5 7.Jd4 Sc5 8.Jc6+ kf5 
9.Kd2 by už černý neprorazil. Po učiněném tahu se však zdá, že bílý je v koncích, protože po 
6.Kb1 exf! 7.Kxa1 f3! si černý postaví novou dámu) 6.g4!! (Studiový tah, jehož hlavní 
myšlenkou je uvolnit jezdci pole g3 ve variantě:  hxg3 7.Kb1! exf4 8.Kxa1 f3 9.Jxg3 a bílý se 
nejen ubrání, ale ještě sám vyhraje. Ovšem tato hlavní varianta je poměrně prostá, těžkosti 
jsou v podružných variantách po hxg3 7.Kb1 exf4 8.Kxa1, neboť velmi nebezpečné jsou pro 
bílého i tahy fxe3 a g2. První z nich však není pro černého vhodný, např. 9.Jxg3 Ke5 10.Kb2 
d4 11.Kc2 d3+ 12.Kd1 Kf4 13.Je2+! Kf3 /hrozí Kf2/ 14.Ke1! a bílý vyhraje, protože černý 
musí brát jezdce a ztratí pak celého trojpěšce za pěšce h3. Ještě poměrně nejlepší je tah 
8…g2, po němž bílý jen namáhavě remisuje: 9. exf4 d4 10.Kb2 d3 11.Jg1 e3 12.Kc3 e2! 
13.Kd2 Kd5 14.h4 Ke4 15.h5 Kf5 16.Jh3! /jediný tah, Jf3 i Ke1 prohrává pro Kxf4!/ Kg4 
17.h6! Kxh3 18.h7 g1D 19.h8D+ a bílá dáma šachuje na polích h8, g7, d4 a a1. Kdyby se 
černý pokusil představit dámu na h2, zmocní se bílý snadno pěšců d3 a e2, takže boj je vždy 
nerozhodný. Tyto varianty přiměly asi Treybala, že raději hned zabočil do remízových vod: 
6…exf4 7.Jxf4 Se5 8.Je2 Sf6 9.Jd4 Sxd4 10.exd4 (A. Pokorný - Lidové noviny 22.3.1931)  
˝–˝ 
 
Průcha,K - Hromádka,K [A56] 
Praha (armádní) (2), 1931 
1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 g6 4.Dc2 Sg7 5.e4 d6 6.Sd3 0–0 7.Sd2 e6 8.Sc3 exd5 9.exd5 Ve8+ 
10.Je2 Jbd7 11.0–0 Je5 12.Jg3 Jfg4 13.Jd2?  
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 (Nutné bylo 13.h3) 13...Dh4 14.h3 Je3 15.fxe3 Dxg3 16.Sxe5 Dxe3+ 17.Kh1 Sxe5 18.Vf3 
Dh6 19.Ve1 Sg4 20.Vfe3 Sd7 21.Sf1 Df4 22.Jf3 Sd4 23.Ve4 Vxe4 24.Vxe4 Df6 25.Ve1 
Sxb2 26.Vb1 Sd4 27.Vxb7 Sxh3 28.Db1 Sf5 29.Vb8+ Kg7 30.Db7 Vxb8 31.Dxb8 Se4 
(Prager Presse 15.2.1931) 0–1 
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Armádní šachový turnaj 
ch – Praha 10. února 
Večer se hrálo třetí utkání turnajů. V mistrovském turnaji pplk. Hromádka si udržel vedení 
vítězstvím nad škpt. Hruškou. Posiční hrou zatlačil soupeře do stísněného postavení a 
v koncovce rozhodl volný pěšec. Dr. Treybal převedl španělskou hru s npor. Břinčilem klidně 
do pěšcové koncovky, kterou vyhrál. Hůře se dařilo pplk. Pokornému. Pelikán proti němu 
v útoku obětoval věž a figuru, věž pak dostal zpět a za figuru 5 pěšců, takže asi vyhraje. Též 
mistr Průcha přerušil s mjr. Sládkem v horší posici. Po zápletkách střední hry vznikla v této 
partii vyrovnaná posice, ale Průcha se riskantním pokusem o útok oslabil. Inž. Weber proti 
dru Reimoserovi nepokračoval důsledně v útoku, ztratil figuru a vzdal před ztrátou dámy. Plk. 
Čihák měl proti Kaniovi o pěšce více, ale remisoval těžkou posici opakováním tahů. Stav: 
Hromádka 3 body, Kania 2,5, Treybal 2(1), Reimoser 2 atd. 
(Lidové noviny 11.2.1931) 
   
Hromádka,K - Hruška,J [E91] 
Praha (armádní) (3), 1931 
1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.c4 Sg7 4.Jc3 d6 5.e4 Jbd7 6.Se2 0–0 7.h3 a6 8.Se3 e6 9.Dd2 Kh8 10.0–
0 Jg8 11.Jh2 f5 12.exf5 exf5 13.Vad1 Jdf6 14.Sf3 Vb8 15.Vfe1 Se6 16.d5 Sf7 17.Sa7 Vc8 
18.Sd4 Vb8 19.a4 Dd7 20.b3 Vfe8 21.g4! (Zachraňuje pro bílého právě včas dosavadní 
posiční výhodu, která by po masové výměně figur pravděpodobně zmizela) 21...Vxe1+ 
22.Vxe1 Ve8 23.g5 Vxe1+ 24.Dxe1 De8 25.Dxe8 Jxe8 26.Sxg7+ Kxg7 27.Kf1 Je7 28.Ke2 
c5 29.a5 (Aby černý nemohl zablokovat dámské křídlo) 29...Jc7 (Očekával jsem Jc8 s dalším 
b6. Pasivita černého ulehčuje bílému výhru) 30.Kd3 Se8 31.Je2 Sd7 32.Kc3 Kf7 33.b4 
cxb4+ 34.Kxb4 Se8 35.Jf4 Sd7 36.h4 Sc8 37.c5 dxc5+ 38.Kxc5 Jb5 39.d6 Jg8 40.Sd5+ Kf8 
41.Jf3 Jc3 42.Je5 Jxd5 43.Jxd5 Ke8 44.Kb6 Kd8 (Zde byla partie, ovšem již zcela zbytečně 
-  přerušena. Pozn. K. Hromádka v Prager Presse 15.3.1931) 1–0 
 
Pelikán,J - Pokorný,A [A06] 
Praha (armádní), (3) 1931 
1.Jf3 Jf6 2.b3 d5 3.Sb2 c5 4.e3 Jc6 5.Sb5 e6 (V partii Nimcovič-Spielmann, New York 
1927, ze které jsem otevření odkoukal, hrál černý Sd7, aby po Sxc6 bral střelcem) 6.0–0 Sd6 
7.Sxc6+ bxc6 8.d3 (Bílý upouští od původního plánu 8.Je5 pro Sxe5 9.Sxe5 0–0 s dalším Jd7 
a 11.- f6) 8...Dc7 9.Jbd2 0–0 10.De2 Jd7 11.e4 f6 12.Vae1 e5 (Postavení pěšců černého ve 
středu vypadá sice z optického hlediska pěkně, ale je úplně sterilní. Diagonála b8-h2 je 
uzavřena) 13.Jh4 Vf7 14.Jf5 Sf8 15.Dh5 (Počátek útoku na zdánlivě dostatečně kryté 
postavení černého krále) 15...Da5 16.Ve3 (Vtipná kombinace, jejíž vyvrácení však černý 
nenašel - pozn. red.) 16...Dxd2 (16...g6! /vyvrácení/ 17.Vg3 Sg7! 18.Vxg6 (18.Jh6+ Kf8!) 
18...hxg6 19.Dxg6 Dxd2 20.Sc1 Jf8! 21.Dg3 De2! 22.Jh6+ Kh7 23.Jxf7 Dg4–+) 17.Sc1 Da5 
18.Vg3 (Hrozí mat ve 3 tazich: 19.Jh6+ 20.Df7 21.Dg8 mat) 18...g6 (Po 18.-g5 rozhodne 
rychle 19.Sxg5!) 19.Vxg6+! hxg6 20.Dxg6+ Vg7 (Po Sg7 výjde mat pochodem jezdce Jh6+, 
Jf7+, Jh6+ Jf5) 21.Jxg7 Sxg7 22.Sh6 Kf8 23.Dxg7+ (Bílý mohl nyní snadno vyhráti, kdyby 
bral střelcem s dalším h2-h4 až h8. Po učiněném tahu bude míti s 3 pěšci za figuru sice lepší 
chance, ale bylo třeba aby se soupeř dopustil v 27. tahu chyby, aby byla partie jasně vyhraná) 
23...Ke8 24.exd5 cxd5 25.Dg8+ Ke7 26.Dxd5 Vb8 27.Sg7! (Bílý čelí záludně nepříjemnému 
Sb7) 27...Sb7 28.Sxf6+! Kxf6 (Na 28.-Jxf6 ztrácí po Dxe5+ věž) 29.Dd6+ Kg7 (Na Kg5 jde 
h4+!) 30.Dxd7+ Kh8 (Partie je nyní lehce vyhraná) 31.Dh3+ Kg8 32.De6+ Kh7 33.De7+ 
Kg8 34.Dxe5 Dd8 35.De6+ Kh7 36.Df5+ Kg8 37.De6+ Kh7 38.Df5+ Kg8 39.Ve1 Dd4 
40.De5 Vf8 41.Ve3 Dxe5 42.Vxe5 Vf7 43.Vxc5 Vg7 44.g3 Ve7 45.Kf1 Sf3 46.d4 Ve4 47.c3 
Kh7 48.Vf5 Sg4 49.Ve5 Sh3+ 50.Kg1 Vxe5 51.dxe5 (a černý vzdal po dalších 10 tazích. J. 
Pelikán - Československý šach 1931, 47) 1–0 
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Armádní šachový turnaj 
Dr. Treybal v čele 
ch – Praha 10. února 
 

 
 
„Z přerušených včerejších partií se skončila hra Pokorný-Treybal nerozhodně. Výhoda černého 
k výhře nestačila. Weber vyhrál s Hruškou, který chybou umožnil postup soupeřova pěšce do dámy. 
Průcha vzdal Sládkovi partii bez hry. – Dnes dopoledne se hrálo 4. utkání, večer 5. utkání turnajů. 
Plk. Čihák proti dru Treybalovi obětoval nekorektně figuru a Treybal pak vyhrál útokem. Pplk. 
Pokorný v dámském gambitu proti inž. Webrovi získal posiční hrou převahu a soupeře sevřel. Partie 
zůstala přerušena. Kania podlehl Průchovi. Dr. Reimoser ve vídeňské hře s pplk. Hromádkou mohl 
remisovat věčným šachem, hrál však na výhru a koncovku asi prohraje, protože Hromádka má 
vzdáleného volného pěšce. Škpt. Hruška zvítězil obětí figuru nad mjr. Sládkem. Břinčil překvapil 
vítězstvím nad Pelikánem, který ztratil dva pěšce. – Odpoledne vyhrál dr. Treybal s Kaniou v sicilské 
partii tlakem na dámském křídle a postupem volnéhop pěšce. Nejdůležitější partie tohoto utkání 
Hromádka-Pokorný byla přerušena. Hromádka v Birdově otevření stál na začátku dobře, ale Pokorný 
obětoval pěšce, kterého dostal zpět s velmi dobrou hrou. Hruška má v přerušené partii proti Průchovi 
lepší posici a útok na královském křídle. Sládek podlehl Reimoserovi, učiniv v remisové posici chybu, 
kterou umožnil postup soupeřova pěšce. Pelikán proti Čihákovi získal lepší pozici a Čihák vzdal, když 
ztrácel dámu a figuru za dvě věže. Weber proti Břinčilovi ztratil v časové tísni kvalitu a prohrál. – Stav 
po 5. utkání: dr. Treybal 4,5, Hromádka 3(2), Reimoser 3(1), Kania 2,5, Průcha 2(1), Břinčil 2, 
Pokorný 1,5(3), Hruška a Pelikán 1,5(1), Weber 1(1), Sládek 1, Čihák 1,5. 
(Lidové noviny 12.2.1931) 
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Hruška,J - Sládek,J [C11] 
Praha (armádní), (4) 1931 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 dxe4 5.Jxe4 Jbd7 6.Jf3 Se7 7.Jxf6+ gxf6 8.Sf4 c6 9.Dd2 b6 
10.Se2 Sb7 11.0–0–0 Vg8 12.Vhg1 f5 13.Kb1 Vc8 14.Sc4 Vg6 15.De2 b5 16.Sd3 Kf8 
17.g4! (Po Vxg4 18.Vxg4 fxg4 19.Je5! vyhraje) 17...fxg4 18.Sxg6! gxf3 19.Sxh7 Jf6 
20.Dxf3 Dd5 (Na Jxh7 21.Dh5 dobývá jezdce a tím i hru) 21.Dxd5 cxd5 22.Sd3 a6 23.h4! 
(Jde nezadržitelně do dámy) 23...Je4 24.Sxe4 dxe4 25.h5 Sf6 26.h6 Ke7 27.Se3 Vh8 28.Vg4 
Sd5 (Nemá již významu, nešťastný pěšec e4 drží bílého střelce jak v kleci) 29.Vh1 Kf8 30.b3 
Vh7 31.c3 Se7 32.Vhg1 Vh8 33.h7 (J. Hruška - Československý šach 1931, 48) 1–0 
 
Treybal,K - Kania,K [B38] 
Praha (armádní) (5), 09.02.1931 
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 g6 5.c4 Sg7 6.Se3 d6 7.Jc3 Jf6 8.f3 (Zamezuje Jg4. 
Rubinstein hrál v Londýně 1922 proti Marottimu 8.Se2 a teprve po 0–0 9.0–0 Sd7 10.f3) 
8...Sd7 9.Dd2 0–0 10.Se2 Vc8 11.0–0 a6 12.Vac1 Jxd4 13.Sxd4 Sc6 14.Vfd1 Dc7 15.b4 
Vfd8 (Těžká ztráta tempa. Bílý ji využije k vítěznému útoku. Lépe bylo 15.-Je8 a po 16.Sxg7 
Jxg7 s event. f5) 16.De3! Ve8 17.b5 axb5 18.cxb5 Sd7 19.b6 Db8 20.Jb5 (Také 20.e5 Jh5 -
dxe5 ztrácí po 21.Sxe5 figuru- 21.f4 bylo možno s výhodou  hráti) 20...Sxb5 21.Sxb5 Vf8 
22.a4 Je8 23.Sxg7 Jxg7 24.Sd7 Vcd8 25.Vc7 Da8 26.Db3 Da6 27.Db5! Da8 (Dámy měniti 
nelze pro 28.Sxb5 a ztrácí pěšce) 28.Vdc1 Vb8 (28.-Je8 nejde pro 29.Vc8) 29.e5! dxe5 
30.Dxe5 e6 31.h4! (Počátek jemné konečné kombinace) 31...Da6 32.Db5 Da8 33.h5! gxh5 
(Na 33.-Jxh5 by rozhodlo 34.Sxe6! fxe6 35.Dd7 atd.) 34.V1c5 (Hrozí 35.Vg5) 34...Da6 
35.Dxa6 bxa6 36.a5 Je8 37.Sxe8 Vfxe8 38.Va7 Va8 39.Vxa8 (L. Prokeš - dr. Karel Treybal, 
str.142) 1–0 
 
Šachové turnaje 
ch – Praha 12. února 
Po šestém utkání mistrovského turnaje vede pplk. Hromádka, který zvítězil nad npor. Břinčilem. Dr. 
Treybal bojoval s Pelikánem nerozhodně. Chov. Kania prohrál se škpt. Hruškou divokou partii, kterou 
černý rozhodl útokem proti královskému křídlu. Dámský gambit plk. Čihák-inž. Weber skončil se 
vítězstvím černého, který v koncovce dobyl dva pěšce. Pplk. Pokorný sevřel v dámském gambitu 
majora Sládka, donutil soupeře obětovat kvalitu a končící hru asi vyhraje. Sicilská hra dr. Reimoser-
Průcha je přerušena v koncovce a bude asi remis. Z přerušených partií vyhrál Hromádka 
s Reimoserem postupem volného pěšce, Pelikán měl proti Pokornému na konec sedm pěšců proti 
střelci, takže soupeř se vzdal. Weber podlehl Pokornému, ztrativ několik pěšců. Průcha proti Hruškovi 
získal dva pěšce a vyhrál – V sedmém utkání udržel Hromádka vedení vítězstvím nad Čihákem. 
Přerušená partie Hromádka-Pokorný se skončila remis. Weber proti Treybalovi ztratil několik pěšců a 
podlehl. Průcha v obtížné partii s Pokorným ztratil v těžké situaci figuru a vzdal se. Pelikán zvítězil 
nad Kaniou pěknou obětí figury za prudký útok. Břinčil proti Sládkovi získal nejdříve pěšce, pak 
kvalitu a vyhrál. Přerušena zůstala jen partie Hruška-Reimoser, v níž má Reimoser šance na výhru. 
Stav: Hromádka 6,5, dr. Treybal 6, Pokorný 4(1), Pelikán 4, Reimoser 3(2), Břinčil a Průcha 3, 
Hruška 2,5(1), Kania 2,5, Weber 2, Čihák 1,5, Sládek 1(1). 
(Lidové noviny 13.2.1931) 
  
Kania,K - Hruška,J [B02] 
Praha (armádní), (6) 1931 
1.e4 Jf6 2.Jc3 d5 3.exd5 Jxd5 4.Sc4 e6 5.d3 Jxc3 6.bxc3 Sd6 7.Dg4 Df6 8.Je2 Jd7 9.f4 
(Zamezuje Je5) 9...b6 10.0–0 Sb7 11.Sd2 h5 (Kryje hrozbu f5 -na Sg5 ztrátu dámy- a 
současně útočí) 12.Dh3 h4 13.a4 a5 14.d4 0–0–0 15.f5 e5 16.Dg4 (Opět hrozí ztráta dámy) 
16...De7 17.Sg5 Jf6! (Nutí dámu k ústupu. Kdyby Sxf6, dostane černý volnou g linku) 
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18.Dh3 Kb8 19.Vae1 Vh5! 20.De3 Dd7 21.Sb5 c6 22.dxe5 Sc5 23.Jd4 Jd5 24.e6 (Nic 
jiného nezbývá, když dvě figury jsou napadeny) 24...Jxe3 25.exd7 Vxg5 (Bílý vzdal. Hrozí 
maty se všech stran: na 26.Vxe3 cxb5 atd. Pozn. J. Hruška - Československý šach 1931, 47) 
0–1 
 
Reimoser,J - Průcha,K [B46] 
Praha (armádní), (6) 1931 
1.e4 c5 2.Jc3 e6 3.Jf3 a6 4.d4 cxd4 5.Jxd4 Jc6 6.Jb3 Sb4 7.Sd2 Jf6 8.Sd3 d5 9.exd5 exd5 
10.a3 Se7 11.0–0 0–0 12.Sf4 Se6 13.Je2 Jh5 14.Se5 Sd6 15.Jg3 Jf4 16.Sxf4 Sxf4 17.Je2 
Sd6 18.f4 Dh4 19.g3 Dh6 20.f5 De3+ 21.Kg2 Sd7 22.Dc1 Dxc1 23.Vaxc1 Je5 24.Jf4 Jxd3 
25.Jxd3 Vfe8 26.Jd4 Ve4 27.c3 Vae8 28.Vfe1 g6 29.fxg6 hxg6 30.Kf2 f5 31.Jb4 f4 32.Jxd5 
fxg3+ 33.hxg3 Vxe1 34.Vxe1 Vxe1 35.Kxe1 Sxg3+ 36.Ke2 Kf7 37.b4 g5 38.Kf3 Se1 
39.Ke2 Sh4 40.Jf3 Se6 41.Je3 Kf6 42.Jd4 Sd7 43.c4 g4 44.a4 Ke5 45.Kd3 Sf2 46.b5 g3 
47.Je2 Sh3 48.c5 a5 49.Jc4+ Kf6 50.Jxg3 Sxg3 51.Jxa5 Sc8 52.Jc4 Sf5+ 53.Ke3 Se6 
54.Jb6 Sh2 55.Ke4 Sh3 56.Kd5 Sg2+ 57.Kc4 Sc7? 58.Jd5+ Sxd5+ 59.Kxd5 Ke7 60.b6 
Sg3? (Tato hrubá chyba překvapuje u mistra. Po 60.-Sd8! 61.c6 Sxb6 62.cxb7 Sa7 63. Kc6 
Kd8 atd. docílil černý alespoň pohodlné remisy) 61.c6 bxc6+ 62.Kxc6 Kd8 63.b7 Sc7 64.a5 
Sb8 65.Kb6 Sf4 66.Ka7 (Prokop, Šachové noviny 1931, 29) 1–0 
 
Hromádka,K - Čihák,J [A03] 
Praha (armádní) (7), 1931 
1.f4 Jf6 2.e3 d5 3.b3 g6 4.Sb2 Sg7 5.Jf3 Sg4 6.Se2 0–0 7.0–0 Jbd7 8.De1 Ve8 9.Je5 Sxe2 
10.Dxe2 e6 11.Df3! Je4 12.d3 Jd6 13.Jd2 f6 14.Jxd7 Dxd7 15.e4 Jf7 16.Vf2 c6 17.Vaf1 
Dc7 18.h4 dxe4 19.dxe4 Sf8 (Doposud hrál bílý bezchybně, ale pokus dobýt kvalitu ho 
zahubí. Měl se hlavně starat o obranu ohroženého královského křídla) 20.Sxf6 Sc5 21.h5 g5 
22.fxg5 Vf8 23.Dg4 Jd8 24.e5 Dd7 25.Je4 Sxf2+ 26.Vxf2 Dd4 27.g6 h6 28.Df4 Dd1+ 
29.Vf1 Dxh5 30.Vf3 Jf7 31.gxf7+ Vxf7 32.Jd6 Vd7 33.Vg3+ Kf8 34.Se7+ (K. Hromádka, 
Prager Presse 22.2.1931) 1–0 
 
Šachové turnaje 
Armádní šachový turnaj. – Treybal porazil Hromádku. 
ch – Praha 13. února 
V osmém utkání mistrovského turnaje se střetli oba vedoucí hráči dr. Treybal a pplk. Hromádka 
v partii, která snad již rozhodla o první ceně. Po klidné hře Hromádka nesprávně kombinoval a 
Treybalovi zůstala převaha pěšce. Treybal pak vyhrál postupem volného pěšce do dámy a získal tím 
znovu vedení. Pokorný proti pešťské obraně Hruškově dosáhl lepší posice a vyhrál v koncovce volným 
pěšcem. Pelikán ztísnil mocným útokem inž. Webra, který prohrál překročením času. Kania proti dru 
Reimosrovi obětoval kvalitu, ale černý odrazil útok a vyhrál postupem pěšce do dámy. Břinčil 
v sicilské hře s Průchou ztratil dvě figury za věž a podlehl. Čihák stál proti Sládkovi úplně na výhru, 
ale hrubou chybou ztratil věž a vzdal se. Z přerušených partií zvítězil Pokorný nad Sládkem, Reimoser 
nad Průchou, který remisové postavení hrál na výhru a nemohl na konec střelcem zadržeti dva spojené 
pěšce soupeřovy. Reimoser vyhrál též přerušenou partii s Hruškou, uplatniv převahu pěšce ve věžové 
koncovce. – Stav tři utkání před koncem: dr. Treybal 7, Hromádka 6,5, Pokorný a Reimoser 6, Pelikán 
5, Průcha 4, Břinčil 3, Hruška a Kania 2,5, Sládek a Weber 2, Čihák 1 a půl. 
(Lidové noviny 14.2.1931) 
 
Pokorný,A - Hruška,J [A52] 
Praha (armádní), (8) 1931 
1.d4 Jf6 2.c4 e5 3.dxe5 Jg4 4.e4 Jxe5 5.f4 Jec6 6.Se3 Sb4+ 7.Jc3 De7 8.Dc2 Ja6 9.Jf3 Jc5 
10.a3! Sxc3+ 11.Dxc3 0–0 (Bráti na e4 nelze pro 12.Kf2! a bílý získal by za pěšce 
znamenitou hru. Myslí to glosátor vážně? Pozn. JK) 12.Sxc5 Dxc5 13.0–0–0 Dh5 (Lépe bylo 
De7 s dalším d6) 14.h3 d6 15.g4 Da5 16.Dxa5! (Bílý má lepší koncovku) 16...Jxa5 17.Jd4 
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Se6 18.b4 Jc6 19.Jb5 Vfc8 20.e5! (Pěkně hráno! Bílý získává pěšce. Na dxe5 ztratil by černý 
figuru) 20...a6 21.Jc3 Vd8 22.exd6 cxd6 (Nebo 22.-Vxd6 23.Vxd6 cxd6 24.f5 s dalším Je4 a 
zdravý pěšec je dobyt) 23.f5 Sc8 24.Je4 d5 25.Vxd5 Vxd5 26.cxd5 Je5 27.Se2 (a bílý snadno 
po několika tazích vyhrál, Prokop F.J - Šachové noviny 1931,29) 1–0 
 

 
 

(Amos Pokorný) 
 
Treybal,K - Hromádka,K [B01] 
Praha /armádní/ (8), 1931 
1.e4 d5 2.exd5 Jf6 (Toto pokračování je pro černého nevýhodné. Černý sice dostane pěšce 
zpět, ale opozdí se ve vývinu a jeho střelec na g6 bude státi nevýhodně)  3.Sb5+ Sd7 4.Sc4 
Sg4 5.f3 Sf5 6.Jc3 Jbd7 7.d3 Jb6 8.Jge2 Jbxd5 9.Jxd5 Jxd5 10.Jg3 Sg6 11.f4 e6 12.0–0 
Jb6 (Aby mohl hráti Sc5+, což ihned nešlo pro d4. Zdá se však, že bylo lépe hned 12...Se7 s 
dalším 0–0) 13.Sb3 Sc5+ 14.Kh1 Dd7 (Zamýšlí 0–0–0, proto následující tah bílého) 15.a4 
Jc8 16.Df3 c6 17.Je4 Se7 18.Se3 Jd6 19.Jxd6+ Dxd6 20.Df2! (Dobrý tah. Bílý zamýšlí 
přehráti střelce na diagonálu a1–h8. Přes to měl černý hráti 20...a6, ježto provedená oběť 
pěšce jest nesprávná. Proto, že bude střelec na nějaký čas na b6 odříznut, způsobí spíše 
nesnáze černému než bílému)  20...Vd8? 21.Sxa7 c5 22.a5 0–0 23.Sb6 Vc8 24.Df3! Sf6 
25.Dxb7 Sxb2 26.Va2 Sd4 27.Sc4! (Aby černý se nemohl uvolniti tahem c4) 27...Sh5 28.c3! 
Sxc3  
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  29.a6! Dc6 (Jestli 29...Vb8 pak ovšem 30.Sc7 atd.) 30.Dxc6 Vxc6 31.Sa5 Sxa5 32.Vxa5 
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Va8 33.Vb1 h6 (Na 33...Vc7 hraje bílý 34.Vb7 atd.) 34.h3 Kh7 35.Vb7 Sg6 36.a7 Vcc8 
37.Vd7 Vc6 38.Sa6 (a černý vzdal. Poznámky dr. K. Treybala pro "Šachové noviny" 
21.2.1931, str. 28) 1–0 
  
Hromádka,K - Pelikán,J [A02] 
Praha (armádní) (9), 1931 
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Sxd6 4.Jf3 Jf6 5.d4 Sf5 (Teorie uvádí pouze 5.-Je4 6.Dd3 f5 7.g3 
De7 8.Sg2 0–0 9.Jc3 s lepší hrou  bílého) 6.Jbd2 Jc6 7.c3 Je4 8.Jc4 De7 (Zbrklý tah, neboť 
se dalo předpokládat, že bílý stejně vymění svého jezdce za nebezpečného černého střelce. 
Snad bylo lepší 8.-h6) 9.Jxd6+ Dxd6 10.g3 f6 11.Sg2 0–0–0 12.Jh4 (Nyní je již zcela jasné, 
že černý jezdec je příliš exponován, což také černého zahubí) 12...De6 13.Jxf5 Dxf5 14.Vf1 
De6 15.Db3 De7 16.Sf4 g5 (Bílý očekával tento tah a připravil si vhodnou odpověď) 17.Dc2 
f5 18.Se5 Jxe5 19.Vxf5 Jc4 20.Dxe4 Dxe4 21.Sxe4 Vde8 22.Sd3 Jxb2 23.Sb5 c6 24.Vb1 
cxb5 25.Vxb2 a6 26.Vxg5 Ve3 27.Vc2 h5 28.h4 Vf8 29.Vg7 Ve4 30.c4 b4 31.d5 Vd4 
32.Vg5 Vg4 33.Vxg4 hxg4 34.c5 a5 35.c6 Kc7 36.Vc4 b5 37.Vxg4 Kd6 38.Vd4 
(Instruktivní partie, kterou provedl bílý jednoduchými prostředky. Pozn. Karel Hromádka v 
Prager Presse 8.3.1931) 1–0 
 
Sládek,J - Treybal,K [D38] 
Praha (armádní), 1931 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jf3 Jf6 4.Sg5 h6 5.Sxf6 Dxf6 6.e3 Sb4+ 7.Jc3 0–0 8.Vc1 Vd8 9.a3 Sxc3+ 
10.Vxc3 dxc4 11.Sxc4 c5 12.De2 Jd7 (K vyrovnání her stačilo cxd4) 13.0–0 a6 14.a4 b6 
15.Vd1 Sb7 16.d5 Jf8? (Po této chybě udrží bílý převahu a vytvoří si volného pěšce. Nutné 
bylo 16.- exd5 17.Sxd5 Sxd5 18.Vxd5 Jf8. Tato posice se nedá prohrát) 17.e4 exd5 18.exd5 
Jg6 19.g3 Ve8? (Není jasné, proč dr. Treybal zde nyní nehrál 19.-b5! Byl by po 20.axb5 axb5 
21. Sxb5 Vxd5 dosáhl rozhodně lepší hry. Tah v textu s další výměnou věže vede k velké 
nevýhodě) 20.Ve3 Vxe3 21.fxe3 Vd8 22.e4 Je5 23.Jxe5 Dxe5 24.b3 Kh8 25.Df3 f6 26.Df4 
De7 27.Vf1 Ve8 28.Ve1 g5 (Černý má nouzi o tahy. Tah v textu ničí černou posici úplně) 
29.Df5 Dg7 (Na 29.-Kg7 30.e5! fxe5 31.Sd3 atd.) 30.Vf1 Vf8 31.e5 Sc8 32.e6 De7 33.Dg6 
Dg7 34.Dxg7+ Kxg7 35.d6 b5 36.axb5 axb5 37.Sd5 (Šachové noviny 1931, 28) 1–0 
 
Finale armádního šachového turnaje 
Vítězí podpluk. Hromádka, 2. až 3. Pokorný a Treybal. 
ch – Praha 14. února 
Dnes bylo ve Štefánikově domě sehráno poslední utkání armádního turnaje. Včera večer se dohrály 
ještě zbývající přerušené partie, z nichž dr. Reimoser remisoval s Pokorným po marných pokusech 
soupeřových o výhru ve vyrovnané koncovce. Partii s Břinčilem dal Reimoser bez další hry rovněž za 
remis. Poslední přerušená partie z předposledního utkání Kania-Pokorný, jež byla dohrána až dnes 
odpoledne, přešla do remisové věžové koncovky, ale Kania nepokračoval nejlépe, a Pokorný vyhrál 
postupem posledního pěšce na šachovnici do dámy. – V posledním utkání stačila Hromádkovi jen 
remis, aby si udržel první místo. Proto také partii s kaniou opastrně remisoval. O druhou a třetí cenu 
se rozdělili Treybal s Pokorným. Dr. Treybal v sicilské obraně proti Hruškovi využil slabší hry 
soupeřovy, získal dva střelce za věž a rozhodl partii tlakem na volném sloyupci ve svůj prospěch. 
Pokorný v anglické hře proti Břinčilovi prolomil ve středu, získal kvalitu a po dalších materiálních 
ztrátách se Břinčil vzdal. V partii dr. Reimoser-Čihák zmocnil se černý obětí figury prudkého útoku a 
Reimosra zmatil. Nepravidelná partie Průcha-Pelikán se skončila po klidné hře nerozhodně. Česká 
obrana Sládek-Weber prošla po výměnách do vyrovnané koncovky, kde se soupeři dohodli na remise. 
– Konečný výsledek: I. cenu a titul přeborníka důstojníků čs. armády dobývá Karel Hromádka 9 body, 
2. až 3. Pokorný a dr.- Treybal 8 a půl bodu, 4. dr. Reimoser 7 body, 5. Pelikán 6,5, 6. Průcha 5,5. 
Následují: Hruška 4,5, Břinčil, Sládek a inž. Weber 3,5, Čihák a Kania 3. Cena ministra Slávika za 
nejkrásnější partii byla rozhodčím mistrem Durasem přiřčena podplukovníku Pokornému za partii 
proti podpluk. Čihákovi. 
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(Lidové noviny 15.2.1931) 
   
Pokorný,A - Břinčil,S [A13] 
Praha (armádní), (11) 1931 
1.c4 e6 2.g3 d5 3.Sg2 c6 4.Dc2 Jf6 5.b3 g6? (Sd6,Jbd7,0–0,De7 atd.) 6.Sb2 Sg7 7.Jf3 0–0 
8.0–0 Jbd7 9.d4 Ve8 (Lépe Je4 s pokusem o stonewall) 10.Jbd2 dxc4 11.Jxc4 Jb6 12.Jce5 
Jfd7 13.Vfd1 Dc7 /lepe Jxe5 nebo aspon De7/ 14.Jd3 Jd5 15.e4 J5f6 16.Jf4 b6 (diagram) 
17.d5! exd5 (e5 18.Dxc6 Dxc6 19.dxc6 exf4 20.e5!+-) 18.exd5 Sb7 19.Jd4 c5 20.Jb5 Db8 
21.d6! Sxg2 22.Jxg2 Vc8 23.Jc7 Vxc7 24.dxc7 Dxc7 25.Ve1 Dd8 26.Jf4 Jf8 27.Vad1 Dc8 
28.Sxf6 Sxf6 29.Jd5 Sg5 (Kg7 30.Jxf6 Kxf6 31.Dc3+ Kg5 32.De5+ Kh5 33.Vd5+ f5 36.g4+! 
+-) 30.f4 Sd8 31.Ve8 Dc6? 32.Vxd8 (Podle A. Pokorného, Lidové noviny 29.3.1931) 1–0 
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O hráčích a kibicích. 
Turnaj o přebor důstojníků navštívil také bodrý František Treybal. Dívá se na jednu partii, kde 
pan X. může jednomu z favoritů „uloupiti“ pěšce a se znamenitou posicí pokračovati dál 
v partii. Pak odchází a hlásí spolukibicům: „Ten Y. to má „nadranc“, pojďte se podívat.“ 
Vrací se k partii, kde však pan X. ve snaze po eleganci zatím obětoval figuru a náhle stojí na 
prohru. Zachmuřeně odvrací tvář mistr František, o kterém je známo, jak s těžkým srdcem se 
odhodlává i ve volné partii k oběti tempa, a dí rozhořčeně: „Takový hráč nemá hrát jako 
Morphy, ten má sebrat pěšce a čekat!“ – U jiné partie jsou hráči v největší časové tísní. 
Divoký průběh, až náhle jeden z nich může dáti v jednom tahu mat. Vzrušení, kibicové ani 
nedýchají napětím, praporek na hodinách už jen jen spadnout, ale matící hráč stále ještě drží 
figuru nad hlavou, až konečně v poslední vteřině ji pouští – mat. Přece! „Proč jste tak dlouho 
rozmýšlel?“ – hrnou se otázky. „Viděl jsem, že je to mat, ale jen jsem se díval, jestli král ještě 
někam nemůže uniknout...“.  
(Šachové noviny 1931, str. 46)     
 
 

 
 
(Snímek z prvního armádního turnaje, který se konal v Štefánikově důstojnickém domě 
v Praze pod patronátem ministra obrany Karla Viškovského – Letem-světem 1931. Pátý 
zprava Karel Treybal, osmý Karel Hromádka) 
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Humor v šachu. 
(A. P. – Brno 28. února) 
V šachu prý je málo veselého. Ovšem v pomalém turnajovém šachu se nemůže hromadit 
humor jako ve sportu, ale nad to diváci musí mlčet – kde by se tedy vzal humor. Ještě tak při 
rychlých partiích bývaly a bývají v kavárnách veselé šachové koutky, ze kterých na příklad 
vyšly kdysi skvělé Traxlerovy šachové humoresky. Ovšem tenkrát ještě nebyl šachový život 
takový shon jako nyní. Jak dnes šachový humor upadá, ukazuje každoročně názorně 
masopustní číslo Wiener Schachzeitung, které nikdy za mnoho nestálo a rok od roku je horší. 
A přece se i dnes najde v šachových turnajích leccos veselého. Ovšem pravidelně jsou to jen 
kapičjky: komické situace na šachovnici, bezradnost hráčů v časové tísni, nápadná šachová 
slepota, malá přeřeknutí v rozčilení boje a podobně. Zde několik drobných ukázek 
z pražských důstojnických turnajů. 
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 Na věčnou památku by se mělo zaznamenat postavení z partie Stein-Čihák z vedlejšího 
turnaje. Hra se začala přesně podle nejnovější teorie, v osmém tahu se vyměnila první figura, 
ale zároveňj i poslední. Pak už hráči bojovali podle svého a hojně používali zkušeností ze 
světové války. Posiční boj se rozvinoval pomalu, vybudovaly se postupně vzorné obranné 
linie a úporně se hájila každá píď půdy. Jenže nakonec oba hráči poznali, že šach je přece jen 
trochu jiný než opravdová válka a že se k sobě už nedostanou. Příliš je to nezarmoutilo. Ještě 
asi tucet tahů hrál každý pro sebe, neobtěžován soupeřem, až konečně se souhlasem 
pořadatele se shodli na smíru.  
                                                               x 
 
Méně radostný průběh pro bílého měla partie Vagner-Stein, z téhož turnaje. Aby nebylo 
pochybností, že jejich postavení vzniklo ze skutečného boje, otiskujeme raději celou partii: 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.a3 g6 4.Sf4 Sg7 5.Jc3 0–0 6.Jf3 d6 7.Sg5 Jbd7 8.e4 h6 9.Sh4 g5 10.Sg3 
Jh7 11.Sd3 Ve8 12.Vc1 f5 13.h3 f4 14.Sh2 e5 15.Sb1 Kh8 16.Dd3 Jdf6 17.b4 b6 18.d5 a5 
19.h4 g4 20.Jd2 h5 21.g3 f3  
 
 
 
 

���������� 
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 Postavení, které zde vzniklo, je věru jedinečné. Zavřených střelců bývá ovšem v šachových 
partiích dost, ale aby si ho někdo zavřel sám, jako zde vůdce bílých, a to ještě při plné 
šachovnici, je přece jen neobvyklé. To dovedou úloháři, ale těm se to dělá snadno, protože 
partii nehrají a příjdou hned k hotovému. Jaký měl bílý se střelcem plán, se sotva podaří 
zjistit. Chtěl-li ho však zachránit před lačnými choutkami dobyvačného nepřítele, nelze 
popřít, že se mu to podařilo dokonale. Partie pokračovala takto: 22.Jf1 axb4 23.axb4 Jf8 
24.Je3 Sh6 25.Vd1 Sd7 26.Sc2 Va3 (hrozí Jxe4) 27.Jf5 Sxf5! 28.exf5 e4 29.Dd4 e3! 30.Je4 
exf2+ 31.Kf1 (vynuceno) 31...J8h7 32.Vd3? Vxe4 33.Dxf2 Ve2 34.Vxa3 Vxf2+ 35.Kxf2 
Sd2 36.Vha1 De7! Nakonec ještě pěkný vtip. Hrozí De2+. Bílý tomu může zabránit jen 
střelcem, ale ať jde na d1 nebo d3, vždy přeruší působnost jedné z věží a dostane zhoubný 
šach dámou na e1 nebo e3. Na příklad 37.Sd3 De3+ 38.Kf1 Je4! atd. Proto se bílý vzdal.  
 

                                                                             x 
 
Ve vedlejším turnaji nebyl boj o první cenu snadný. V mistrovském vyhrál, kdo nejméně 
vstával od šachovnice, ve hlavním, kdo se tvářil nad šachovnicí nejnevinněji, ale ve vedlejším 
takové vedlejší okolnosti nerozhodovaly. S počátku tam byla dost smířlivá nálada a remis 
bylo víc než v mistrovském a hlavním dohromady, ale právě proto nakonec šlo do tuhého. 
Ještě v sobotu odpoledne před rozdílením cen byl stav: Čihák 6,5(1), Daníček, Šámal 6,5, 
Vagner 6 (1), Matějů a Vrabec 6 a na poslední šachovnici toto postavení. 
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Bílý, Vagner z Bardiova, se potácel mezi první a šestou cenou, ale na šachovnici měl o střelce 
víc. Černé měl Čihák z Brna, který naprosto nezoufal nad převahou soupeře, ale i v 
oboustranné časové tísni poznal, že musí zasáhnout dříve, než se bílý král přiblíží. A proto se 
dal statečně do boje: 1...c5 Bílý v rychlosti viděl, že by po 2.dxc5 d4 3.cxd4 ztratil střelce a 
nemaje asi velké důvěry k dámám hrál raději jisté 2.Sxc5, načež hra pokračovala 2...Kxc3 
3.Ke5 Kc4 Bílý měl sice čtyři tempa střelcem, ale přece raději volil tempo králem 4.Kd6 a 
donutil soupeře k tahu 4...b4 Potom statečně obětoval střelce 5.Sxb4, ale jeho rytířský soupeř 
odmítl střelce a vzal si jen pěšáka 5...Kxd4 Jeho skromnost tak dojala bílého, že přes svou 
převahu mu nabídl smír a postoupil dobrovolně první cenu.  
 

                                                                                 x 
 
Na časovou tíseň by se vůbec mělo pamatovat při nové úpravě paragrafu 2, trestního zákona, 
protože v ní se dějí věci, za které nikdo nemůže být odpovědný. Tak v mistrovském turnaji 
dostali se v posledním utkání dva hráči do takové časové tísně, že měli po minutě na osm 
tahů. Hráli bleskem, ale také všelijak a tak se stalo, že najednou černý mohl dát v jednom tahu 
mat. A tu právě začal myslit. Vteřiny ubíhají, kontrolní praporek se zdvihá, až se divákům tají 
dech, ale černý se ani nehne. Konečně v poslední chvilce, než praporek spadne, uchopí dámu 
a rychle dá mat. Napětí diváků se vybíjí hlučným smíchem, ale černý ještě asi pod dojmem 
časové tísně považuje za nutné vysvětlit: „Já jsem viděl, že je to mat, jen jsem se díval, zda mi 
jeho král někam neuteče.“. 
(A.Pokorný - Lidové noviny 29.2.1931) 
 
Šachy ve vojsku 
(A.P. – Brno 12. března (1932) – Lidové noviny o den později) 
 
„Je-li který stav blízký šachové hře, je to stav vojenský. Tak aspoň tvrdívaly staré šachové 
knihy, a tak se o tom často soudí i dnes. Ostatně, kdo by to mohl popřít. Vždyť i v šachu 
táhnou proti sobě dvě vojska, i v šachu mluvíme o strategii a taktice, o útoku, obraně, 
posičním boji, prostě mluvíme o šachové partii jako o skutečné válce. Uvádějí se i jména 
slavných vojevůdců, kteří prý byli vynikajícími šachisty, na prvním místě snad sám Napoleon. 
Tak aspoň se o něm psalo ještě před několika lety. Jenžze dnes se už díváme trochu střízlivěji, 
jak na Napoleonovo šachové umění, tak i na šachy jako válečné umění. Novější bádání 
ukazuje, že Napoleon byl velmi průměrný šachista, že jeho skvělé partie byly podvrženy a že 
pravděpodobně v šachu zvítězil ne jako šachista, ale jako Napoleon. A právě tak je třeba jako 
úplný omyl odmítnout i tvrzení, že by se někdo ze šachu mohl přiučit válečnému umění. – 
Tím se ovšem nemění skutečnost, že šach je u vojenského stavu velmi oblíben. Snad lze 
některé vojenské vlastnosti použíti i při šachovém zápolení, snad je to jen stará tradice, ale 
jisto je, že vojáci vždy rádi hráli a budou hrát šachy. Ještě jsme u nás neslyšeli o celostátním 
poštovním nebo profesorském šachovém turnaji, zato důstojníci měli loni pěkný šachový 
sjezd v Praze a jistě ho budou – třebas v delších údobích – pravidelně pořádat i v příštích 
letech. Rotmistři jsou ještě horlivější a budou mít letos v Žilině už šestý ročník svého 
armádního přeboru. – Než není třeba dívati se na tyto turnaje jen jako na pěkné sportovní 
podniky nebo jako na důkaz stavovské hrdosti a družnosti. Jejich pořadatelé by se sotva 
spokojili tím, kdyby jejich práce měla tak úzký cíl a neměla být účinnou propagací šachu 
mezi jejich podřízenými poddůstojníky a vojíny. O významu této propagace nelze 
pochybovat. Lehké volné partie, jež jsou i ušlechtilou společenskou zábavou, jistě se nehodí 
nikam lépe než do vojenských zátiší, neboť vojíni mívají dostatek volného času a ne vždy 
dovedou ho užíti ke svému prospěchu. Ale právě tak lze na vojně pěstovati i vážný šach, i 
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kdyby jeho výchovná hodnota byla jen v cvičení sebekázně. Budou mít tedy stavovské turnaje 
důstojníků a ratmistrů význam jen tehdy, strhnou-li svým sportovním rázem za sebou i vojíny, 
aby ne z přinucení, ale rádi pěstovali šachovou hru. – O šachové činnosti vojenských zátiší se 
do tisku dostanou zprávy jen velmi zřídka, takže nelze posouditi celkového stavu, ale zdá se, 
že jsou v nich šachy na postupu. Není už řídkým zjevem, že si některé zátiší pozve k produkci 
mistra nebo jiného významného hráče. Turnaje jsou ovšem dosti časté, ale jen v menším 
měřítku a často bez řádné organisace. – Velmi pěkný příklad, jak by mohly vyhlížet turnaje i 
v jiných posádkách, dala právě Praha, kde se pořádal na podnět majora Purkyta velmi pěkný 
turnaj o přebornictví pražské posádky, jehož řízení bylo v osvědčených rukou majora 
Vaníčka. Před vánocemi se hrály u jednotlivých pluků vylučovací turnaje, podle jichž 
výsledku vysílal každý útvar dva zástupce do posádkového turnaje, kde se utkalo 16 hráčů. 
Aby se soutěž příliš neprotáhla, hrálo se ve dvou skupinách po osmi hráčích a potom pět 
prvních vítězů z jedné skupiny se utkalo s pěti vítězi druhé skupiny, takže každý hrál 12 
partií. Přeborníkem se stal. voj. Beneš z důstojnické školy 11 body. Za ním byl voj. Rejdal, p. 
pl. 28, 10,5, voj Toth, voz. prap. t. 10, voj. Havlín 8,5, svob. Liška 7, voj. Jiráček 6,5, svob. 
Kocmoud 5, voj. Ratiborský 4,5, čet. Vaněrka 4,5, čet. Habada 4. Turnaj se skončil 22. února 
simultánkou mistra Hromádky, jenž z 20 partií 17 vyhrál, 1 prohrál a 2 remisoval. – 
Vyvrcholením soutěže však byl trojmatch, v němž nastoupila devítičlenná mužstva 
důstojníků, rotmistrů a mužstva. V prvním zápase 25. února porazili rotmistři mužstvo 
v poměru 6:3, 27. února zvítězili důstojníci nad mužstvem 6,5:2,5 a v rozhodném zápase, 
který 3. března přilákal velmi mnoho diváků, vyhráli důstojníci po tuhém zápase i nad 
rotmistry 5,5:3,5. Tím se stali 12 body přeborníky pražské posádky. Rotmistři dosáhli 9,5, 
mužstvo 5,5 bodu. Jde tedy o velmi zdařilé podniky, které jistě v mužstvu pražské posádky 
vzbudí živý zájem o šachové zápolení.  
(Amos Pokorný – Lidové noviny 13. 3. 1932)  
 

 
 
(Hotel Legie – dříve Štefánikův dům) 
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Z internetu: 
„Bydleli jsme v Praze na náměstí Petra Osvoboditele (nyní I.P. Pavlova) v Sokolské 33. Náš 
dům byl rohový, jmenoval se Štefánikův dům neboli Stefanikhaus, byl postaven v roce 1929 
významným pražským stavitelem Janem Zázvorkou (1884-1963), otcem Stelly Zázvorkové. 
Sousedí s Lékařským domem. Otec byl správcem tohoto domu, kde byl i hotel a restaurace. 
Dům měl sedm pater. S tímto domem souvisí i námět mého článku, ale k tomu se vrátím 
později.“  
 


