Spolek českých šachistů Brno – Schachklub Schlechter Wien
Hráno 13. a 14. října 1923 v brněnské kavárně Bellak – 6:5 pro Brno
Šachový zápas Brno – Vídeň
Brno vítězí 6:6, při čtyřech remisách.
„Utkání brněnských šachistů s vídeňským šachovým klubem Schlechter, které se konalo
v sobotu v Bellakově kavárně v Brně, přineslo první výsledek až v sobotu o půlnoci. Inž.
Olexa, který v gambitu dámy s bílými dosáhl dobrého útoku, zničiv Kmochovi rochadu,
dostal se ve spletité situaci do časové tísně a prohrál partii, když po úhrnném přemýšlení 2
hodin měl místo povinných 30 jen 24 tahů. Před 1. hod. skončila se také partie PernaSiebenschein v 47 tazích nerozhodně. Perna jako černý hrál francouzskou hru, dosáhl výhody
pěšce, musel jej však vrátit a po hromadné výměně zbyly oběma tři pěšci proti sobě a lehká
figura. Před 1. hodinou ranní se partie zalepily do obálek za stavu 1,5:0,5 pro Vídeň. – Včera
se pokračovalo ve hře od 10 hodin před četnými diváky. O 11. hodině se skončila partie
Pokorný-Müller. Müller jako bílý otevřel pěšcem dámy a po zajímavé střední hře spokojili
se oba opakováním tahu 35. Brzy nato zavládla trochu deprese drihou porážkou Brněnských.
Haida s bílými v Zukertortově otevření byl Takácsem bezvadně hrajícím, stísněn tak, že
ztratil tři pěšce. Když při prudkém postupu černých pěšců na dámském křídle ztratil čtvrtého,
vzdal partii ve 43. tahu. – Při stavu 3:1 pro Vídeň bylo možno se utěšovati toliko beznadějnou
situací dra Kondora, který proti Brachovi ve středním gambitu měl o celou figuru méně.
Obětoval ji korektně při útoku na malou rochadu, špatně však pokračoval a černé figury
Brachovy zahradily mu cestu k vítězství. Již ve 20. tahu byla jeho prohra zřejmá, hrál však
houževnatě až do 61. tahu, kdy se vzdal. Hned nato vyrovnalo Brno vítězstvím Kopřivovým
nad Kleinem. Kopřiva s černými elegantní kombinací – otevření gambitem dámy – hrozil
dobýti figury, Klein se však rozhodl obětovati dámu za věž a jezdce. V únavné střední hře
zlepšil si posici tak, že Kopřiva vrátil dámu za věž a jezdce, aby získal volného pěšce. Vyhrál
pak v 46 tazích. Nezajímavá partie Feuer (bílý)-dr. Meller se skončila nerozhodně v 59.
tahu. Ve španělské hře hráli Vaněk a dr. Mandler až do koncovky se stejnými nadějemi. Dr.
Mandler nabídl remisu, Vaněk však odmítl a počal se svými černými útok na isolovaného
pěšce. Bílý se v obraně dopustil několika slabých tahů, pěšce ztratil a když na to hrubou
chybou ztratil druhého pěšce a černí pěšci mohli jíti nezadržitelně do dámy, vzdal se v 53.
tahu. – Když do půl 14. hod. se partie Teller-König, dr. Braun-Engel a Procházka-dr.
Kohn neskončily, rozhodla o nich pětičlenná komise. Partie Teller-König byla dána za remis
v postavení velice sporném. Teller jako bílý měl pěšce na předposlední řadě a mimo to dva
jiné pěšce volné, černý měl také volného pěšce a dvě věže proti věži a jezdci bílého. Rozbor
partie nedovedl dokázat, zda posice stačí k výhře jednoho ze soupeřů. Englovi bylo
přisouzeno v gambitu dámy vítězství proti dr. Braunovi. Bílí Braunovi pěšci musili býti
v příštích tazích kořistí Englova jezdce. Braun ostatně svou porážku uznal. Povážlivé bylo
rozhodnutí v partii Procházka-dr. Kohn (pěšcem dámy). Procházka měl bílé a po velmi
nezáživné hře zbyly mu dvě lehké figury proti věži. Měl o pěšce méně, podrobná analysa by
však sotva mohla dokázat jeho porážku. Rozhodčí komise si však asi uvědomila, že
Procházkova prohra na konečném výsledku nic nezmění a prohlásila ho za poraženého.
Konečný stav je tedy:
(První jsou jména hráčů brněnských, druhá vídeňských, na sudých prknech brněnští měli bílé)

Brno
1 Pokorný
2 Haida
3 Vaněk K.
4 Teller
5 Engel
6 Olexa
7 Brach
8 Feuer
9 Perna
10 Procházka
11 Kopřiva Č.

½
0
1
½
1
0
1
½
½
0
1
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Wien
Müller
Takács
dr. Mandler
König
dr. Bauer
Kmoch
dr. Kondor
dr. Meller
Siebenschein
dr. Kohn
dr. Klein

½
1
0
½
0
1
0
½
½
1
0
5

Partie byly vesměs dobré úrovně. Jak byl boj tuhý, dokazuje, že většina partií se hrála přes
šest hodin a všechny, až na Olexovu, se skončily v koncové hře. Z brněnských hráčů nejvíce
času k přemýšlení spotřeboval Procházka, nejméně Brach. Z Němců přemýšlel nejdéle dr.
Kohn, nejrychleji Siebenschein. – Odvetné utkání bude ve Vídni 10. listopadu t. r.“
(ev - Lidové noviny 15.10.1923)

(Amos Pokorný)
Müller,H - Pokorný,A [E11]
Brno-Wien, 13.10.1923
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 Sb4+ 4.Sd2 Sxd2+ 5.Jbxd2 (Za silnější se pokládá Dxd2, ježto jezdec
má na d2 mnohem menší působnost než na c3) 5...0–0 6.e3 d6 (Bylo by lze ovšem také hráti
d7-d5, černý však chtěl asi zavésti soupeře na netheoretické cesty. - J.D.) 7.Dc2 Jc6 (Tento
tah jistě není horší obvyklejšího Jb8-d7, ježto nutí bílého ke ztrátě tempa) 8.a3 De7 9.Sd3
(Lépe bylo 9.Se2) 9...h6 10.h3 Ve8 (Bílý hrozil g2-g4 se silným útokem) 11.Je4 (Po 11.g4
následovalo by nyní 11...e5 12.d5 e4! s dobrou hrou černého. Proti tahu e6-e5 jest obtížno
nalézti jinou obranu než hraje bílý, avšak i zde jest převaha černého patrna. Ještě snad Sd3-e2
bylo uvážiti) 11...Jxe4 12.Sxe4 f5! 13.Sd3 Vf8 14.0–0–0 e5 15.Se2 (15.e4 Jxd4 16.Jxd4 exd4
17.exf5 Dg5+ ztratilo by pěšce. Avšak více než tah v partii zamlouvá se 15.dxe5 dxe5 16.e4 -
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J.D.) 15...e4 16.Jd2 Sd7 17.g3 (Aby černý po Jd2-b1 nemohl hráti f5-f4!) 17...a5 18.Jb1 a4
19.Jc3 Ja5 (Zajímavý záměr, sotva však nejsilnější. Spíše, jak se zdá, zachovalo šance
černeho 19...Jd8, na př. 20.c5 /na (20.d5 b6! s dalším Jd8-b7-c5, na 20.Jd5 Df7 21.Jxc7 Vac8
s nasl. b7-b5!/) 20...Df7! 21.d5 /na 21.Jd5 získalo by Se6 kvalitu/ 21...Va5! atd. - J.D.)
20.Jxa4
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(Černý očekával pouze 20.Jd5, načež by tahem Dd8 nebo též Df7 /21.Jxc7? Vac8 22.Jd5 b5!/
získal značnou výhodu. Po tahu v textu dostane bílý za kvalitu 2 pěšce a přechází ihned do
koncovky) 20...Jb3+! 21.Dxb3 Sxa4 22.Dxb7 Sxd1 23.Dd5+ Df7 24.Dxf7+ Kxf7 25.Sxd1
c5! (Zaráží postup bílých pěšců, bílý měl na d1 bráti věží) 26.dxc5 dxc5 27.Sc2 Vfd8 28.Vf1
(Výměně věže musí se bílý samozřejmě vyhnouti. - J.D.) 28...Ke6 29.f3 exf3 30.Vxf3 Vf8
31.e4 fxe4 32.Ve3 (32.Sxe4 Vxf3 33.Sxf3 Vf8 34.Sd5+ Kd6! 35.b4 Vf1+ 36.Kb2 Vg1 37.g4
Vg3 38.b5 Kc7 bylo by výhodné pro černého) 32...Vf1+ 33.Kd2 Vf2+ 34.Kc1 Vf1+ 35.Kd2
Vf2+ (Pokus 35...Vd8+ 36.Ke2 Vdf8 37.Sxe4! V1f2+ /nikoli (37...V8f2+ 38.Kd3 Vxb2
39.Sg2+) 38.Kd3 Vxb2 39.Kc3 /a Vf8-f2 vázne na 40. Se4-c2+ - J.D./ vedl by sotva k výhře
černého vzhledem k silnému postavení bílého střelce. A. Pokorný v Moravských Novinách Časopis československých šachistů 1923, 180. Vsuvky J. D. patří Jos. Dobiášovi) ˝–˝
Mandler,A - Vaněk,K [C68]
Brno-Wien, 13.10.1923
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sxc6 dxc6 5.d4 exd4 6.Dxd4 Dxd4 7.Jxd4 Sd7 8.Se3 0–0–0
9.Jd2 Je7 10.0–0–0 c5 11.Je2 Jc6 12.Jb1?! (Nezdravá myšlenka, neboť jezdce nebude lze na
d5 udržeti. Partie Baratz-Schlechter, Vratislav 1912 pokračovala 12.Jf3 Se7 13.Jc3) 12...Sd6
13.Jbc3 Vhe8 14.f3 Je5 15.Jd5 Sb5 16.Jec3 c6! 17.Jxb5 (Nejlépe. Útočný pokus 17.Jb6+
Kc7 18.Jba4 b6 19.b4 by posléze selhal, na př. 19...Jc4! 20.bxc5 bxc5 21.Sxc5 (21.Sd2 Jxd2!)
21...Sf4+ 22.Kb1 Sxa4 23.Jxa4 Vb8+ 24.Ka1 Vb5! 25.Sd4 Ja3 26.Sb2 Jxc2+ 27.Kb1 Je3
28.Vd2 Veb8 29.Ka1 (29.Vc1 Jc4!) 29...Jc4 30.Vc2 Jxb2! 31.Jxb2 Se5 a bílý je zcela
ochromen) 17...axb5 18.Jc3 Kc7 19.Vhe1 f6 20.Je2 Va8 21.Kb1 Va6 22.Jc1 Vea8 23.f4 Jc4
24.g3 b4 25.Vd3 Jxe3 26.Vdxe3 c4 27.e5 (Volný pěšec ukáže se znenáhla jen další slabinou
bílé hry, kdežto černému zajišťuje otevřený sloupec a tlak pěšců na dámském křídle trvalou
převahu) 27...fxe5 28.fxe5 Se7 29.h4 (Výměně jezdce, chránícího pěšce a2 bylo nutno
zabrániti) 29...c5 30.Vf3 Vg6 31.b3 (Těžko srozumitelný tah, snad chtěl bílý uvolniti figurám
pole d3) 31...c3 32.Vf7 Kd7 33.Ve3 Ke8 34.Vf1 Vga6 35.Vef3 b5 36.Vf7 Vg6 37.Je2 Vd8
38.V7f3 Ve6 39.Ve3 Sd6 40.Vf5 (Diagram) 40...g6! 41.Vf6 (Ani 41.Vg5 by pěšce neuhájilo,
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na př. 41...h6 42.Vg4 Sxe5 43.Vge4 Vd5 44.Kc1 Kd7 45.Jf4 Sxf4!) 41...Vxf6 (Ovšem ne
41..Vxe5 pro ztrátu střelce) 42.exf6+ Kf7 43.a4 (Jestli 43.Vf3 Se5 44.g4 tu 44...Vd1+ 45.Jc1
Ve1! s násl. Se5-d4-e3 dobude jezdce) 43...bxa4 44.bxa4 Va8 45.Vd3 Va6 46.Ka2 Vxa4+
47.Kb3 Va6 48.Kc4 Sf8 (Hrozilo Kc4-b5) 49.Vd7+ Kxf6 50.Vxh7 Va2 51.Kb3 (Na 51.Kd3
by rozhodlo c5-c4+!) 51...Vb2+ 52.Kc4 Vxc2 53.Jf4 Vd2 (Časopis československých
šachistů 1923, 181) 0–1
Haida,A - Takacs,S [A16]
Brno-Wien, 13.10.1923
1.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.d3 c6 5.g3 d5 6.cxd5 cxd5 7.Sg2 Jc6 8.0–0 0–0 (Dadurch ist
eine symetrische Stellung entstanden, in der Schwarz den Vorteil hat, dass sein d-Bauer schon
auf d5, der Weisse aber erst auf d3 ist. Das haette ihm aber auch zum Nachteil werden
koennen, da der Bauer etwas exponiert und ausserdem das Feld e5 momentan schwach ist)
9.Sd2 h6 (Zu dieser Sicherung ist Schwarz gezwungen, da er Le6 beabsichtigt und von Sg5
nicht gestoert werden will) 10.Vc1 Se6 11.a3? (Ein Positionsfehler, der die Partie kostet.
Weiss haette jetzt mit [11.Ja4! fortsetzen sollen, worauf die Antwort sehr schwer zu finden ist.
Wahrscheinlich haette ich 11...Je8 12.Db3 Sc8 gespielt und auf 13.Vfd1 mit 13...Jc7
fortgesetzt; nach dem Textzug entsteht ein "Loch" auf dem weissen Damenfluegel und
Schwarz hat ausserdem Zeit, seine einzige Schwaeche zu decken)] 11...Dd7 12.Ja4 (Jetzt hat
der Zug keinen solchen Wert mehr, nur dass er Lh3 verhindert, wozu Schwarz vorlaeufig
keine Absicht gehabt hat) 12...b6 13.Jc3 Vac8 (Schwarz hat schon die Oberhand bekommen
und droht mit Sa5 nebst d4 die Schwaeche von b3 auszunuetzen) 14.b4 Je8 (Droht Se8-d6-f5d4, was Weiss mit Figurenkraft nicht gut verhindern kann) 15.d4
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(Ein sehr huebsches und sehr weit berechnetes Bauernopfer, das aber von Schwarz durch
dessen Ablehnung widerlegt wird) 15...Jd6! (Falsch waere, das Opfer anzunehmen. Zum
Beispiel [15...Jxd4 16.Jxd4 Sxd4 17.Jxd5! Sxd5 18.Vxc8 Sxg2 19.Vxe8 Sxf1 20.Vxf8+ Kxf8
21.Sxh6+ Kg8 22.Dxf1! und Weiss hat einen Bauern mehr. Der Textzug zeigt aber sofort auf
die entstandene Schwaeche. Weiss muss sich weiter schwaechen, da Sc4 droht)] 16.b5 (Es ist
nichts Besseres zu finden. Der Textzug verliert einen Bauern) 16...Jxd4 17.Jxd4 Sxd4
18.Sxd5 (Auf [18.Jxd5 wuerde 18...Jxb5 folgen] 18...Sxd5 19.Jxd5 Je4! (Viel staerker als
sofort auf b5 loszuschlagen. Jetzt haengt der Springer, der Laeufer mittelbar ebenfalls)
20.Vxc8 (Schlecht waere auch [20.Sxh6 z. B. 20...Dxd5 21.Vxc8 Vxc8 22.e3 Jc3! und
gewinnt)] 20...Vxc8 21.Se3 Sxe3 22.Jxe3 Dxb5 23.Dd4? (Verliert noch einen Bauern. Weiss
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hat keine Fortsetzung mehr) 23...Jc3 24.Dh4 Jxe2+ 25.Kg2 Dg5!
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(Zwar naheliegend, aber das folgende Endspiel musste genau ausgerechnet werden. Weiss
kann nicht dem Damentausch ausweichen, da nach 26.Da4 Tc7 Schwarz seine Stellung weiter
verstaerken kann) 26.Dxg5 hxg5 27.Vd1! (Droht, mit Td7 ze remisieren) 27...Vc7 28.Jd5
(Um auf Tb7 mit Te1 einen Bauer zurueckzugewinnen) 28...Jc3! (Nimmt dem Gegner alle
Hoffnungen. Das folgende, zwar noch immer nicht leichte Enspiel ist nur mehr Sache der
Technik) 29.Jxc7 Jxd1 30.Jb5 a5 31.Kf3 Kf8 32.Ke2 Jb2 33.Ke3 Ke8 34.Kd4 Kd7 35.Jc3
Kc6 36.f3 b5 37.Je4 f6 38.Jc3 e5+ 39.Ke4 Jc4 40.Kd3 f5 41.Jb1 Kc5 (A. Takács - Wiener
Schachzeitung 1923, 262) 0–1
Teller,A - König,I [A70]
Brno-Wien, 13.10.1923
1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.c4 Sg7 4.Jc3 0–0 5.e4 (Obyčejně se dává přednost vývinu Sc1–f4, h2-h3
a e2-e3, než i tento tah je zcela dobrý) 5...c5 6.d5 (Po 6.d4xc5 následuje Dd8-a5 s dobrou
hrou. Bílý mohl však tahy 6.Se2 cxd4 7.Jxd4 Jc6 8.Se3 zabočiti do známé varianty sicilské
hry) 6...e6 (Tahu 7.d5-d6 netřeba se obávati, neboť po Jb8-c6 zůstal by pěšec d6 trvalou
slabinou bílé hry, kdežto by působnosti černých figur nijak nepřekázel) 7.Sd3 exd5 8.cxd5 d6
9.0–0 (Je-li lépe nejdříve omeziti působnost střelce tahem h2-h3, jest pouze věcí vkusu) 9...a6
10.a4 Sg4 11.h3 Sxf3 12.Dxf3 Jbd7 13.Sf4 De7 14.Dg3 Je8 15.a5 Vd8 16.Ja4 h6 17.Vab1
g5 18.Sd2 Je5 19.Jb6 (Hra bílého je velmi zajímavá tím, že po celou střední hru hledí
přivoditi rozhodnutí na dámském křídle, kterému černý věnoval dosud málo pozornosti. Proto
také bílý nesnaží se zachovati si bílého střelce, který by měl důležitost jen při útoku na
královském křídle) 19...Jxd3 20.Dxd3 Jc7 21.b4! Jb5 (Více se zamlouvá nejprve c5xb4,
neboť nyní bude pěšec c5 sláb; černý se však patrně obával volného sloupce c a považoval
bílé pěšce za bezmocné) 22.bxc5 dxc5 23.Vbc1 Vfe8 24.f3 Se5 25.Se3 Sd4 26.Sxd4 cxd4
27.Vc4! (Nyní jest zřejma značná převaha bílého) 27...De5 28.Kf2? (Nevysvětlitelný tah,
zaviněný snad časovou tísní. Po 28.Vfc1 Jc3 29.Vc2! byl by stál bílý ideálně. - J.D.) 28...f5!
29.exf5 Jd6 30.Vxd4 Jxf5 31.Ve4 (Ztrácí kvalitu, jest však velmi obtížno nalézti lepšího
tahu. 31.Vc4 také nestačí k výhře pro 31...De3+ 32.Dxe3 Jxe3 33.Vc7 Jxd5!) 31...Db2+
32.Kg1 Jh4 33.Vxh4! (Nejlépe. Po 33.Vf2 Da1+ s násl. Dxa5 byla by bílá posice beznadějná)
33...gxh4 34.Jc4! (Výborný tah. Pěšec d5 stane se nyní černému nebezpečným) 34...Df6
35.d6 Vd7 36.f4! De6 37.Vd1 De4 38.Je5! Dxd3 39.Vxd3 Vdd8 40.Kf2 Ve6 (Lépe bylo
nejprve Kg8-f8 nebo Kg8-g7 s násl. Kg7-f6) 41.d7 b6
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(Tento tah rychle prohrává, černý však nemohl vyčkávati a musil si zjednati za každou cenu
ihned protiváhu ve volném pěšci a, ježto jinak by po proniknutí bílého krále byla jeho posice
beznadějná vzhledem k slabině b7) 42.axb6? (Bílý hrál od svého 33. tahu skvěle, ale nyní
propouští rychlou výhru 42.Vc3 na př. A) 42...Kf8 43.Vc8 Ke7 44.Jc6+ Kxd7 (44...Vxc6
45.Vxc6 bxa5 46.Vxh6 Va8 47.d8D+!) 45.Jxd8 Kxc8 (45...Ve8 46.Va8 Vxd8 47.Vxd8+ Kxd8
48.axb6) 46.Jxe6 bxa5 (46...b5 47.f5 Kd7 48.Jc5+) 47.Ke3 a vyhraje snadno, neboť jezdec s
e2 uhájí pěšce f4, dokud král nedobude oba pěšce a; B) 42...Vxe5 43.Vc8! Kf7 44.Vxd8 Vd5
45.axb6 atd. C) 42...Ve6-d6 43.a5xb6 Vd6xd7 /Vd6xb6 44.Vc3-c8 Vb6-b8 45.Vc8xb8
Vd8xb8 46.Je5-c6/ 44.Je5xd7 Vd8xd7 45.Vc3-c7! atd.) 42...Vxb6 43.Kf3 (Rovněž Vd3-d5
dávalo dobrou naději na výhru) 43...a5 44.Kg4 a4 45.Kxh4 Va6 46.Va3 Kf8 47.g4 Ke7
48.g5 (Lépe bylo Kh4-h5 s hrozbou h3-h4 a g4-g5, aby pěšci zůstali spojeni. Ovšem dokázati
výhru jest obtížno) 48...hxg5+ 49.Kxg5 Vg8+! 50.Kf5 Vf8+ 51.Ke4 Vb8 52.Vc3 Vb4+!
53.Kf5 Vb5! (S úmyslem vrátiti po 54.Vc3-c8 tahem Vb5xe5+ kvalitu. - J.D. - Zde byla
partie přerušena a odhadnuta právem jako remis. Černý využil ke konci partie velmi pěkně
Časopis
všech možností, aby se uhájil. A. Pokorný v Moravských Novinách.
československých šachistů 1923, 181) ˝–˝
Olexa,V - Kmoch,H [D02]
Brno-Wien, 13.10.1923
1.d4 d5 2.Sf4 (Dies gilt derzeit als wenig empfehlenswert) 2...e6 3.Jf3 Jf6 (Nach der Theorie
kann hier Schwarz durch Opposition des Koenigslaeufers auf d6 das bessere Spiel erlangen,
und zwar: Weinn Weiss Lxd6 spielt, durch DxL nebst baldigem e6-e5; wenn Weiss den
Laeufer nach g3 zurueckzieht, durch Lxg3 nebst Dd6 und wieder e6-e5; wenn Weiss seinen
Laeufer mir e2-e3 deckt, um e6-e5 nich zuzulassen, durch Lxf4 nebst c7-c5, Dd8-b6 und
Angriff auf Zentrum und Damenfluegel des Weissen. - Schwarz wollte jedoch die
sogennanten Buchvarianten vermeiden) 4.e3 c5 5.Jbd2 (Hier kan c2-c3 um auf Dd8-b6 mit
Dd1–b3 antworten zu koennen, in Betracht) 5...Db6 6.Vb1 (Hier war Vidmars Zug Dc1 mit
der Absicht, spaeter die Bauern auf c5 zu tauschen und e3-e4 spielen, besser) 6...Jc6 7.c3 Sd7
8.Sd3 (Besser war hier wohl [8.h3 denn Schwarz erreicht nun durch das nachfolgende
Manoever mindestens gleiches Spiel)] 8...Jh5 (Stark in Betracht kam hier auch c5-c4 nebst
Da5 und b7-b5 usw., wobei es fuer Weiss nachteilig war, dass sein Turm statt auf a1 auf b1
stand) 9.Sg5 h6 10.Sh4 cxd4! (Die Pointe; Weiss kann nur nicht, wie es in aehnlichen
Stellungen der Damenbauerpartie wichtig ist, mit dem e-Bauer zurueckschlagen, da sonst
11...Sf4 folgen wuerde) 11.cxd4 (Besser waere das Zurueckschlagen mit dem Springer
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gewesen, um spaeter mit e3-e4 fortzufahren. Der Zweck der von Weiss gewaehlten
Aufstellung ist Koenigsangriff und ein solcher laesst sich am wenigsten erreichen, wenn auf
dem Damenfluegel eine Linie geoeffnet wird, die Schwarz muehelos besetzen kann) 11...Jf6
(Der Springer hat seine Aufgabe erfuellt, Weiss hat die beabsichtigte Aufstellung im Zentrum
aufgegeben. Verfehlt waere es, mit [11...Jb4 auf Bauerngewinn zu spielen wegen 12.Se2
Jxa2? 13.Je5 Jf6 14.Sxf6 gxf6 15.Jxd7 Kxd7 16.Da4+ und Weiss gewinnt. Auch 12...Tc8
waere in dieser Variante unguenstig, da Weiss einfach 13.Se5 antwortet; die schwarzen
Figuren haben dann kein Zusammenspiel und der eventuell auf c2 eingedrungene Springer ist
in Gefahr, durch a2-a3 eingefangen zu werden)] 12.a3 (Jetzt drohte Sb4 schon unangenehm
zu werden. Nach dem Tausch auf f6 bliebe Schwarz wegen des Laeuferspaares, des starken
Zentrums und der offenen g-Reihe im Vorteil. Dagegen war [12.Db3 besser als der Textzug)]
12...Sd6 13.b4 (Weiss sollte lieber rochieren) 13...Vc8 14.Sg3 Sxg3 15.hxg3 0–0 (Das musste
genau berechnet sein, denn Weiss erlangt nun einen gefaehrlichen Koenigsangriff) 16.b5 (Auf
sofort Se5 verteidigt sich Schwarz mit Springertausch nebst Sh7) 16...Jb8! (Deckt den Ld7
und macht dadurch den Sf6 beweglich; auf andere Springerzuege haette Weiss spaeter
mindestens Remis) 17.Je5 Vc3 18.g4 Vfc8 (Es drohte 19.g5 hxg 20.Lh7+ und Schwarz darf
den Laeufer wegen 21.Dh5 nicht schlagen) 19.f4 (Stuende nun der schwarze Springer nicht
auf b8, so koennte Weiss hier sehr stark mit 19.g5 hxg5 20.Sxd7 nebst Dh5 fortsetzen)
19...Je4 20.g5


++ +

++
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(Auf [20.Sxe4 haette Schwarz die Fortsetzung 20...Vxe3+ 21.Kf2 Dxd4 im Auge)] 20...Se8
(Die einzige Verteidigung. Auf [20...hxg5 hatte Weiss eleganten Gewinn durch 21.Vh8+!
Kxh8 22.Dh5+ Kg8 23.Dxf7+ Kh8 24.Jxe4 nebst Kf2. Die Varianten sind leicht)] 21.gxh6 g6
22.Vh3 (Um auf e4 zweimal schlagen zu koennen; der weisse Angriff ist ins Stocken geraten
und Schwarz steht ueberlegen) 22...Da5 (Pariert die weisse Drohung) 23.Sxe4 dxe4 24.h7+
Kh8 25.g4? (Weiss machte diesen Fehler, nachdem er bereits die Zeit im 1 Minute
ueberschritten hatte; sein Spiel ist aber auch auf andere Zuege verloren) 25...f6 (Weiss gab
hier auf, noch ehe Schwarz die Feststellung der Zeitueberschreitung reklamierte. Hans
Kmoch - Wiener Schachzeitung 1923, 264) 0–1
Klein,H - Kopřiva,C [D10]
Brno-Wien, 13.10.1923
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Sf5 4.Jc3 e6 5.cxd5 (Otvírá zbytečně soupeři sloupec e. Srovnej s partií
čís. 1396 t. r. - van Hoorn-Dobiáš, Praha-Amsterodam 1923. Pozn JK) 5...exd5 6.Sd3 Sxd3

7

7.Dxd3 Jf6 8.a3 Sd6 9.Jf3 Jbd7 10.0–0 0–0 11.Ve1 Ve8 12.e4? (Chyba, jak černý
překvapivě ukáže) 12...dxe4 13.Jxe4 Vxe4 14.Vxe4
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(Diagram) 14...Jc5! 15.dxc5 Sxh2+! 16.Kxh2 Dxd3 17.Vd4 Dc2 18.b4 Jd5 19.Vd2 Df5
20.Sb2 Ve8 21.Vad1 Ve6 22.Kg1 Dh5 23.Vd4 Vh6 24.Vh4 Dxf3! (Nejpohodlnější řešení
situace) 25.gxf3 Vxh4 26.b5 Vc4 27.bxc6 bxc6 28.Sd4 Kf8 29.Se5 Va4 30.Vb1 g6 31.Vb3
Ke7 32.Sb2 Ke6 33.Vb7 Va5 34.Kh2 Vb5 35.Vxb5 cxb5 36.Kg3 Kf5 37.Sd4 a5 38.Sb2 b4
39.axb4 axb4 40.Sc1 h5 41.Sd2 b3 42.Sc1 Jb4 43.Sa3 Jd3 44.c6 Ke6 45.f4 f5 (Časopis
československých šachistů 1923, 183) 0–1
„Toto vítězství v prvém mezinárodním zápase na Moravě, třeba že velmi těsné, znamená pro
brněnský spolek nový cenný úspěch. Hosté milým svým vystupováním vzbudili velmi
příznivý dojem.“ (Časopis československých šachistů 1923, 173, viz též Wiener
Schachzeitung 1923/260 – „Die Sportreise des Schachklubs „Schlechter“ nach Brünn“)
Odveta ve Vídni mezi Spolkem českých šachistů Brno a Schachklub „Schlechter“ Wien
11. listopadu 1923 v kavárně „Domcafé“ (6:4 pro Vídeň)
Šachový zápas Brno – Vídeň.
M – Vídeň 11. listopadu
„Po druhé v jednom čtvrtletí hostí Vídeň zahraniční mužstvo. 28. srpna byli to Holanďané,
kteří utrpěli rozhodnou porážku od Hakoah. Brněnští byli ovšem mužstvem daleko tvrdším.
Jejich mistři dobyli úspěchu v Praze a v Berlíně a připravili letos 14. října členům vídeňského
Schachklubu Schlechtera v Brně porážku 6:5. Dnešní návštěva byla tedy odvetná. – Dnes o
10. hodině dopolední začal se turnaj v klubových mistnostech Amateurů v Domkaffee na
Štěpánském náměstí ve Vídni. Hosty pozdravil za šachovou sekci dr. Mense, za Amateury
dr. Bettelheim a prof. dr. Krejčík za rakouský šachový svaz, načež Pokorný česky poděkoval
a vyslovil přání, aby bylo pořádáno pravidelné utkání každého roku. – Nato pořadatel
šachového turnaje Blodek rozlosoval hráče, kteří hráli v tomto pořadí (napřed jmenovaní mají
bílé): 1. Pokorný, Brno – Vukovič, 2. Müller-Haida, Brno, 3. Vaněk, Brno – Takács, 4. dr.
Braun – Teller, Brno, 5. Engel, Brno – Kmoch, 6. Szekely – Olexa, Brno, 7. Berger, Brno –
König, 8. dr. Kondor – Kopřiva, Brno, 9. Perna, Brno – dr. Meller, 10. dr. Mandler –
Procházka, Brno. – Kdežto mužstvo hostí je značně oslabeno nepřítomností Bracha, jsou
Amateuři proti prvému závodu značně posíleni Vukovičem a Szekelym. Doba turnaje byla
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stanovena na dobu od 10. do 14. hod a od 17. do 20 hodiny. V dopoledním utkání byly
skončeny jen tři partie, které vyhrávají vídenští a to: Kmoch, dr. Braun a dr. Meller. Po
opětném zahájení musel Szekely složiti zbraň proti inž. Olexovi. Zato zachránil se König ze
zoufalé situace a vynutil si remis věčným šachem. Za stavu 3,5 proti 1,5 pro Schlechter trval
tvrdošíjný boj po celé hodiny s tímto výsledkem: Dr. Kondor, dr. Mandler, Vaněk a Pokorný
byli prohlášeni porotou za vítěze, partie Haida-Müller byla uznána za remis. Tím se skončil
napínavý boj vítězstvím vídeňských 6:4.“
(Lidové noviny 12.11.1923)
Brno
1 Pokorný
2 Haida
3 Vaněk K.
4 Teller
5 Engel
6 Olexa
7 Berger
8 Kopřiva Č.
9 Perna
10 Procházka

Wien
1 Vukovič
½ Müller
1 Takács
0 dr. Braun
0 Kmoch
1 Szekely
½ König
0 dr. Kondor
0 dr. Meller
0 dr. Mandler
4

0
½
0
1
1
0
½
1
1
1
6

Pokorný,A - Vukovič,V [E18]
Wien-Brno, 11.11.1923
1.d4 Jf6 2.Jf3 e6 3.c4 b6 4.Jc3 Sb7 5.g3 Se7 6.Sg2 0–0 7.0–0 d5 8.Je5 Jbd7 9.cxd5 Jxd5 (V
partii Bogoljubov-Nimcovič, Karlovy Vary 1923, hrál černý 9...Jxe5, načež se dostal bílý do
výhody elegantním tahem 10.d6! Sxg2 11.dxe7 Dxe7 12.dxe5 Sxf1 13.exf6/) 10.Jxd5 exd5
11.Jd3 Jf6 (Černý obává se slabých pěšců a proto nehraje c5. Nyní však bílý tento tah úplně
znemožní) 12.Se3! Sd6 13.Vc1 Ve8 14.Db3 c6 (Varianta 14...Jg4 15.Sxd5 Sxd5 (15...Sxg3
vázne na 16.Sxf7+/ naopak 16.Sxb7 by pro Dh4 17.Dxf7+! Kh8! prohrálo/) 16.Dxd5 Sxg3
17.Dh5 Sxh2+ s násl. Ve4 se zdá příznivou černému, avšak bílý by mohl hráti silněji 15.Sf4,
neboť pěšce e2 nelze vzíti. J.Dobiáš) 15.Vc2 h6 16.Vfc1 Jg4 (Důslednější bylo nejprve g7-g5
k zamezení výměny důležitého střelce) 17.Sf4 Sxf4 18.Jxf4 g5 19.Jd3 Vc8 20.Sh3 h5
21.Sxg4 (Bílý správně vyhýbá se všem zápletkám. Po 21.f3 Je3 22.Sxc8 Dxc8! s dalším Dh3
měl by černý slibný útok. J.Dobiáš) 21...hxg4 22.Je5 Df6 (Lepší bylo jednoduché 22...f5, ač i
pak získá bílý pěšce tahem 23.Da4, neboť černý nemůže hráti Ve7 pro 24.Jxc6 Sxc6 25.Vxc6
Vxc6 26.Dxc6 Vxe2 27.Dg6+) 23.Jxg4 Dxd4 (Diagram) 24.Jh6+! Kh7 (Po 24...Kf8
následuje 25.Da3+ c5 (na 25...Ve7 ovšem 26.Dxe7+!) 26.Dxa7) 25.Jxf7 Df6 26.Df3 Dxf3
27.Jxg5+ (Je zajímavé, že rychleji vyhrávalo prosté 27.exf3, neboť černý nemůže zabrániti
ztrátě pěšce c6, načež bílý by měl o 2 pěšce více při úplně jednoduché pozici) 27...Kg6
28.Jxf3 c5 29.Jh4+ Kf6 30.Jg2 d4 31.Jf4 Se4 32.Vc4 Sh7 33.Va4 Va8 34.b4 Vec8 35.bxc5
bxc5 36.Jd3 Sxd3 37.exd3 Ke5 38.f4+ Kd5 39.Kf2 Vh8 40.h4 Vab8 41.Vc2 Vh7 42.Ve2
Vb1 43.Va6 Vb6 44.Va5 Kd6 45.Kf3 Vhb7 46.g4 Vb1 47.Va6+ Kd7 48.Ke4 Vd1 49.h5 c4
50.dxc4 d3 51.Ve3 d2 52.Vd3+ Ke8 53.Vad6 (A. Pokorný- Časopis československých
šachistů 1923,183) 1–0
Braun,G - Teller,A [D37]
Wien-Brno, 11.11.1923
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Sf4 e6 5.e3 Se7 6.Jc3 Jbd7 7.Dc2 0–0 8.Vd1 Da5 (Pochybný
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výpad dámy) 9.Jd2 Ve8 10.Se2 c5? (Vzhledem ke špatnému postavení svých figur měl černý
raději držet hru zavřenou) 11.Jb3 Db6 (Po Dd8 by bylo 12.Jb5 velmi silné. Po tahu v textu
by mohl černý na 12.Jb5 naopak odpovědět dxc4 13.Sxc4 Jh5, resp. 13.Dxc4 Jd5) 12.cxd5
Jxd5 13.dxc5 Jxc5
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(Po: 13...Sxc5 by mohl bílý klidně inkasovat pěšce 14.Jxd5 exd5 15.Vxd5 a po 15...Sb4+ se
zajistit 16.Kf1!) 14.Vxd5! (Přesně propočtená kombinace) 14...exd5 [14...Jxb3 15.Vb5]
15.Jxd5 Dc6 (Zajímavá, ale ne zcela postačující zde byla oběť dámy: 15...Jxb3 16.Jxb6 Sb4+
17.Kf1 Jd2+ 18.Kg1 axb6 19.a3 Se6 20.h4!) 16.Sf3 [16.Jxe7+ Vxe7 17.Dxc5 Dxg2] 16...Je4
(Figura se přece zachránit nedá) 17.Dxe4 Sf8 18.Db1 (Aby byl po příštím tahu bílého kryt
pěšec a2) 18...Dc4 19.Jd2 Sb4 (Bílý má rozhodující materiální převahu. Černý ještě zkouší
zabránit bílému v rochádě, ale ten hraje až do konce velmi vynalézavě) 20.Jxb4 Dxb4 (Snad
dávalo Dxf4 více šancí) 21.e4! Vd8 22.a3 Da5 23.0–0! Vxd2 24.De1 (R. Réti Morgenzeitung 1923, Nr. 316) 1–0
Kondor - Kopřiva,Č [C45]
Wien-Brno, 11.11.1923
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Sc4 Jc6 4.Jf3 d6 (Gut und sicher; Schwarz verzichtet auf die Behauptung
des Gambitbauern, um den gefaehrlichen Komplikationen des schotischen Gambits aus dem
Wege zu gehen. Weiss behaelt bloss einen kleinen Stellungsvorteil, aehnlich wie bei der
Steinitz-Verteidigung der spanischen Partie) 5.Jxd4 Jxd4? 6.Dxd4 Jf6 7.Jc3 Se7 8.Se3
(Etwas staerker waere wohl [8.Sg5] 8...Sd7 9.h3 (Ueberfluessig, Weiss haette ruhig lang
rochieren koennen, da 9...Sg4 an 10.Dxg7 gescheitert waere) 9...a6 (Bereitet den Vormarsch
der Damenfluegelbauern vor; damit beginnt aber Schwarz sein Grab zu graben. Angebracht
war die Rochade) 10.Vd1 b5 11.Se2 (Natuerlich nicht Lc4-b3 wegen c7-c5-c4) 11...Dc8
(Noch immer war die Rochade am Platz) 12.Jd5 (Weiss laesst sich in kein Gedraenge ein, er
haette sonst rochieren koennen, da das Laeuferopfer auf h3 selbstredend falsch war) 12...Jxd5
13.Dxd5! (Viel besser als mit dem Bauer zu schlagen, was den Druck im Zentru, aufheben
und die Stellung verstopfen wuerde. 13.Dxg7 war unguenstig wegen Le7-f6) 13...c5? (Damit
wird die schwarze Stellung entscheidend geswaecht. Bauer d6 bleibt rueckstaendig und
schwach) 14.b3 (Weiss spielt vorsichtig, das naheliegende 14...Le3-f4 haette das Spiel nach
14...0–0 15.Lxd6 Le6 zu sehr kompliziert und Komplikationen sind doch nur von jenen Teil
erstrebenswert, der positionell schlechter steht) 14...Se6 15.Dd2 0–0 16.0–0 f5 17.Sf3! Va7
18.Sg5! Sxg5 19.Dxg5 Vd7 20.Vd2 Vf6 21.Vfd1 Dc7 22.exf5 Vxf5 23.Dg3 Ve5 24.Sd5!
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(Droht Dxe5! In richtiger Beurteilung der Stellung fuerchtet Weiss nicht die nach dem
doppelten Abtausch entstehende Vereinfachung, da dann seine Dame und sein Turm zu
erhoehter Wirksamkeit gelangen) 24...Sxd5 25.Vxd5 Vxd5 26.Vxd5 c4 (Dies schwaecht die
schwarze Stellung noch mehr, besser waere jedenfalls Dd8 nebst De7 oder Df6 gewesen)
27.De3 (Damit gewinnt Weiss ein Tempo zu der beabsichtigten Aufstellung der Dame auf d5)
27...Ve7 28.Dd2 cxb3 29.axb3 (Sieht gefaehrlich aus, da Schwarz unter Umstaenden den
enfernteren Freibauer erlangen kann, ist jedoch wichtig zur Einschraenkung der schwarzen
Dame) 29...Ve6 30.Vf5 De7 31.Dd5! (Weiss hat nun Gewinnstellung erlangt) 31...g6 (Der
einzige Zug! Schwarz hatte ihn unter Kuvert abgegeben. Weiss drohte einerseits Da8+ mit
Bauerngewinn, andererseits Tf3 nebst Te3 mit vollstandiger Lamhlegung des Schwarzen. Nun
ist aber auch die Koenigsstellung arg geschwaecht) 32.Vf3 Kg7 33.Dd4+ Kg8 34.Dd5 Kg7
35.Dd4+ Kg8 36.g3 (Um nicht gelegentlich dem Damentausch auf e5 ausgesetzt zu sein)
36...Ve5
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(Diagram) 37.Db6! Ve2 (Bauernverlust ist nicht mehr zu vermeiden) 38.Dxa6 Vxc2 39.Dxb5
Vc5 40.Db8+ Kg7 41.b4 Vc7 42.Db6 Vb7 43.Dd4+ Kg8 44.Va3 De5 (Nach [44...De1+
45.Kh2! Dxb4 erlangt Weiss durch 46.Va8+ Kf7 47.Dd5+ Mattangriff)] 45.Dxe5 dxe5
46.Vb3 Kf7 47.Kg2 Vb5 48.Kf3 Ke6 49.Ke4 Kf6 50.Kd3 Ke6 51.Kc4 Vb7 52.b5 Kd6
53.h4 e4 (Der Bauer geht sofort verloren, aber es war ohnehin nichts mehr zu machen)
54.Kd4 Vd7 55.Kxe4 Kc7 56.f4 Kd6 57.Kd4 Kc7+ 58.Kc5 Kb7 (Schwarz haette beruhigt
aufgegeben koennen. Da vor dem Wettkampf die Vereinbarung getroffen wurde, dass Partien,
die nach siebenstuendigem Spiel noch nicht beendigt sein sollten, abgeschaetzt werden, hat
die aus zwei Bruenner und zwei Wiener Herren, nebst einem Unparteischen an der Spitze,
bestehende Schaetzungskommission die Partie einstimmig als fuer Weiss gewonnen erklaert. Es ist nach Ansicht des Glossators die beste Partie des Wettkampfes; Weiss hat es verstanden,
die klienen Vorteile, die ihm der Gegner ueberlassen hatte, durch gediegenes Positionsspiel
bis zum Gewinn zu verdichten. Hans Kmoch - Wiener Schachzeitung 1923, S. 340–342) 1–0

Mandler,A - Procházka,R
Wien-Brno, 11.11.1923
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(Po tvrdém boji vznikla tato pozice. Protože bílý by neměl po 1.b5 Kxg2 2.Kb7 Kxh3 3.Kxa7
Kg4 4.b6 h3 5.b7 h2 6.b8D h1D více než vyrovnání, zůstal jen následující pokus: 1.Kd5!!
Kxg2 2.Ke4 Kxh3 3.Kf3 Kh2 (Ale nyní byla pozice teprve opravdu obtížná. Na 4.a4 h3
5.Kf2 vynutí 5...a5! remizu. Např. 6.bxa5 Kh1 7.a6 h2 nebo 6.b5 Kh1 7.b6 h2. Po 4.b5 Kg1!
5.Kg4 Kg2!! vynutí černý rozhodující tempo. Bílý je donucen k 6.Kxh4 a černý dosáhne po
6...Kf3 7.b5 Ke4 čtverec a-pěšce. Je tedy vzhledem k těmto vtipným remizovým variantám
pochopitelné, že dr. Mandler věnoval studiu pozice jistý čas. Bohužel mezitím uplynul
dohodnutý hrací čas, takže partie byla předána odhadní komisi. Tato přiřkla výhru bílému,
když bylo nalezeno následující jemné vedení výhry: 4.Kf2! h3 (Na 4...Kh3 rozhodne postup
pěšce) 5.b5! (Po 5.a4 a5! vzniká zmíněné matové postavení) 5...Kh1 6.Kf1!! (Opět přijde po
6.a4 a5! s vyrovnáním) 6...h2 (Jinak vyhrává jednoduše 7.a4) 7.b6! a5! (Poslední jemnost
černého. Po 7...axb6 8.a4 b5 9.a5 by byl přímo umatován) 8.b7 a4 9.Ke2! Kg1 (Nebo 9...Kg2
10.b8D h1D 11.Dg8+ Kh3! 12.Dh7+ Kg2 13.Dg6+ Kh3 14.Dh5+ Kg2 15.Dg4+ a černý zase
matu neujde) 10.b8D h1D 11.Db6+ Kh2! 12.Dd6+! Kg1 (Nebo 12...Kh3 13.Dh6+ Kg2
14.Dg5+ Kh3 15.Dh5+ Kg2 16.Dg4+ Kh2 17.Kf2!) 13.Dd4+ Kh2 14.Dh4+ Kg2! 15.Dg4+
Kh2 16.Kf2! s matem. Oesterreichische Schachzeitung 1924, 89) 1–0

12

