
Zagreb 1941 
Croatia – Slovakia match 
Chorvatsko – Slovensko match (hráno 7 a 8.12.1941) 
 
 Chorvatsko I. II. Slovensko I. II. 
1 dr. Asztalos 0 1 Roháček 1 0 
2 Rabar 1 ½ Potúček 0 ½ 
3 Tekavčič 1 1 dr. Ujtelky 0 0 
4 Šubarič 1 1 dr. Pázmán 0 0 
5 Jerman 0 ½ Miština 1 ½ 
6 M. Filipčič 0 0 Lauda 1 1 
7 Petek 1 1 Štulir 0 0 
8 B. Filipčič ½ ½ Staněk ½ ½ 
  4,5 5,5  3,5 2,5 
  10   6  
 
Chorvatský šachový historik Slavko Peleh o zápase napsal: 
 
 „Slovenští šachisté přijeli do Záhřebu „vídeňským rychlíkem“ 6. prosince v 18 hodin. Byl 
s nimi již Mirko Magdič, který jim jel naproti a do vlaku nastoupil na německo-chorvatské 
hranici. Na nádraží v Záhřebu přivítal hosty dr. Asztalos a jemu odpověděl předseda 
Slovenského šachového svazu Miština. Byl přítomem i tajemník slovenského velvyslanectví 
dr. Gabriel Danihel. Slováci se ubytovali v novém Zebičovu hotelu ve Vlašské ulici. Večer 
uspořádal pro hosty recepci starosta města Ivan Werner. Záštitu nad utkáním převzal armádní 
velitel Slavko Kvaternik, jehož zde zastupoval jistý generál. Ministerstvo školství zastupoval 
prof. Stanko Gašparovič, jinak prvotřídní šachista a výtečný luštitel. – Šachový zápas se 
odehrál ve velké dvoraně Domu chorvatských grafických pracovníků v Breščenského ulici č. 
4. Před začátkem utkání došlo k výměně dárků. Vůdce věnoval Slovákům album 
s fotografiemi. Pod svoji fotku vlastnoručně napsal: „Slovenským státním šachovým 
reprezentantům v upomínku. Záhřeb 7. prosince 1941. Dr. Ante Pavelič.“ *) Slováci věnovali 
Chorvatům chorvatskou trikolóru, na níž byl text ve zlatě: Slovensko-Chorvatsko, první 
šachové utkání. – První mezistátní zápas byl sehrán v neděli a pondělí 7. a 8. prosince 
v Záhřebu mezi Chorvatskem a Slovenskem. V prvním kole Chorvaté vyhráli 4,5:3,5 a ve 
druhém 5,5:2,5, celkově tedy 10:6. - ... (viz tabulka výše) – Dochovalo se pouze několik partií 
Byl dojednán odvetný zápas 1942. O tomto zápase podal podrobnou zprávu Magdič 14. 
prosince v (novinách) „Hrvatski narod“**) a připojil i jednu fotografii ze zahájení.   
Petek,V - Štulir [C00] 
Zagreb 1941 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.c4 dxe4 4.Jc3 Jc6 5.d5 Je5 6.Dd4 Jd3+ 7.Sxd3 exd3 8.Jf3 Jf6 9.0–0 h6 
10.Sf4 a6 11.Vfe1 g5 (Lépe 11...Sb4 12.Dxd3 0–0 13.Vad1 Sxc3 14.bxc3 Ve8 15.Dc2 De7) 
12.Sxc7 Dxc7 13.Dxf6 Vh7 14.dxe6 Sxe6 15.Jd5 Dxc4 16.Vxe6+ fxe6 17.Dxe6+ Ve7 (Lépe 
17...Kd8 18.Df6+ Se7 19.Db6+ Kc8 20.De6+ Kb8 21.Dg8+ Sf8 22.Dxf8+) 18.Jf6+ (a černý 
se vzdal, protože ztrácí dámu. Slavko Peleh - Kronologia hrvatskog šaha (393) Gostovanje 
šahista iz Slovačke. Vjesnik 9.12.2001) 1–0 
 
*) Ante Pavelič (1889-1959) – chorvatský fašistický politik, „vůdce“ chorvatského národa 
v době fašistického ustašovského režimu 1941-1945. Pozn. JK 
 
**) Ustašovské Chorvatsko vyhlásilo toho dne válku USA a Velké Británii. Pozn. JK 
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                                 (Dům, ve kterém se zápas v Záhřebu konal) 
 
Slovensko – Chorvátsko 6:10 
 
Prvý medzištátny šachový zápas skončil sa zaslúženým víťazstvom lepších Chorvátov. Zápas 
bol vybojovaný v dňoch 7. a 8. decembra 1941 v Zágrebe. Vzhladom na to, že slovenské 
národné mužstvo bolo oslabené neúčasťou majstra Dr. Ramhartera a Milana, možno výsledok 
považovať za velmi čestný. Jednotlivé výsledky: (viz výše, pozn. JK) – Prvý deň podlahlo 
slovenské mužstvo len tesne 4,5:3,5, ale na druhý deň vyčerpané únavou dosiahlo len 
výsledku 2,5:5,5. – Slovenské mužstvo po dlhej a únavnej ceste nemohlo si dostatečne 
odpočinúť, lebo hneď večer po svojom príchode bolo na slávnostnej večeri dávanej na jeho 
počesť zágrebským mešťanostom Ivo Wernerom. Chorváti ukazali sa jako velmi dobrí 
hostitelia a každý deň prekvapili Slovákov nejakou milou pozornosťou. Práve tieto okolnosti, 
staly sa predmetom úvah slovenských hráčov a verím, že ich čiastočne priviedli z rovnováhy. 
Tým nemá byť však zlahčené víťazstvo Chorvátov, ktoré jako som už na počiatku uviedol, 
bolo celkom zaslúžené, lebo Chorvati boli mužstvom lepším. – Na posúdenie úrovne hry 
prinášame v praktickej časti jednu partiu a v budúcom čísle prinesieme obidve partie vedúcich 
hráčov. – Rámec zápasu bol neobvykle slávnostný, lebo při zahájení zápasu bol prítomný 
slovenský vyslanec a splnomocnený minister v Zágrebe Dr. Jozef Cieker, generál Milič, 
velitel vojenskej akadémie plukovník Pavičič a četné obecenstvo. Před započatím hry vzdali 
prítomný hold prezidentovi republiky Dr. Jozefovi Tisovi a poglavnikovi Dr. Ante Paveličovi, 
hudba ustašskej mládeže zahrala hymny obidvoch národov a povjereník chorvátského šachu 
Mirko Magdič povedal previtený prejav. Druhý deň prišiel sa na zápas podívať aj velitel 
ustašskej mládeže Ivan Oršanič. – Mimo šachovej činnosti vykonalo slovenské mužstvo 
návštevu na vyslanectve Slovenskej republiky, kde bolo prijaté vyslancom Dr. Jozefom 
Ciekerom, ktorý s členmi mužstva sotrval v dlhšom priaťelskom rozhovore, při čom sa živo 
zaujímal o naše organizačné problémy. Na počesť slovenských hostí boly dávané tiež dve 
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slávnostné večere za účasti význačných osobností verejného aj vojenského života. – Ale 
najväčšieho vyznačenia dostalo sa nám 9. XII. 1941, kedy slovenské národné mužstvo 
v sprievode legačného tajomníka slovenského vyslanectva Dr. Danihela a povjereníka Mirka 
Magdiča prijal na súkromnej audiencii poglavnik Dr. Ante Pavelič. Poglavnik po pozdrave 
povedal krátky prejav, v ktorom zhodnotil význam šachu, dobré výchovné vlastnosti tejto 
skutočne královskej hry a vyzdvihol osobitne tiež svoj osobný vzťah k šachom. – Je isté, že 
pobyt v Záhrebe zostane v pamati jeho účastníkov navždy zapísaný a že budeme naň 
spomínať vždy velmi radi.     
(Slovenský šach 1942, str. 38-39) 
 

 
 
(Chorvatské „kuny“ z roku 1941 se sympatickým šachovým znakem Chorvatska) 
 
Šubarič,M - Pázmán,A [D05] 
Zagreb /Chorvatsko-Slovensko/, 07.12.1941 
1.d4 Jf6 2.Jf3 e6 3.e3 c5 4.c3 b6 5.Sd3 Sb7 6.Jbd2 d5 7.Je5 Jbd7 8.f4 g6 9.Df3 Sg7 10.0–0 
0–0 11.g4 Je8 12.b3 Jxe5 13.fxe5 f6 14.exf6 Jxf6 15.Dg3 Vf7 16.Sa3 cxd4 17.cxd4 Vc8 
18.Sb2 Sf8 19.Jf3 Je4 20.Sxe4 dxe4 21.Je5 Vxf1+ 22.Vxf1 Sd5 23.Jf7 Dd7 24.Df4 Vc2 
25.Sa3 Sg7 26.Jh6+ Kh8 27.Sd6 Vc8 28.g5 e5 29.Sxe5 De7 30.Jg4 Ve8 31.Jf6 Vd8 32.Jxd5 
Sxe5 33.Jxe7 (Kroatisches Volk. Seite 13 - Zagreb 15.02.1942) 1–0 
 
Filip čic,M - Lauda,R [E43] 
Zagreb /Chorvatsko-Slovensko/, 12.1941 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 b6 5.Sd3 Sb7 6.f3 Jh5 7.Dc2 f5 8.e4 f4 9.Df2 c5 10.a3 cxd4 
11.axb4 dxc3 12.bxc3 Df6 13.Je2 Jc6 14.Jd4 Je5 15.Se2 0–0 16.Jb3 d5 17.exd5 exd5 
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18.cxd5 Sxd5 19.Jd4 Vfc8 20.0–0 Jc4 21.Ve1 a5 22.bxa5 bxa5 23.Sxc4 Vxc4 24.Db2 a4 
25.Dd2 Sf7 26.Sa3 Dg6 27.Vab1 Vac8 28.Vb4 Vxb4 29.Sxb4 Da6 30.Jf5 Db6+ 31.Kh1 
Vd8 32.Jd4 g5 33.Dd3 h6 34.Df5 Vxd4 35.cxd4 Dxb4 36.Vc1 Dxd4 37.Dc8+ Kg7 38.Da8 
Jf6 39.Da5 Jd5 40.De1 a3 41.Va1 Je3 42.Vxa3 Jxg2 (Pramen?) 0–1 
 
 
 
Slovakia-Croatia match 
Trenčianské Teplice 1942 (23.-24.8.) 
 
Slovensko-chorvátske šachové preteky v Trenč. Tepliciach 
Koncom minulého roku vybojovali naši reprezentanti prvý medzištátny šachový zápas so 
zástupcami bratského Chorvátska v Záhrebe. V lete tohoto roku došlo k odvetnému zápasu 
v Trenčianských Tepliciach. Zároveň  odvetným zápasom slovenských a chorvátských 
reprezentantov uskutočnené bolo aj prvé šachové stretnutie hráčov Ustašskej a Hlinkovej 
Mládeže. – Preteky boli dvojkolové. Prvý deň viedlo sa hostitelom velmi zle, nakolko 
reprezentanti Slovenska prehrali vysokým rozdielom 2,5:5,5 a zástupci Hlinkovej Mládeže 
2,5:5,5. Druhý deň hralo reprezentačné mužstvo Slovenska lepšie a výhrou 5,5:2,5 vyrovnalo 
bodový náskok Chorvátov, čím bol tiež celkový výsledok upravený na 8:8. Naproti tomu 
Ustašská Mládež vyhrala aj druhý deň 6:2; tým vyhrala zápas v pomere 11,5:4,5. Tento 
výsledok hovorí jasne o zrejmej prevahe hráčov Ustašskej Mládeže a podáva tiež dókaz 
šachovej vyspelosti naších milých hosťov. – Hoci nerozhodný výsledok slovenského mužstva 
oproti lanskej prehre v Záhrebe pósobí navonok dobrým dojmom, predsa neuspokojuje. Hra 
slovenských reprezentantov nebola taká, akú slovenská šachová verejnosť očakávala. Platí to 
najmä o Potúčkovi, ktorý prehral hladko obidve partie. V prvej hrubou chybou už v otvorení 
stratil pešiaka a v druhej pripustil známu obeť strelca na h7, a po nepresnej obrane podliahol. 
Dr. Ujtelky v lepšie stojacej koncovke prehliadol pekný taktický obrat súpera, po ktorom 
následovala rozhodujúca materiála strata. Dr. Milan sa prekombinoval v otvorení a keď 
neprerazil s útokom, bol další boj proti materiálnej presile súpera zbytočný. Lauda si 
vybudoval v prvej partii dobré útočné postavenie, v časovej tiesni nepokračoval presne a 
prehral. Štandardný výkon podal Dr. Ramharter a predseda SŠS Miština. Ale najviac 
prekvapil „homo novus“ Dieneš, ktorý zvíťazil v obidvoch partiach. Z uvedeného je zrejmé, 
že za trochu priaznivejších okolností mohol sa zápas skončiť cenným víťazstvom Slovenska. 
Márne však, turnajová prax chybuje a túto samozrejme nemóže nahradiť aj najsvedomitejšia 
hra. – Vysoké víťazstvo Ustašskej Mládeže nebolo prekvapením. Je predsa známe, že práve 
šachovej výchove mládeže venujú v Chorvátsku najväčšiu starostlivosť. Aj tu bolo na naších 
chlapcoch badať nedostatok turnajovej praxe, ba u niektorých až lahkomyselný sklon 
k povrchnej kaviareňskej hre. V tomto smere třeba vela doháňať a našim šachovým 
činovníkom sa tu naskytá vďačné pole pósobnosti. Vedenie Hlinkovej Mládeže preukázalo 
nezvyčajné pochopenie pre pestovanie šachu, v rámci tejto našej najpopulárnejšej organizácie. 
Ide len o to, aby toto pochopenie bolo aj zo strany SŠS a ostatných šachových pracovníkov 
správne vystihnuté. Takto potom vychováme si a talentov mládeže aj zdatných budúcich 
reprezentantov.  
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 Slovensko   Chorvatsko   
1 Roháček ½ ½ Rabar ½ ½ 
2 Potúček 0 0 ing. Tekavčič 1 1 
3 dr. Ramharter ½ 1 Šubarič ½ 0 
4 dr. Ujtelky 0 ½ Petek 1 ½ 
5 dr. Milan 0 ½ ing. Jerman 1 ½ 
6 Dieneš 1 1 Horvat 0 0 
7 Miština ½ 1 dr. Dumič ½ 0 
8 Lauda 0 1 dr. Licul 1 0 
  2,5 5,5  5,5 2,5 
  8   8  
 
 
 Hlinkova ml.    Ustašovská ml.   
1 Hukel ½ 1 Timet ½ 0 
2 Lazarovitš ½ 0 Tagirov ½ 1 
3 Šefc 0 0 Vrgoč 1 1 
4 Kotzig ½ ½ Travinič ½ ½ 
5 Vloššák 0 0 Volk 1 1 
6 Nemec ½ ½ Mraz ½ ½ 
7 Plocháň 0 0 Blažina 1 1 
8 Šteis ½ 0 Krasič ½ 1 
  2,5 2  5,5 6 
  4,5   11,5  
 
Preteky hraly sa v Trenčianskych Tepliciach v dňoch 23. a 24. augusta. Správa kúpelov 
realizovaním tohoto podniku prejavila opať velké porozumenie pre význam královskej hry. 
Rámec pretekov bol slávnostný, lesku dodala mu prítomnosť hlavného velitela Hlinkovej 
Mládeže Alojza Macka so štábom, zástupcu chorvátskeho vyslanectva dr. Malviča, vela 
dalších význačných osobností jako aj četná návšteva šachových fanúškov. Možno skutočne 
povedať, že usporiadanie bolo velmi dobré a dúfame preto, že aj naši milí hostia zachovajú si 
tento podnik dlho v radostných spomienkach. – Ukážky z pretekov prinášame v partiovej 
časti. 
(L.P. – Slovenský šach 9-10/1942, str. 98-99) 
 
Tekavčič - Potúček,L [E51] 
Trenč.Teplice mt Slovensko-Chorvatsko, 24.08.1942 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 (Najobvyklejšie je pokračovanie s 4.Dc2. Napriek tomu však 
i ťah 4.e3 dáva bielemu pevnú a istotnú hru. Základná a prvotná myšlienka, ktorá obrátila 
pozornosť na ťah 4.e3 je v tom, že po 4...0–0 pokračuje biely 5.Jge2, potom ťahom a3 zaženie 
strelca a s násled. Jf4, Sd3, f3 a e4 vybuduje si mocný stred) 4...0–0 (Proti systému s ťahom 
Jge2 dáva dnešná teória - ako najsilnejšej zbrani - prednosť vývinu 4...b6 5.Jge2 Sb7 6.a3 Se7 
7.Jf4 (7.d5 0–0 8.g3 b5! 9.b3 d6 10.Sg2 bxc4 11.bxc4 e5 12.0–0 c6 s dobrou hrou pre 
čierneho)) 7...0–0 8.Se2 d6 (8...c5 9.d5! alebo 8...g5 9.Jd3 Sxg2 10.Vg1) 9.Sf3 Dc8! s celkom 
vyrovnanou hrou) 5.Sd3 (Biely nezabočuje do horevyloženého systému; pravdepodobne 
nechcel viesť ťažkú pozičnú vojnu, ale chcel vnutit protivníkovi ostrý kombinačný súboj) 
5...d5 6.Jf3 (Biely tu výborne oceňuje pozíciu chápajúc hodnotu bodu e5. Nebolo by dobré 
6.Jge2 pre 6...dxc4 7.Sxc4 e5! a čierny bez ťažkostí vyrovnáva hru. Na 6.a3 mohlo 
nasledovať Sxc3+ 7.bxc3 a teraz 7...b6, aby s násl. Sa6 vymenil nebezpečného strelca na d3) 
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6...Jbd7 (V tejto variante indickej obrany patrí jazdec na c6. Po ťahu v partii bude mať čierny 
ťažkosti s vývinom, čo bude tiež rozhodujúcim pre další spád hry. Potrebné bolo 6...c5 7.0–0 
Jc6!) 7.a3 Sxc3+ 8.bxc3 c5 9.0–0 Da5 (Slabiny bieleho na dámskom krídle dajú sa lahko 
kryť. Preto tento výpad dámy je neužitočný, lebo vzdialuje najsilnejšiu čiernu figúru z bojišťa 
a stavia ju do pasívnej pozície. Lepšie by bolo 9...Ve8 a prielomom e5 pokúsiť sa o 
oslobodenie)   10.Sd2 dxc4 11.Sxc4 Jb6 (Teraz sa zrejme vidí neblahá pasívna pozícia 
čiernej dámy) 12.Sd3 c4 13.Sb1 (Stačilo ísť len na c2, nakolko biely pre teraz nasledujúce 
Sd7 s hrozbou Sa4 nemóže previesť postavenie dámy na c2) 13...Sd7 14.e4 Sa4 15.De2 Vfc8 
(Hrozba e5 sa už rýsuje na obzore a preto bol najvyšší čas, aby čierny proti útoku niečo 
podniknul, trebárs aj ťahom Dh5. Teraz totiž zostanú mu figúry bezmocne odrezané na 
dámskom krídle) 16.e5 Jfd7  
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 (Na 16...Jfd5 bol by sa mohol čierny v kombinácii 17.Sxh7+ Kxh7 18.Jg5+ Kg8 19.Dh5 
brániť ťahom 19...Se8 a klásť vačší odpor ako v partii) 17.Sxh7+! (Biely využíva vzdialenosti 
figúr čierneho a peknou obeťou strelca získava rozhodujúcu prevahu) 17...Kxh7 18.Jg5+ Kg8 
(Na 18...Kg6 by nasledovalo 19.Dg4 f5 20.Dg3 a neutešené postavenie čierneho krála by sa 
rýchle vymstilo) 19.Dh5 Jf8 (Hrozilo 20.Dxf7+ Kh8 21.Jxe6 s nevybránitelným matom) 
20.Dxf7+ Kh8 21.f4! Sc2 (Na 21...Sc6 bolo by pokračovanie v partii ešte silnejšie) 22.f5 Sxf5 
23.Vf4 Jbd7 24.Vh4+ Sh7 25.Jxh7 (Rýchlejšia a snadnejšia cesta k výhre bola v ťahu 25.Vf1 
Na pr. A) Na 25...Dc7 26.Jxh7 Jxh7 27.Dg6 Jdf6 28.exf6 gxf6 29.Vxf6 Dg7 (29...Vg8 
30.Vf7!) 30.Dh5 Vg8 (30...Vc7 31.Sf4!) 31.g3 Vaf8 32.Vxf8 Vxf8 33.Sh6 a biely získa celú 
vezu); B) 25...Vc7 26.Vxh7+ Jxh7 27.Dh5 Jdf6 28.exf6 a proti obidvom hrozbám Dxh7 mat a 
Jf7+ nemá čierny obrany. Ale najrýchlejšia cesta k výhre bola v pokračovaní; 25.Dh5! Na pr. 
25...Jxe5 (jediná obrana proti hrozbe Jxh7) 26.Jf7+ Kg8 27.Jxe5 Dc7 28.Vf1 g6 29.Dh6 Dg7 
30.Dxg7+ Kxg7 31.Vf7+ Kg8 32.Sh6! s nevybránitelnými hrozbami. - Pokračovanie v partii 
vedie taktiež k výhre, ale len v koncovke, v ktorej nakoniec rozhoduje vačší počet pešiakov) 
25...Jxh7 26.Dxd7 Db6 27.Df7 Db2 28.Dg6 (Biely opať zaujímavo obetuje a svádza čierneho 
k vtipnej ale nedostačujúcej obrane. Do zápletky 28.Vf1 Dc2 29.g4 De4 sa biely nesmie 
pustiť) 28...Dxa1+ 29.Kf2 Vf8+ 30.Kg3 Vf3+ 31.Kxf3 Df1+ 32.Kg3 (Okamžitým 32.Ke3 
usporil by si biely tri tempá) 32...Dd3+ 33.Dxd3 cxd3 34.Kf3 Vf8+ 35.Vf4 Vc8 36.Vf7 Vxc3 
37.Vxb7 Vc8 38.Vxa7 Jf8 39.Ke4 (a biely snadno vyhrál. Poznámky B. Pavloviča. Zahreb. 
Slovenský šach 9–10/1942, str. 103) 1–0 
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Horvat - Dieneš,L [C00] 
Trenč.Teplice mt Slovensko-Chorvatsko, 08.1942 
1.d4 e6 2.e4 Jc6 3.c3 b6 4.Sd3 Sb7 5.f4 Jce7 6.Jf3 Jf6 7.De2 d5! 8.Jbd2 Jg6 9.g3 dxe4 
10.Jxe4 Dd5 11.Jxf6+ gxf6 12.0–0 0–0–0 (Čierny pripravuje útok na královskom krídle. 
Biely musí preto hladať protiváhu na krídle dámskom) 13.Sa6 h5 14.h4 Sd6 15.Sxb7+ Kxb7 
16.Sd2 Vhg8 17.Kh2 Df5 (Neosvedčí sa. Priebojnejšie pokračovanie v útoku spočívalo v 
prevedení Jg6 cez e7 na f5, zdvojení veží na g-linii, po čom by kombinovaný útok na g3 
pravdepodobne rozhodol) 18.Vae1 Dg4 19.Jg1 f5 (Lákavá obeť dámy: 19...Dxg3+ 20.Kxg3 
Jxf4+ 21.Kf3! viedla by k výhode bieleho, lebo čierny nemá za obetovanú figuru dostatočnej  
náhrady) 20.Vf3 Vg7 21.Jh3 Je7 (Výnútené, lebo hrozila strata dámy ťahom Jf2. Biely sa 
ubránil a teraz sám začne protiakciu na dámskom krídle) 22.c4 Jc6 23.Se3 (O mnoho lepšie 
bolo 23.Sc3! s hrozbou d5. Urobený ťah nie je dobrý už preto, lebo obmedzuje v pohybe Vf3) 
23...f6 24.c5 Sf8 25.Vd1 Vgd7 26.Jf2 Dg8 27.Dc4 Vd5 28.b4 Sh6 29.a4 e5! (Tým získáva 
čierny materiálnu výhodu, lebo hrozí branie na d4 ale aj postup pešiaka na e4. Biely nesmie 
hrať 30.fxe5 pre Sxe3 31.Vxe3 fxe5! atď.) 30.b5 Ja5 31.c6+ Kb8 32.Dc2 e4 33.Jxe4 fxe4 
34.Dxe4 (Po strate figúry je ovšem další odpor bieleho beznádejný. Ešte sa stalo:) 34...Jc4 
35.Sc1 Jd6 36.Db1 Dg4 37.Vfd3 De2+ 38.Kh3 Je4! (Matovou hrozbou získava další 
materiál. Od 30. ťahu boli obidvaja vo velkej časovej tiesni) 39.Db2 Jf2+ 40.Kg2 Dxb2 
41.Sxb2 Jxd3 42.Vxd3 Ve8 (L. Potúček - Slovenský šach 9–10/1942, str. 104) 0–1 
 
Hukel,J - Timet,D [B72] 
Trenčianske Teplice mt, 08.1942 
(Hlinkova mládež - Ustašská mládež) 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 Jc6 6.Se2 
g6 7.Se3 Sg7 8.Jb3 a6 (Biely póvodne zamýšlal hrať známy pešiakový útok na čierneho 
krála, urobený ťah ho však prinútil zmeniť plán. Nehrá teraz 9.a4, lebo chce pripustiť b5 a 
Sb7) 9.f4 b5 10.Sf3 Sb7 11.0–0 0–0 (Neopatrnosť, po ktorej sa biely zmocní útoku. Správne 
bolo ťahom 11...Dc7 kryť strelca a uhnúť z d-linie) 12.e5! dxe5 13.fxe5 Jd7 (13...Dxd1 
14.Vaxd1 vedlo hneď k stratám pre čierneho. Toto i celý další postup musel biely vidieť uz 
pri svojom 12. ťahu) 14.e6! fxe6 15.Sg4 Vxf1+ 16.Dxf1 Jf8 17.Jc5 Dc8 (Na zdanlivo lepšie 
17...Sc8 by prišlo 18.Df3 Dc7 19.Vf1 s priamym útokom na krála) 18.Jd5 Dd8 19.Jf4 Sc8 
20.Jfxe6 (Ani 20.Df3 Dc7 21.Vf1 neznamenalo priamu výhodu, lebo po 21...Sf6 sa zatial ešte 
čierny ubráni) 20...Jxe6 21.Jxe6 Sxe6 22.Sxe6+ Kh8 23.Vd1 Dc7 24.Df3 Vf8 25.De4 Jd8 
(Pokus o záchranu pešiaka e7; hrozilo totiž 26.Vd7 s násl. Vxe7. Na 25...Je5 by išlo 26.Sd4 
alebo i 26.Vf1! /Vxf1+ 27.Kxf1 s matovými hrozbami/) 26.Vd7 Da5 27.c3! Jxe6 28.Dxe6 
Sf6 29.Vxe7! Da4 (Na 29...Sxe7 by nešlo Sd4+, ale 30.Dxe7 s týmto pokračovaním: 30...Kg8 
31.Sd4 Vf7 32.De5! Kf8 33.Sc5+ Kg8 34.De8+ Kg7 35.Sd4+ a Sxf7 s matom v niekolkých 
ťahoch) 30.Vd7 Dc2 31.h3 Db1+ 32.Kh2 De1 33.Vb7 De2 34.Dd6 Kg8 35.Dc7 Dh5 36.Sd4 
Sxd4 37.cxd4 Dh6 38.De5 Vf7 (Časová tieseň. Dlhšie sa mohol čierny brániť po výmene 
dám ťahom 38...Df4+ ale i vtedy je vežová koncovka prehraná) 39.Vb8+ Vf8 40.De6+ Kh8 
41.Df6+! (a čierny sa poddal. Po výmene ťažkých figúr volný pešiak rozhodne. Poznámky J. 
Hukel. Slovenský šach 9–10/1942, str. 105)  1–0 
 
 


