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KAFKA & CHESS  

Kafka and Chess  

(by Gustav Skämt ) 

 

 

(Kafka is third from the right, at the board) 

 

It is not widely known that Franz Kafka played chess. Kafka's chess library included the 

following books: Das Endspiel im Schach by Hans Fahrni; 300 Fins de Partie by Henri 

Rinck; Handbuch des Schachspiels by Bilguer (8th edition edited by K.Schlechter); Fünfzehn 

Ausgewählte Partien des Schachmeister turniers in Kaschau 1918 by J.Mieses; various years 

of Schachjahrbuch by L.Bachmann; several loose issues of Časopis českych Šachistů & 

Deutsche Wochenschach; and numerous clippings of the chess column from Zlatá Praha. 

There is no indication in his diaries that he played chess. There are references to his parents 

playing cards in the evening, a pastime in which he refused to join.  

In October 1911 he took part in a simultaneous display in Prague being given by the young 

Cuban prodigy J.R.Capablanca, who earlier that year had triumphed at San Sebastian his first 

international tournament. The games were played under the aegis of the Dobrusky Chess Club 

of Prague at the Restaurant U Vejvodu on the 9th. (There was a second display on the 11th.) In 

his diary, which he began keeping in 1910, Kafka makes no mention of this event noting in 

his entry of 10th October 'Yesterday evening at the Graben, 3 actresses coming towards me 

from a rehearsal…'  

His diaries for the year 1921 only have entries from October onwards. Throughout 1920 and 

the bulk of 1921 Kafka made no diary entries. The only creative work he had done for a few 
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years was his "Letter to His Father". Then Kafka experienced another period of inspiration 

which saw him producing many short prose pieces. He was increasingly in the grip of the 

tuberculosis that was to kill him in 1924. By 1922 he was on sick leave from his job at the 

Workers' Accident Insurance Institute. That same year he took retirement on a pension. 

At the age of thirty-eight for a brief moment in his life Kafka was publicly visible and played 

in that year's very first chess championship of Prague. Chess was gradually becoming more 

frequent at the international level after the interruption of the First World War. A strong 

tournament at Gothenburg had been won by Réti in 1920. Negotiations for the world 

championship match between Emanuel Lasker and Capablanca culminated in them playing in 

Havana between March and April of 1921.  

Perhaps it was the widespread interest in this match and the popularity of the new Cuban 

champion which induced Kafka to enter the city's championship. The participants are known 

from the report in the monthly magazine "Ceskoslovenskych Sachistu": Dr. Skalicka (under 

the pseudonym of Mitovsky), Dr. Kafka, Kuzelka, Dr. K.Treybal, Hasek, Opocensky, 

Hromadka, Fr. Treybal, J.Schulz, Chodera, L.Prokes and Dr. Schubert. Several of these 

players already were or became well-known as national experts and their names are frequently 

found in national and occasionally international tournaments later in the decade. This was one 

of Kafka's few local tournament appearances. He had played in a Dobrusky club tournament 

in 1916, a tournament in Prague in 1917 (which he won ahead of Mitovsky and Kautsky) and 

finally in 1922 in another tournament at the Dobrusky club (won by Dobias ahead of 

Hromadka). 

Play took place on Wednesdays and Saturdays in the late afternoon in the Benanek Hotel, 

where the S.K.Meteor Chess Club had its rooms. The first round occurred in February. 

Hromadka and Dr.Treybal eventually tied for the title. They played off in a short match, each 

winning a game before Dr.Treybal withdrew for health reasons.  

Kafka completed all his games and several have survived. He came at the bottom of the 

tournament, having drawn a few games but losing the majority. He left a record of his 

thoughts and play (as well as some caricatures of players, which reduced them to ciphers) in a 

small orange notebook discovered among the papers kept by his friend Max Brod. In 1956, 

when there was the threat of a major war in the Middle East, Brod had deposited much of his 

Kafka archive in a Swiss bank vault. This was transferred in 1961 to Oxford's Bodleian 

Library by permission of Kafka's heirs at the instigation of a young Oxford Germanist. Julius, 

an amateur chess enthusiast, noticed the small collection of games and published them in an 

article that did not have wide circulation. It had been the basis of a talk he had given at my 

chess club some years before I had joined. One of those attending the talk, now deceased, had 
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made notes of the games and as much of the talk as he could remember. It is this account on 

which my brief paper is based. 

After each round had finished Kafka would make his way back to the Oppelt House on the 

corner of the Pariser Strasse and the Altstädter Ring where he lived with his parents. One 

day, prior to playing, he made his way to the Bio Slepcu in the Ziskov district to see Buster 

Keaton in 'One Week' and 'Convict 13'. In the orange notebook Kafka writes 'Ich lachte soviel 

meine Schuhe abkam!'. Compared to 'Die Tote Stadt', an opera by Erich Wolfgang Korngold 

which he saw the same week, Kafka said that Keaton was 'ein Faß Lachen'. 

Sometimes, when he was in the mood, he would drop into the neighbourhood brothel where 

he was well-known and would relax ('sich entspannen').Kafka refers with surprising warmth 

to one particular evening when, having been to the Cabaret Lucerna with friends (possibly 

Max Brod, though he does not mention this in his biography of Kafka, and Helmut Mohel), 

they went into a brothel (Salon Goldschmeid) near the Old Town Square. The Prager Tagblatt 

(18/11/1906) reported that the city then had 35 public brothels and 500 full-time prostitutes as 

well as 6000 part-timers. In the orange notebook Kafka describes the three doors they had to 

go through before reaching the inside of the salon and some textual critics have likened this 

description to some of the details in 'The Trail'. Several girls were there on display like 

'marionettes for children's theatres…' Kafka has an acute eye and describes in detail the 

buttons (Knöpfe) on one girl's dress. Some Freudian commentators suggest this is an allusion 

to the female pudenda but the description of the dress is quite realistic and such interpretations 

are unnecessary. Kafka praises the establishment as a 'sensibly conducted brothel' similar to 

those in Paris he had visited in 1911. Whilst there, prior to moving to one of the private 

rooms, the customers would drink and talk with the girls. Kafka that evening gave a 

demonstration of his versatility on the ukulele, entertaining the ensemble with songs from the 

Überbrettl music halls such as 'Ich möchte nicht gut erhalten' (by Van and Schenck), one of 

his favourites, and 'Wenn ich mich sterben werde etwas Spaß haben'. Kafka remarks that, 

when he got home that night, he was still in a boisterous mood such that he sang snatches of 

'Haben wir nicht erhaltener Spaß' in his room while he was perusing 'De Umbris Idearum' by 

Giordano Bruno. When his father, Hermann, burst in wearing his dressing gown and shouted 

at Kafka to desist as he had a sore head, Kafka notes that 'for the first time in my adult life' he 

stood up to his father and told him to 'zur Hölle gehen'. His father was so astonished that he 

dropped the poker he was carrying and left the room 'in einer Benommenheit'. Kafka closes 

this brief entry, the solitary insight into his daily life at that time, with the almost laconical 

remark 'Ich muss dieses häufig versuchen' and then notes that it is time to take his 'Regulin'. 

Based on the evidence of his play Kafka was no more than a reasonably proficient club 

player. Unlike Marcel Duchamp, the famous surrealist artist who gave up his art in order to 
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concentrate on chess, Kafka did not aspire to anything more than the short-term satisfaction 

and relief that chess can bring to the individual. The concept of 'the struggle' figures 

prominently in much of his prose and one of his earliest published pieces (1909 in 'The 

Hyperion') was 'Beschreibung eines Kampfes'. His brief analytical notations to the games 

reveal a certain strategic depth and individuality; but like his play they do not 'sparkle' 

(Schein) with originality. Rather it is his protagonists- Capablanca and Prokes in the games 

shown hereunder- who 'sparkle'. Was there that about Kafka's chess persona which drew from 

others this 'sparkle' which he lacked? One would scarcely expect combinative fireworks from 

a writer who is steeped in depression and caught on the horns of several dilemmas! If one 

were to abstract the prose notations from their context they would fit in admirably with those 

aphorisms and pensées found in his other notebooks. 

One may imagine that participating in this tournament brought both comfort (Komfort) and 

stress (Druck) to Kafka, another couple of concepts found in his writings. These games- a 

form of activity in which he was otherwise reluctant to indulge- reveal that despite that silence 

(Ruhe) which periodically enveloped him Kafka was still intellectually alert and creatively 

capable. Though he was 'silenced by Death' (zum Schweigen gebracht durch Tod), in truth his 

words have overcome (überwunden) that silence. They still speak to those who would listen. 

 

 

 

 

 

 

Appendix : Games 

<!--[if !supportLists]-->(1) <!--[endif]-->Capablanca,J.R. - Kafka,F  

Simultaneous Prague, 10.1911 

1.e4 c5 2.Nf3 Nf6 3.e5 [3.Nc3 d5 4.exd5 Nxd5 5.Bc4 (5.d4 e6 6.Nxd5 Qxd5 7.Be3 cxd4 

8.Qxd4 Qxd4 9.Nxd4 a6 10.0–0–0 Bd7± was Perlis,J-Nimzowitsch,A/ Karlsbad 1911 (0–1)) 

5...e6 6.0–0 Be7 7.d4 Nxc3 8.bxc3 0–0 was Spielmann,R-Nimzowitsch,A/ San Sebastian 
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1911 (0–1)] 3...Nd5 4.Nc3 Nxc3 5.dxc3 d5 [5...Nc6 6.Bc4 e6 7.Bf4±] 6.Bf4 [6.exd6 exd6 

7.Bc4 Be7 8.0–0±] 6...Bg4 7.h3 Bh5  
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[7...Bxf3 8.Qxf3 e6 9.0–0–0²] 8.e6!! (A) Kafka remarks ‚Ein Pfeil zum Herzin'. This 

completely messes up Black's development and he never recovers 8...fxe6 9.Bb5+ Nc6 10.g4 

Bg6 [10...Bf7 was best 11.Ne5 Qb6 12.Qe2 g6 13.0–0–0 Bg7 14.Bxc6+ bxc6 15.Nxf7 Kxf7 

16.Rhe1 e5 17.Bxe5±] 11.Ne5 Qb6 12.Qe2 
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12...Bf7 [12...Be4 13.f3 g5 14.Bxg5 Bg7 15.fxe4 Bxe5 16.exd5 Bg3+ 17.Kd2 Rd8 18.c4 a6 

19.Bxc6+ Qxc6 20.Rad1 Qc7 21.Kc1+-] 13.0–0–0 Bg8 [13...c4 14.Nxf7 Kxf7 15.Rhe1 Nd8 

16.Bd7 h6 17.Qf3 Kg8 18.Rxe6 Nxe6 19.Qxd5 g6 20.Bxe6+ Kh7 21.h4+-] 14.Rhe1 0–0–0 

[14...a6 15.Ba4 0–0–0 16.Bxc6 bxc6 17.c4!+-] 15.Bxc6 bxc6 16.c4!  
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16...h6? After this it's quickly finished, but Black has no real hope [16...g6 17.Rd3 Rd6 

18.Rb3 Qa6 19.Ra3 Qb7 20.Nxc6 Rxc6 21.Rb3 Rb6 22.Qe5+-] 17.Ng6 Rh7 18.Rd3 Bf7 

19.Rb3 Qa6 [19...Bxg6 20.Rxb6 axb6 21.Qxe6+ Kb7 22.Qxg6–+] 20.Rb8+ Kd7 21.Qe5 

Rxb8 22.Qc7+ Ke8 23.Qxb8+ Kd7 24.Nxf8 Mate 
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<!--[if !supportLists]-->(2) <!--[endif]-->Prokes,L - Kafka,F 

Prague Championship, 1921 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Bd3 Bxd3 5.Qxd3 e6 6.Ne2 Qa5+ [6...Qb6 7.0–0 Qa6 8.Nf4 

Qxd3 9.Nxd3 Ne7 10.b4 Nf5 11.Bb2 h5 was Duras,O-Nimzowitsch,A/San Sebastian 1912 

(0–1)] 7.Nbc3 [7.Nd2 Qa6 8.Qf3 c5 9.0–0 cxd4 10.Nxd4 Nd7 11.Qg3 Ne7 12.a4 Rc8 was 

Breyer,G-Szekely,J/Debrecen 1913 (0–1); 7.c3 Qb5 8.Qc2 (8.Qxb5 cxb5 9.0–0 Nd7 10.f4 Ne7 

11.Na3 a6 12.Nc2 g6 13.a4 bxa4 14.Rxa4 Rc8 was Olland,A-Reti,R/Utrecht 1920 (0–1)) 
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8...c5 9.0–0 Nc6 10.Be3 Nh6 11.Bxh6 gxh6 12.f4 Qb6 13.Qd2 Rc8 14.Na3 cxd4 15.cxd4 was 

Verlinsky-Alekhine, Odessa 1918 (0–1)and now 15...Qb4²] 7...Ne7 8.Bd2 Qa6 9.Qh3 c5 

10.a4 Nec6 11.Nb5 Qb6 12.Nf4 Nd7 
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[12...Nxd4 13.Nxd5! exd5 14.Qc8+ Ke7 15.Nxd4 cxd4 16.Ra3 Qd8 17.Qxb7+ Nd7 18.0–0± 

White has good attacking chances] 13.Nxe6! (B) Of this Kafka writes: ‚Ich sehe nicht das 

Opfer. Dannoch das ich bluten muss' fxe6 14.Qxe6+ Kd8 15.0–0–0 For the sacrificed piece 

White has got two pawns; but the Black King is trapped in the centre and the defence is 

difficult 15...cxd4 16.Qf7 h6 Consolidating g5 [16...Ndxe5 17.Bg5+ Be7 18.Qxd5+ Nd7 

19.Nxd4 Kc8 20.Ne6 Bxg5+ 21.Qxg5 Nce5 22.Qe7+-] 17.Rhe1 a6 [17...Be7! was best 

18.Qxd5 (18.Qxg7 Rf8 19.Qxh6 (19.f4 Nc5µ) 19...Ncxe5 20.Qh5 a6 21.Nxd4 Nd3+ 22.cxd3 

Qxd4 23.Bc3 Qxa4÷) 18...Kc8 19.Kb1 Rd8 20.Nd6+ Bxd6 21.exd6 a5 22.Bf4 Ra6³] 18.Nxd4 

Nxd4 
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[18...Nc5 19.Nf5 Kc8 20.a5 Qc7 21.e6 Qxf7 22.exf7+-] 19.e6 [Kafka refers to this pawn as an 

Ungeziefer and says' Ich sollte es blockiert der Bauern haben' ] Nc5 20.e7+ Bxe7 21.Qxe7+ 

Kc8 22.Be3 Nde6 23.Rxd5 Qc6 24.Rd6 Qxa4 [24...Qc7 was better but White is still winning 

25.Rxe6 Nd3+ 26.Kd2 Nxe1 27.Kxe1 Qxe7 28.Rxe7 b5 29.Rxg7 bxa4 30.Bf4 a5 31.Ke2 

Re8+ 32.Kd3 Ra6 33.Rc7+ Kd8+-] 25.Bxc5 Nxc5 26.Kb1 Qc4 27.Qxg7 Rg8 28.Qe5 Nd7 

29.Qf5 Rg7 30.Rd3 Qg8 31.Rde3 Kd8 32.Rd1 Kc7 33.Rc3+ Kb8 34.Rxd7 Rxd7 35.Qxd7 

���������� 
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35...Qf8 36.Rb3 Qc8 37.Qd6+ Qc7 38.Qxh6 Ka7 39.Rc3 Qf7 40.Qe3+ b6 41.Qe5 Kb7 

42.Qe4+ Ka7 43.Re3 Qc7 44.Qe7 Kb7 1–0 

The Author 

Gustav Skämt was born in Ingenstädes, Sweden. He did a Masters Degree in Polar Law at 

Akureyri University in Iceland. His other hobbies besides chess are ice-fishing, Sámi joiks (or 

Vuolle) and det onödiga saker okänd. He is married and breeds a prodigious herd of reindeer. 

It is with pride that he claims never to have travelled south of the 60th Parallel North and that, 

for reasons of personal faith, he only visits countries when it's snowing. 

© R.L.Paige 2009 

Posted by RogerLP at 11:16  

 
Schöner HOAX!!! Vide weiter: 
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A nyní o skutečném šachistovi MUDr. Františku Kafkovi .  
Ten se narodil 28.4.1894 ve Volyni, zemřel 4.10.1941 v Praze (popraven nacisty). Kafka byl 
význačným odborníkem v oboru psychologie, ředitelem ústavu choromyslných v Praze. 
Pracoval v odboji. V Šachu z roku 1945 je o něm psáno v článku o obětech šesti let nacistické 
okupace: 
 

                            
 
 
Koliandr,O - Kafka,F [A83] 
Praha /ŠK Dobruský/, 10.02.1917 
(Jinou nenahraditelnou ztrátou byla pro vědu poprava doc. dr. F. Kafky, jiného lékaře -
psychiatra zvučného jména. V ŠK Dobruský hrál v několika turnajích, zejména v jubilejním 
turnaji 1922 a v přeboru Prahy 1921 byl nebezpečným soupeřem i předním našim mistrům. 
Také ukázku jeho hry zde přinášíme) 1. d4 f5 2.e4 fxe4 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 c6 5.f3 e3 
(Neobvyklé, ale snad lepší než exf3 6.Jxf3, jež vede k lepší hře bílého, jak ukázala známá 
partie Lasker-Pillsbury, Paříž 1900) 6.Sxe3 d5 7.Sd3 e6 8.Jge2 Sd6 9.0–0 (Uvážiti bylo i 
9.Dd2 s další 0–0–0) 9...0–0 10.Sf2 (S úmyslem vyměniti černého střelce na d6. Přirozenější 
však bylo 10.Jg3 s dalším Dd2) 10...Jbd7 11.Sg3 e5 (Vede v dalším průběhu ke ztrátě pěšce, 
ale také k uvolnění černé hry) 12.Sf5 De7 (Mnohem lepší bylo Dc7) 13.Ve1 g6 14.dxe5 Sc5+ 
(Pěšce nelze bráti) 15.Sf2 (Lepší bylo prosté Kh1) 15...Jh5 16.Sxd7 Sxf2+ 17.Kxf2 Sxd7 
18.Dd4 Se6 19.Vad1 Vf7 20.Jg3 Jf4 21.Vd2? (Slabý tah. Pole d2 mělo zůstat reservováno 
dámě) 21...Vaf8 22.Jce2 c5 23.Da4? (Tento tah prohrává. Nutné bylo ustoupiti na c3 nebo 
e3) 23...Dh4 (Hrozí Jh3+ se ztrátou dámy) 24.Jxf4 Vxf4 25.Db3 (D) 25...Vxf3+!! 26.gxf3 
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[26.Dxf3 Vxf3+ 27.Kxf3 Dg4+ 28.Kf2 (28.Ke3 d4+ 29.Kf2 Df4+ 30.Ke2 Sg4+ 31.Kd3 c4+–
+) 28...Df4+ 29.Ke2 Sg4+ a mat příštím tahem/] 26...Dxh2+ 27.Ke3 d4+ 28.Kd3 c4+! (Šach 
1945, 124) (Bez glos: Československý šach 1970, obálka č. 11, kde obsáhlý článek Dr. 
Vladimíra Baziky-Jandery "Tři osudy" o psychiatrech Leo Taussigovi, Hubertu Procházkovi a 
Františku Kafkovi)   0–1 
 
Kafka,F - Hromádka,K [A54] 
Praha ch. (8), 07.03.1921 
1.d4 Jf6 2.Jf3 d6 3.c4 Jbd7 4.Jc3 e5 5.e3 g6 6.Se2 Sg7 7.Dc2 0–0 8.h3 Ve8 9.g4 exd4 
10.Jxd4 (Po 10.exd4 mohlo následovat 10...Jb6 11.Se3 d5 12.c5 Jc4 atd.)] 10...Jc5 11.Jb3 
Jce4 12.Jxe4 Jxe4 13.Jd2 (Bílý ztratil tímto jezdcem příliš mnoho temp. Černý se mezitím 
výhodně vyvinul) 13...Jc5 14.h4 a5! (Zajišťuje jezdci dobré místo a inscenuje působivou 
demonstraci na dámském křídle) 15.Jf1 Sd7 16.Jg3 Sa4 17.Dd2 Sc6 18.Vh2 a4 19.Vb1 De7 
20.Dc2 Se5 (Aby vyprovokoval f2-f4, čímž bude bílá pozice ještě více oslabena) 21.f4 Je4! 
22.Jh1 Sg7 23.h5 Vad8 24.Jf2 Jxf2 25.Kxf2 d5 (Postup tohoto pěšce je pro bílého ranou z 
milosti) 26.hxg6 hxg6 27.b4 d4 28.Sf3 dxe3+ 29.Kg3 Sxf3 30.Kxf3 e2 31.Dxe2 (Jestli 
31.Vxe2, tedy Dh4 32.Vh2 Dxh2! atd.) 31...Dd7 32.Se3 (Po 32.Dc2 rozhodne Dd3) 32...Dc6+ 
33.Kf2 De4 34.Vc1 Vd3 (Černým silně hraná partie. K. Hromádka - Prager Presse 1921, 
Nr.2) 0–1 
 
Treybal,K - Kafka,F [B01] 
Praha ch. (9), 09.03.1921 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Jc3 Da5 4.Sc4 Jf6 5.d3 Sg4 6.f3 Sh5 7.Sd2 c6 8.Jge2 e5 9.Jg3 Jbd7 
10.De2 Sb4 11.a3 b5 12.Sa2 Sxc3 13.Sxc3 Dc7 14.d4 0–0 15.dxe5 Vae8 16.0–0 Jxe5 
17.Jxh5 Jeg4 18.fxg4 Vxe2 19.Vxf6 c5 20.Vf5 c4 21.Vg5 Db6+ 22.Kh1 Vfe8 23.Vxg7+ 
Kf8 24.Sb4+ V8e7 25.Vd1 Dd4 26.Vf1 Ke8 27.h3 V7e3 28.Vg8+ Kd7 29.Vxf7+ Kc6 
30.Vc8+ Kb6 31.Sc5+ Dxc5 32.Vxc5 Ve1+ 33.Kh2 Kxc5 34.Vxa7 Va1 35.Sxc4 bxc4 
36.Vxh7 Ve2 37.Vc7+ Kb5 38.g5 Vf1 39.Jg3 (L. Prokeš - Karel Treybal, Nr. 55) 1–0 
 
Choděra,M - Kafka,F [B01] 
Praha ch. (11), 16.03.1921 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Jc3 Da5 4.Jf3 Jf6 5.d4 Sg4 6.h3 Sxf3 (6...Sh5 nešlo kvůli 7.g4 Sg6 
8.Je5 s hrozbou Jc4) 7.Dxf3 c6 8.Sd2 Jbd7 9.Sc4 e6 10.0–0 Dc7 11.Vfe1 Sd6 12.a3 0–0–0 
(Tento tah je velmi riskantní. Přednost zasluhovalo Jd7-b6-d5 s event. 0–0) 13.b4 Jb6 14.Sf1 
h5 15.b5 c5 16.a4 cxd4 17.a5! (Po tomto silném tahu nemá již černý žádný uspokojivý tah) 
17...Jc4 18.Sxc4 dxc3 19.Dxc3 Kb8 20.Se3 Jd5 21.Sxa7+ Ka8 22.Db3 Jf4 23.Sb6 De7 
24.a6 Dg5 25.Df3 Jd5 26.Sxd5 exd5 27.Dxf7 (Vítězstvím v této partii si vůdce bílých 
kamenů zajistil pátou cenu. Partie náleží k nejhezčím a nejzajímavějším celého turnaje. Prager 
Presse 1921, Nr. 5) 1–0 
 
 
 
 
 
 
 
Kafka,F - Skalička,K 
Praha /free game/, 1922 
[Duras] 
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 (Ve volné partii, hrané nedávno v šach. klubu "Dobrusky" v Praze došlo k postavení, 
znázorněnému na diagramu. Převaha černého je zřejma. A Dr. Kafka, jeden z nejnadanějších 
našich mladších šachistů, byl by jistě dovedl ve vážné partii tuto převahu uplatniti. Kdož by 
však odolal ve volné partii, kde se všechny varianty tak přesně nepropočítávají, aby jako 
černý nehrál h4-h3, což zdánlivě okamžitě vyhrává? - Co dále následovalo, je pouze novým 
dokladem, jaké překvapujicí obraty mnohdy se skrývají i v nejjednodušších postaveních. Po  
1...h3 odpověděl bílý 2.V1e7+ Poněvadž černý nemůze ustoupiti králem na f6 - ztratil by po 
tazích Ve8-f8+ Kf6xe7 Vf8xf2 dámu - byl nucen hráti 2...Kg6. Další průběh byl následující: 
3.Vg8+ Kh6 (Vynuceno) 4.Vh8+ Kg5? Bylo nutno hráti 4...Kg6 a spokojiti se remisou. 
5.Vg7+ Kh4 (Když hrál h4-h3 domníval se asi černý, že nyní bude jeho král v bezpečí. A 
nutno říci, že postavení, v němž se nyní černý král ocitl, zdá se tak pevné, že málokdo by 
nebyl považoval za zbytečno ještě další možnosti propočítávati, když si uvědomil toto 
postavení při přemýšlení o důsledcích tahu h4-h3) 6.Vxg4+!! (Dr. Mitovský, známý český 
šachový mistr, nenechá si tak snadno ujíti příležitosti ke korektní oběti)  6...Kxg4 7.Vg8+ a 
černý ztrácí dámu. (Kh4 g2-g3+, Kf, Vf8+) O. Duras - České slovo 12.3.1922) 0–1 
 
Dobiáš,J - Kafka,F [A84] 
Praha /jubil. ŠK Dobruský/ (4), 11.11.1922 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 f5 4.Jf3 c6 5.e3 (Zavřením dámského střelce se Stonewall nevyvrátí. 
Silnější je 5.Sf4 jak ukazuje partie Pillsbury-Showalter, Norimberk 1896: 5...Sd6 6.e3! Jf6 
7.Sd3 0–0 8.0–0 Dc7 9.g3! a po vyměně střelce na f4 stal se opozdilý pěšec na volném 
sloupci trvalou vadou celé hry. O pěšce nebylo třeba se obávati, na př.: 5...d5xc4 6.e2-e3 b7-
b5 7.Jf3-e5! Jg8-f6 8.a2-a4 Dd8-a5 9.a4xb5 Da5-b4 10.Je5xc4! c6xb5 11.Jc4-b6 získá 
kvalitu) 5...Jf6 6.Sd3 Sd6 7.c5 (Tato svěrací soustava se neosvědčila, ponevadž černý uvolní 
se později průlomem ve středu) 7...Sc7 8.b4 b6 (Lépe bylo připravovati e6-e5 tahy Jb8-d7 a 
Vf8-e8) 9.Sb2 0–0 10.0–0 bxc5 11.bxc5 e5 (Ukvapeno, neboť bílý náhradou za slabého pěšce 
c5 zmocní se úhlopříčny a1–h8. Rovněž útok 11...Jg4 12.h3 Jh6 13.Je2 f4 byl by předčasný) 
12.Jxe5! Sxe5 13.dxe5 Jg4 (13...Jfd7 by pěšce zpět nedostalo pro 14.Ja4 De7 15.f4 a na c5 
nelze bráti pro ztrátu figury tahy Sb2-a3 a Va1–c1) 14.Je2 De7 (Po zdánlivě lepším [14...Jd7 
vyšlo by 15.e6! Jxc5 16.h3!! (16.e7? Dxe7 17.Sa3 De5! 18.Jf4 Jxd3! a černý vyhraje)) 
16...Jf6 17.Sa3 Jxd3 (17...De7 ztrácí tahem 18.Vc1 jezdce) 18.e7! dobude dámy)] 15.Vc1 
Jxe5 16.Jf4 (Také 16.Sd3-b1 s dalš. Dd1–d4 se nabízelo. Bílý však má již určitý průběh na 
mysli) 16...Jbd7 17.Da4! (Vypadá jako chyba ztrácející figuru. Zatím jemný úvod skryté a 
hluboké kombinace) 17...g5  



 12 

 

���������� 
��+�+	���+� 
���	+�
�	+�� 
�	+�+	+	+� 
�+	��������	� 
�Q+	+	��	+� 
�+	+���	+	� 
���	+	������ 
�+	��	+���	� 
���������� 

 
  (Černý se dal soupeřovým úskokem vyprovokovati k tomuto oslabení královského křídla. 
17...Jd7xc5 nešlo ovšem pro 18.Da4-a3 Je5-d7 19.Sb2-d4 - diagram) 18.Vfe1!! (Pointa!. 
Černý nesmí jezdce vzíti pro 18.e3xf4, po čemž by jeho král byl záhy vystaven 
neodolatelnému útoku všech bílých figur) 18...Df7 19.Dd4! (Vertikální vazba změnila se v 
diagonální) 19...Vb8 20.Sa1 Ve8 (Ani nyní nebylo lze jezdce bráti pro [20...gxf4 21.exf4 Jg6 
(21...Jf3+ 22.gxf3 Jf6 23.Kh1) 22.Sxf5! Jf6 23.Sxc8 Vbxc8 24.f5! Je7 (24...Jh8 25.Ve6) 
25.g4! Dg7 26.Kh1! a proti hrozbám g4-g5 a Ve1–e6 není obrany)] 21.Je2 [21.Jh3 dalo by 
útočné chance - černému, na př. 21...g4 22.Jg5 Dg6 23.f4? gxf3 24.h4 2č.g2xf3 ztrácí ovšem 
dámu 24...f2+! 25.Kxf2 Vb4!! 26.Dc3 Vxh4] 21...Dg6 (Hrozilo 22.f2-f4 s násl. Sd3xf5! což 
by nyní po 22...g5xf4 23.e3xf4 stálo dámu. Lepším však se zdá 21...Jd7-f6. Bílý by 
pokračoval asi 22.Sd3-b1 s hr. f2-f4, načež se černý mohl ještě dlouho brániti) 22.Jg3 Jxd3 
23.Dxd3 (Svůdné [23.Jxf5 zavedlo by bílého na scestí: 23...Jxc1! 24.Dh8+ Kf7 25.Jd6+ Ke7 
(25...Dxd6? 26.Dg7+) 26.Jxe8 Dxe8 a černý udrzí figuru)] 23...Je5 (I zde bylo [23...Jf6 
silnější, na př. 24.Dd4 Vf8 (24...Je4? 25.Jh5! s hr. f2-f3) 25.f4 Se6 26.fxg5 Dxg5 27.Vb1 
Vxb1 28.Vxb1 Dg7 a černému bezprostředně nic nehrozí)] 24.Dd4 (Historie se ještě jednou 
opakuje) 24...a5 25.a3 Sa6 26.f4! Jd7 [26...Jd3 dobývá sice kvality, ale za cenu partie. Mohlo 
přijíti 27.Jxf5! Jxc1 28.Jd6 Kf8 29.f5! Dh6 30.Vxc1 Ved8 31.Dh8+ Ke7 32.De5+ Kd7 33.f6 
Df8 34.Df5+ Kc7 35.Se5+-] 27.Jxf5! Ve4 (Chyba v časové tísni, pro výsledek ovšem 
bezvýznamná. Proti hrozbám Dd4-h8+ s násl. Jf5-d6+ nebo Jf5-d6 s násl. f4-f5 nebylo už 
léku) 28.Dxe4! dxe4 29.Je7+ Kf7 30.Jxg6 Kxg6 31.g4! Sd3 32.f5+ Kf7 33.Kf2 Jf6 34.Vg1! 
(Na 34.Kf2-g3 s hr. Ve1–h1 a h2-h4 hrál by černý 34...h7-h5! 35.g4xh5 Jf6xh5+ 36.Kg3-g4 
Jh5-f6+ 37.Kg4xg5 Vb8-h8! s nadějí na remis) 34...Jd5 35.h4! gxh4 36.Vh1 Kg8 37.Vxh4 
Vb3 38.g5 Je7 39.g6! hxg6 40.fxg6 Jxg6 41.Vg1 Vxa3 42.Vxg6+ Kf7 43.Vf6+ Ke7 
44.Vh7+ (Jos. Dobiáš - Časopis českosl. šachistů 1923, 5. Poznámky partií, u kterých napříště 
nebude udán pramen, pocházejí od redaktora partiové části) 1–0 
 
Kafka,F - Hromádka,K [A46] 
Praha /jubil. SK Dobrusky/ (5), 18.11.1922 
1.d4 Jf6 2.Jf3 d6 3.Jc3 Sf5 4.Sg5 Jbd7 5.e3 c6 6.Sd3 Sg6 7.0–0 Dc7 8.e4 e5 9.Ve1 Se7 
10.h3 0–0 11.Dd2 Vae8 12.Vad1 Kh8 (Mit der Absicht Sf6-g8) 13.dxe5 dxe5 14.Jh4 Jc5 
15.Jxg6+ fxg6! (Sichert Angriffschancen auf der freien f-Linie) 16.Se3 Vd8 17.f3 Jh5 (Die 
zweite Alternative 17...Jxd3 18.cxd3 Vd7 mit der Verdoppelung der Tuerme waere gleichfalls 
sehr gut, denn der d3-Bauer ist ein willkommenes Angriffsobjekt. Weniger gut waere 18..c5, 
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denn nach 19. Lg5 wurde der weisse Springer die dominierende Stellung auf d5 behaupten) 
18.Df2 b6 19.Sf1 Je6 20.Kh1 Jd4 (Zu empfehlen war 20..Lb4 mit nachfolgendem Sd4) 
21.Jb1 g5 22.c3 Je6 23.g3 Dc8 24.Kh2 Jf6 25.De2 h5 26.Vxd8 Vxd8 (Schwarz wagte einen 
riskanten Angriff dener aber nicht genau durchfuehrt. 26..Lxd8 war geboten,denn mit diesem 
Zuge ware ein kostbares Tempo zum Angriff erspart und der Laufer hatte eine groessere 
Moglichkeit der Aktionsfreiheit) 27.Vd1 (Schwarz rechnete mit der Zeitnot, in welche der 
Fuehrer der weissen  regelmaessig gerät) 27...Vf8 28.Jd2 g4 29.fxg4 hxg4 30.hxg4 
(Interessant waere, wie sich die Partie nach 30.h4 gestaltet haette. -  Schwarz beabsichtigte 
30...Ld6 mit nachfolgendem Sf4. Jetzt schon ist es klar, um wie viel die Position des Laufers 
auf d8 guenstiger war. Das angebotene Bauernopfer war aber zu verlockend. - Ein 
vorzueglicher Zug, mit dem Schwarz neuerdings zum Angriff uebergeht) 30...Jg5 31.Sh3 
(Diesen einzig moglichen und zugleich besten Zug gab Weiss bei Unterbrechung der Partie 
versiegelt ab. 31.Lxg5 verliert, wie man sich aus den fesselnden Varianten leicht ueberzeugen 
kann) 31...Jfh7 (31...Sxh3 war nicht empfehlenswert, den der Koenig waere nur 
vorubergehend zu fesseln gewesen. Durchaus schlecht waere: 31...Jfxe4 32.Jxe4 Jxe4 wegen 
33.g5 mit siegreichem Angriff des Weissen) 32.Vf1 Vf6 33.Vxf6 gxf6 34.Sg2 (Sofort 34.Sf3 
waere wirksamer, denn die Drohung Sf3-h4-f5 oder g6 muesste  Schwarz durch Abtausch der 
Springer parieren) 34...Df8 35.Jf3 Jxf3+ 36.Dxf3 Jg5 37.De2 (37.Lxg5 fxg5 38.Df5 
vereinfachte das Spiel zum sicheren Remis. Weiss verlaesst sich auf das Lauferpaar, bemerk 
jedoch nicht, dass der naechste Zug des Schwarzen den Abtausch des wichtigen Laufers 
erzwingt) 37...Sc5 38.Sxg5 fxg5 39.Sf3 b5 40.Kg2 Sb6 41.Kf1 Dc5 42.Kg2 a5 43.Dd2 Dg1+ 
44.Kh3 Df1+ 45.Sg2 Df6 46.Kh2 De7 47.Sf3 Kg7 48.Sd1 Kf6 49.De2 Ke6 50.Df3 Kd7 
51.a4 b4 52.Se2 Kc7 53.cxb4 axb4 54.b3 Kb8 55.Sc4 Dc5 56.Kh3 Dg1 (Auch in dieser 
Remisposition ueberrascht die Initiative beider Spieler.  Der Textzug bereitet dem Schwarzen 
Sorgen, die ihm nach 56...De7 erspart geblieben werden) 57.Sf1 (Ich verliess mich auf die 
Variante: 57.Df8+ Kb7 58.De7+ Sc7 59.Dxb4+ Ka7 60.Dd2 Dh1+ 61.Dh2 Dxe4 mit dem 
Freiwerden der Diagonale fur den Laufer) 57...Kb7 (Nach diesem Zuge bot ich Remis an, 
Wiss lehnte jedoch ab. Der Ursache  hiefuehr war ich mich esrt nach seinem 60. Zuge 
bewusst/ 58.Sg2 De3 59.Df7+ Sc7 60.a5 Da7 61.Dg8 /Zum zweitenmale abgebrochen. 
61.De7 waere noch wirksamer) 61...Dxa5 62.Dxg5 Da8 63.Sf1 Dh8+ 64.Kg2 Dd8 65.De3 
(Weiss haette einfach abtauschen und so unmittelbar nach g4-g5 dem Konig der Weg in das 
feindiche Lager bahnen sollen. Die staendige Ueberzeugung vom sicheren Siege verwehrt 
jedoch dem Weissen eine klare Beurteilung, anders ist das Ueberlassen der d-Linie und das 
ruhige Zusehen, wie die schwarze Dame in das weiss Spiel zum Angriff auf Bauern b3 und g4 
eindringt, nicht zu erklaeren) 65...Sb6 66.Dh6 Dd1 67.Dh7+ Sc7 68.Sa6+ Kxa6 (Nach 
68..Kb6 folgt 69.Lc4. Bemerkenswerter Abtausch ungleichfarbiger Laufer) 69.Dxc7 De2+ 
70.Kh3 Dxe4 71.Dc8+ Kb5 72.Db7+ Kc5 73.De7+ Kb6 74.Dd8+ Kb5 75.Db8+ Kc5 
76.Df8+ Kd5 77.Df7+ Kd4 78.Dc4+ Ke3 79.Dxe4+ Kxe4 80.Kh4 Kd5! (80...Kf3 haette 
leicht remisiert. Der Textzug stellt Weiss vor ein  schwieriges Problem, da er ihm glaenzende 
Gewinnchanzen bietet) 81.Kh5 (Einzig! 81.g5 verliert nach Ke6 82.Kg4 c5 usw.) 81...e4 
(81...Ke6 82.Kh6 Kf7 83.Kh7 Kf6 erzwang auf interessante Weise Remis) 82.g5 e3 83.g6 e2 
84.g7 e1D 85.g8D+ De6 86.Dd8+ Dd6 87.Dg5+ De5 88.g4 c5 89.Df5 Dxf5+ (Efektvoll! 
Nach: 89...c4 90.bxc4+ Kd4 wuerde 91.c5! folgen) 90.gxf5 c4 91.bxc4+ (Am besten waere: 
91.f6 Ke6 92.Kg6 cxb3 93.f7 b2 94.f8D b1D+ mit zweifelhaftem Erfolg) 91...Ke5! 92.Kg6 
(Warum nicht 92.c5 b3 93.c6 b2 94.c7 b1D mit Remisschluss? Wegen 92...Kxf5 93.c6 Ke6 
womit der Konig in das bekannte Viereck geraet, wo er den Bauern abfaengt) 92...b3 93.f6 b2 
94.f7 b1D+ 95.Kg7 Dg1+ 96.Kh7 Dh2+ 97.Kg7 Dg3+ 98.Kh7 Df4 (K. Hromádka - Prager 
Presse 6.1.1924. Infolge ihret Laenge wird diese Partie manchem das Ueberspielen abraten. 
Wer sich jedoch nicht abschrecken laesst, wird mit zahlreichen ueberraschenden Wendungen 
belohnt, welche wechselnde Gefuehle beider Spieler ahnen lassen) 0–1 
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Praha. Dne 17. dubna 1915 utkal se Šachovní klub Dobruský poprvé s novým soupeřem, 
Šachovním klubem Praha VIII., jenž dík čilosti mladších jeho členů vyvinuje přes těžkou 
dobu válečnou činnost skutečně obdivuhodnou. ... Podrobné výsledky podáváme v 
následujícím přehledu podotýkajíce, že členové klubu Dobruský na lichých místech měli bílé 
kameny. 
 
ŠK Dobruský            ŠK Praha VIII.        Otev ření 
1. ryt.Kruliš-Randa  1  Louma      0      Král ův gambit 
2. Mitovský          1  Rothmeier  0      St řední hra 
3. Dyk               x  Koliandr   x      Špan ělská hra 
4. Arnold            x  Hofrichter x      Špan ělská hra 
5. Kautský           1  Massner    0      Uherská h ra 
6. Kafka             1  Blažek     0      Špan ělská hra 
7. Ing.Dvo čák        1  Soukal     0      Špan ělská hra 
8. Dolanský          x  Krofta     x      Italská h ra 
9. Procházka         x  Tesa řík    x      Francouzská hra 
                  ------------------- 
                     7             2 
(Časopis českých šachistů 1915, 77) 
 
Hromadný zápas ŠK Dobruský s Klubem šachistů Praha VIII. byl sehrán dne 10. října 1915, 
výsledek podává následující přehled: 
 
Šachovní klub Dobruský  Šach. klub Praha VIII   Otev ření 
1. Opo čenský      x     Koliandr    x       Francouzská 
2. Mitovský       1     Louma       0       Francou zská 
3. Šerý           1     Olexa       0       Ang. hr a jezdcová 
4. Dyk            1     Hofrichter  0       Italská  hra 
5. Kafka          1     Saller      0       Špan ělská hra 
6. Ing.Dvo řák     1     Schulz      0       Špan ělská hra 
7. Čermák         1     Soukal      0       Víde ňská hra 
8. Dr.Elekes      1     Krofta      0       Špan ělská hra 
9. Arch.Kropá ček  1     Blažek      0       Ruská hra 
10.Hlinka         1     Tesa řík     0       Francouzská hra 
11.Dr. Maas       x     T řešňák     x       St řelcová hra 
12.Hráský         x     Kubánek     x       Italská  hra 
13.Schneider      0     Cerell      1       Francou zská hra 
14.Š ťastný        0     Kurzweil    1       Špan ělská hra 
                ---------------------- 
                10,5               3,5 
(Časopis českých šachistů 1915, 166) 
 
Také v listopadu uspořádány v ŠK Dobruský dva klubové večery s programem. Dne 14. 
listopadu (1915) sehrán rychlý turnaj o 18 účastnících, při němž silnější hráči dávali slabším 
výhodu 2-6 bodů. Sdělujíce konečný pořad vítězů připomínáme, že číslice v závorce značí 
počet bodů, jež dotyčný hráč obdržel od súčastněných mistrů výhodou. I. Arnold 16(2), II. 
Prokeš 15, III. K. Treybal 14,5, IV.-V. Dr. Davidesco (2) a Haník (6) po 14, VI. Dyk 13,5(2), 
VII.-VIII. Musil (2) a Opočenský 12,5, IX.-X. Hofrichter (4) a Kafka (2) 12, XI.-XII. Hašek 
(2) a Štepánek (4) 10,5. Ceny byly peněžité, věcné a knižní. 
(Časopis českých šachistů 1915, 176) 
 
Pozn.: V zápisníku Josefa Dobiáše "Brno 1916", který jsem kdysi dostal od p. Modra, je k 
datu 20.11.1916 uvedeno, že v klubu Dobruský začíná turnaj 10 účastníků v I. třídě (vklad 5 
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K, ceny I.- 35.-, II. - 25.-, III. - 20.-, IV. 16.-, 2 K za výhru, 18 tahů za hodinu a seznam 
účastníků: Vitáček, Svoboda, Dyk (přeškrtnuto JD), Kautský, Dr.Ort, Kafka , Kubánek, 
Krouský, Buchtela. (JK) 
 
Praha. Výsledek turnaje o championát Šachovního klubu Dobruský v Praze podává 
připojená tabulka. Hrálo v něm 7 hráčů I. třídy a 3 hráči II. třídy společně, ceny však 
stanoveny pro každou třídu zvláště. Škoda, že mistr Dobiáš pro náhlý odjezd z Prahy nemohl 
turnaj dohráti; kromě partií vůbec nehraných (jsou označeny hvězdičkou) byly mu připsány za 
prohry i 3 partii přerušené. Také Feďa (pseud.) k posledním partiím se nedostavil. Pěkného 
výsledku docílil Kubánek, umístiv se v celkové konkurenci na 2. a 3. místě. 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Body Cena 
1 Šubert - 1 x x 1 1* 1* 1 1 0 7 I. 
2 Kautský 0 - x 1 1 1* 0 0 1 1 5x II. 
3 Kafka x 0 - 1 0 0 1 0 1 1 5 III-IV  
4 Dr. Ort x 0 0 - 1 1 x 0 1 1 5 III-IV  
5 Svoboda 0 0 1 0 - 1* x x 1 x 4x  
6 Dobiáš 0* 0* 1 0 0* - 0* 0 1 1 3  
7 Feďa 0* 1 0 x x 0* - 0 1 0* 3  
8 Kubánek 0 1 1 1 x 1 0 - 0 1 5x I. 
9 Krouský 0 0 0 0 0 0 1 1 - 1 3  
10 Buchtela 1 0 0 0 x 0 1* 0 0 - 2x  
  
(Časopis českých šachistů 1917, 30. Tak je evedena i tabulka, pozn. JK) 
 
 
 
 
 
 
 
Kafka,F - Svoboda,F [C13] 
Praha /ch. ŠK Dobruský/, 16.01.1917 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.Sxf6 Sxf6 6.e5 Se7 7.Dg4 g6 (Theoretická 0–0 je lepší, 
neboť po tahu v partii zahájí bílý postupem h pěšce útok) 8.h4 c5 9.dxc5 (Ztráta času. 
Důslednější bylo h4-h5) 9...Jc6 10.Sb5 (Tento střelec patří ve francouzské hře na d3. Lepší 
proto bylo Jg1–f3 s další Sf1–d3) 10...Sxc5 11.Jf3 Sd7 12.Sxc6 (Proč ponechávati soupeři 
dva střelce s volnými diagonálami?) 12...Sxc6 13.0–0–0! (Vtipná myšlenka. Bílý svádí 
soupeře k braní na f2, chtěje převésti jezdce přes e4 na d6 nebo f6) 13...De7 (Dd8-a5 vedlo by 
po Jf3-g5 s hrozící event. obětí na e6 k těžko propočítatelným zápletkám) 14.Jd4 Sd7 15.Dg5 
0–0–0 16.Vh3 h6 17.Dd2 (Lépe bylo měniti, neboť nyní potácí se bílá dáma bezradně sem a 
tam) 17...f6 18.f4 (18.exf6 Dxf6 19.f4 vázne na 19...Sxd4 20.Dxd4 Dxd4 21.Vxd4 e5 atd.) 
18...Kb8 (Dělá místo věži) 19.Jb3 Sb6 20.Dd3 fxe5 21.fxe5 Dg7 (Bílý pěšec e5 je sláb a 
černý správně zaměří na něj všechen útok) 22.Ve1 Vhf8 23.Vf3 Vf5 24.Vxf5 gxf5 25.Df3 
Sc6 26.Df4 h5 27.g3 d4 28.Je2 Se4 29.Vd1 (Hrozilo 29...Dg7-c7, a jest-li 30.c2-c3, pak 
d4xc3 31.Je2xc3 Vd8-d3 atd.) 29...d3 30.Jc3 Dc7! (Lepší než braní na c2, po čemž by bílý 
měnil na d8 a na e4 a měl by více naděje) 31.Vd2 Dc4 32.Dg5 (Urychluje konec, ale bílý byl 
jiz vždy ztracen) 32...Vc8 33.cxd3 Sxd3 34.Vd1 (Proti hrozbě Dc4-e4 není obrany) 34...De4 
35.Kd2  
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 (Opustí-li dáma diagonálu h6-c1, následuje Sb6-e3+ 36.Jb3-d2 Sd3-b1!) 35...Vxc3! 
(Elegantní závěr. Béře-li pěšec, dá černý mat ve dvou tazích, béře-li král, ve třech tazích. Bílý 
vzdal. Časopis českých šachistů 1917, 25) 0–1 
 
Praha. V Šachovním klubu Dobruský byl nedávno skončen turnaj, druhý v letošním 
zimním období. Zúčastnilo se ho 10 hráčů všech tří tříd, bohužel dva z účastníků nemohli 
všechny partie sehráti; Káš vystoupil po 5., Koliandr po 6. utkání, a partii jimi nesehrané byly 
jim připsány za prohry (jsou v připojené tabulce označeny hvězdičkou). 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Stav 
1 Kafka - x 0 x 1 1 1 1 1 1* 7 
2 Mitovský x - 1 1 1 0 x 1 x 1* 6x 
3 Kautský 1 0 - 0 0 1 1 1 1* 1* 6 
4 Čamra x 0 1 - 0 x 1 1 x 1 5x 
5 Rychtář 0 0 1 1 - 0 x 1 1 1 5x 
6 Sosnovec 0 1 0 x 1 - 1 0 1* 1 5x 
7 Štěpánek 0 x 0 0 x 0 - x 1* 1* 3x 
8 Chýle 0 0 0 0 0 1 x - 0 1 2x 
9 Koliandr 0 x 0* x 0 0* 0* 1 - x 2x 
10 Káš 0* 0* 0* 0 0 0 0* 0 x - 0x 
 
(Časopis českých šachistů 1917, 72) 
 
Praha 1921  
Šachová Praha dlouho neměla svého  mistra. Je to s podivem, neboť oficiální mistrovství 
jiných českých měst se hrávala přinejmenším od počátku století (Plzeň, České Budějovice, 
Olomouc) a v šachové metropoli Moravy Brně byl poprvé  uspořádán turnaj o čestný titul 
mistra  Brna v  září 1919.  Svorně se  ho zúčastnili  nejsilnější hráči  obou národností  (tedy 
brněnští  Češi i Němci). Mimochodem, tento  turnaj o  mistrovství Brna  je pořádán  dodnes 
(od r. 1964 jako Gargulákův memoriál), ale jeho  obsazení je každoročně slabší a slabší. - V  
Praze  se  dlouho  uspořádání  mistrovství hlavního města nedařilo. Uznaných  mistrů šachu 
bylo  v Praze již  tehdy nejméně tucet,  "leč aby  se  všichni  zúčastnili někdy  vypsaného 
(třeba Ústřední jednotou čs. šachistů) turnaje mistrovského, na to marně čekáme  skoro dvacet  
let a  patrně se  tak brzy  nedočkáme. ÚJČŠ učinila  sice v  loňské zimní   sezoně pokus  o 
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turnaj  o pražské přebornictví.  Záslužná akce  skončila stydlavou  zprávou, že pro nepatrnou 
účast klubů se vypsaný turnaj prozatím odkládá...", tak se psalo  v šachové hlídce Práva  lidu 
na počátku roku  1921. Ale pak se  i Pražané dokázali  dohodnout a první  oficiální turnaj o 
mistrovství  Prahy se  uskutečnil po  dlouhých přípravách  v roce 1921. - Zahájen byl 4. února 
vylosováním účastníků:  1. Skalička  (v  dobových  pramenech  pod  pseudonymem 
Mitovský),   2. dr. Kafka ,    3. Kuželka,   4. Fr. Treybal,   5. Hašek, 6. Opočenský,  7. 
Hromádka,  8. dr. K. Treybal,  9. Schulz, 10. Choděra, 11. Prokeš,   12. dr. Schubert.  
Finanční   zabezpečení  i   samotné uspořádání převzal nedávno založený  šachový odbor S.K. 
Meteor na Král. Vinohradech.  Hrálo se pravidelně  ve středu a  v sobotu od půl 6  do půl 12  
v místnosti Meteoru  v hotelu Beránek  na Král. Vinohradech.  Přerušené partie  se dohrávaly  
v pondělí.  Vstupné bylo  5  korun,  pro  studenty  3  koruny.  Po  skončení  turnaje referoval o 
něm Časopis českosl. šachistů takto: "Turnaj  o mistrovství  Prahy byl  dohrán 17. března, 
poslední utkání  nepřineslo však,  pokud se  titulu championa  Prahy týče, definitivního 
rozhodnutí, neb Hromádka a Fr. Treybal dosáhli, jak z tabulky zřejmo, stejného počtu bodů a 
je  tedy nutný užší match na 4  partie. Průběh turnaje  byl velmi napínavý  a s nejživějším 
zájmem sledován  nejen v Praze,  ale po celé  republice, neb naše velké deníky  ukázaly 
tentokráte řídké  porozumění a přinášely  o každém utkání  zprávy. Zajímavo, že 
nejpodrobněji  o turnaji byli informováni naši  bratři na Slovensku,  neb Slovenský Východ  
měl často zprávy na  celých sloupcích a též partie.  - Vedení ujal se na začátku Prokeš,  v 3. 
utkání vystřídal jej  Opočenský, k němuž se  v 5.  utkání přidružil  Frant. Treybal.  Ten pak  
od 6. do 9. utkání vedl sám (v 7. dokonce s náskokem l,5 bodu), sledován stále Hromádkou, 
který nepřetržitou řadou  výher v předposledním utkání jej  dostihl. Ježto  v  posledním  
utkání oba  remisovali, zůstal zápas o prvé místo prozatím  nerozhodný. Ač turnaj vynesl 
několik pěkných  a zajímavých  partií, nejsme  s kvalitou  hry spokojeni. Všichni účastníci 
dopouštěli se  hrubých chyb, zejména na sklonku sezení, kdy  bývala již patrna  únava i na  
účastnících tělesně i duševně nejodolnějších. Bylo  zřejmo, že šestihodinná nepřetržitá hra 
byla  přespříliš pro lidi  i přes den  zaměstnané, přiznáváme ovšem, že  bylo těžko nalézti jiné  
východisko, neměl-li se turnaj protáhnouti  do jara.  Pořadatelství turnaje  bylo svěřeno  klubu 
"Meteor" na  Král. Vinohradech, který  jej se vzácnou  obětavostí financoval. Sehrán  hladce 
beze všech  sporů. Místnost turnajová, žaponský sál v  hotelu Beránek, byla by velmi  vhodná, 
kdyby byla možnost pohodlněji  ji v ětrati a kdyby  nebyla v sousedství silně zakouřené a 
hlučné klubovny. Kouř velice obtěžoval choulostivější účastníky zejména ve dnech,  kdy 
bývala četnější návštěva diváků. Účast obecenstva byla stále velmi  živá, na vstupném vybrán 
dosti slušný peníz,  který, jak se  dovídáme, zamýšlí pořádající  klub, povzbuzen  prvým  
úspěchem,   věnovati  na  uspořádání  šachového podniku rázu mezinárodního již na podzim 
tohoto roku." 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Body Ceny 
1 Hromádka K. - 1 x x 0 x x 1 1 1 1 1 8 1000 K 
2 Treybal Fr. 0 - x 1 1 x x x 1 1 1 1 8 700 
3 Treybal K. x x - 0 1 1 x x 1 x x 1 7 500 
4 Opočenský K. x 0 1 - 1 0 x 1 0 x 1 1 6x 400 
5 Choděra M. 1 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 1 6 300 
6 Hašek J. x x 0 1 0 - 1 0 0 1 1 x 5x 200/3 
7 Prokeš L. x x x x 1 0 - 0 1 x 1 0 5x 200/3 
8 Schulz J. 0 x x 0 0 1 1 - 0 x 1 1 5x 200/3 
9 Kafka F. 0 0 0 1 0 1 0 1 - x x 1 5  
10 Skalička K. 0 0 x x 1 0 x x x - 0 x 4  
11 Kuželka J. 0 0 x 0 0 0 0 0 x 1 - 1 3  
12 Schubert F. 0 0 0 0 0 x 1 0 0 x 0 - 2  
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Jubilejní turnaj ŠK Dobruský 1922 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 Body 
1 Dobiáš - 0 x 1 1 1 1 1 5x 
2 Hromádka 1 - 0 1 1 0 1 1 5 
3 Olexa x 1 - 0 x 1 1 0 4 
4 Choděra 0 0 1 - x 1 x x 3x 
5 Vítkovský 0 0 x x - 1 1 x 3x 
6 Richter 0 1 0 0 0 - x 1 2x 
7 Dr.Kafka 0 0 0 x 0 x - 1 2 
8 Kuželka 0 0 1 x x 0 0 - 2 
 
„Jubilejní turnaj Šachovního klubu Dobruský byl skončen krátce před koncem roku, průtah 
zaviněn onemocněním Vítkovského. Výsledek turnaje podává tabulka. Hromádka, který po 5. 
utkání vedl s 5 body, prohrál poslední 2 partie a předstižen Dobiášem. Olexa zase naopak 
prohrával na začátku a teprve ku konci vypracoval se ještě na 3. místo. Umístění Vítkovského 
překvapilo, nehrál již skoro 10 let v turnaji. Choděra hrál dobře, z ostatních zklamal zejména 
Richter.“ 
(Časopis československých šachistů 1923, 12) 
 

 
 
Hoax 
 

 
 
Originál 


