
Blansko 1902 
 
Blansko.  Pořadatelstvo sjezdu  žádá nás,  bychom připomněli,  že jest   nutno,  by   každý,   
kdo   sjezdu  účastniti   se  hodlá, p. J. Rašovskému v Uh. Ostrohu se přihlásil, neboť při 
letním návalu turistů v Blansku mohlo by se  státi, že nedostal by noclehu. Pro přihlášené 
bude však vše  potřebné připraveno. - Fondu sjezdovému přispěl  dále   p.  Boh. Hacar,  
studující   z  Kroměříže,  4   K. - (Upozorňujeme naše  šachisty, zejména i  pražské, by 
neopomenuli fondu sjezdovému přispěti. Čas kvapí. R.) 
(Šachové listy 1902, 93) 
 
Šachový sjezd v Blansku 
pořádaný od 15. do 19.srpna, byl pořadatelstvem pečlivě připraven a vydařil  se  uspokojivě.  
Návštěvy  zasloužil  si  větší  - než neimponovali-li účastníci počtem, byli za to vybraná naše 
první a druhá třída,  šachisté sami mezi  sebou, bez štafáže.  K turnajům přihlásilo se celkem 
14 hráčů, k hlavnímu 8 (z nich pan Černovský se   nedostavil),   k   vedlejšímu   6.   Pánové  
Dr. Jos. Kvíčala, P. K. Traxler a  J. Brach dostavili se, když  již turnaj počat. Mimo 
jmenované  přítomni  ještě  (pokud  nám  známo)  pp. L. Vetešník  a St. Trčala. Pozdravné 
telegramy zaslali "Český spolek šach." v Plzni, šach. kroužek v Lounech,  P. K. Traxler z 
Veselí, J. Smutný z Příbrami,  B. Storch  z  Plzně,  J. Richter  z  Brna, Dr. Palkoska z 
Pardubic,  redakce  "Š. L."  atd.  -  Turnaj  hlavní byl napínavý. Překvapil úspěch p. 
Rodkovského, jenž  výhrou s p. Partajem dostal se s p. O. Durasem v čelo turnaje. V zápase o 
I. a II. cenu prohrál první partii,  druhou pak dal  předčasně za remis,  spokojiv se s II.cenou.  
Vítězství p. O. Durase  očekáváno, neboť  po Veselí  byl proti panu Partajovi  ve výhodě jsa 
ve cviku,  kdežto tento neměl již  dlouho  příležitosti  vážně  hráti.  Zřejmě indisponován byl 
"Slabý",  za  kterýmžto  pseudonymem  skrývá  se vynikající český problemista, který  loni v 
Pardubicích  porazil p. Durasa. Přehled obou turnajů podávají tabulky. 
 
Blansko 1902 (15.-20.8.) 
 
 hlavní turnaj 1 2 3 4 5 6 7 Body Cena Životní data 
1 O. Duras - x x 1 1 1 1 5 70 K 30.10.1882 – 5.1.1957 
2 K. Rodkovský x - 1 1 x 1 1 5 50 K 30.7.1879 – 15.3.1960 
3 J. Partaj x 0 - 1 1 1 1 4x 30 K 1860 -  
4 B. Hacar 0 0 0 - 1 x 1 2x 20 K* 9.2.1886 – 9.3.1974 
5 J. Hostáň 0 x 0 0 - 1 1 2x  1869 – 28.9.1940 
6 J. Rašovský 0 0 0 x 0 - 1 1x  6.2.1881 – 18.12.1961 
7 V. Slabý 0 0 0 0 0 0 - 0  2.6.1857 – 7.11.1949 
 
(Zlatá Praha 19.8.1902 - * plus kniha. V. Slabý – byl pseudonym úloháře Ladislava 
Vetešníka!) 
 
Přehled turnaje vedlejšího 
 
  1 2 3 4 5 6 Body Cena 
1 Kellner - x 1 x 1 1 4  
2 Martínek x - 1 0 x 1 3  
3 Mazel E. 0 0 - 1 1 1 3  
4 Tovačovský x 1 0 - x 1 3  
5 Rys 0 x 0 x - x 1x  
6 Šmaha 0 0 0 0 x - 0x  
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Pánové Brach a Duras sehráli v  Blansku malý mač o cenu věnovanou účastníky   sjezdu.  
Výhry   a  remisy   mimo  to  pořadatelstvem honorovány.  Vítězem jest  p. Duras  3,5:0,5. 
Hrdina  sjezdu, pan Duras,  podal také  zdařilou  ukázku  simultanní hry.  – Dodatkem 
uveřejňuje pořadatelstvo příspěvky fondu sjezdovému: 
--- 
(Šachové listy 1902, str. 125-126) 
 
Z referátu o sjezdu v šachové rubrice Jana Smutného v Národních listech 31. srpna 1902: 
„Z Blanska. V krátké době dva sjezdy šachové, kterými dokázáno, že interes v hru 
královskou u nás stále roste a dle proposic sjezdů v Pardubicích a Hořicích na rok příští u 
příležitosti krajinských výstav těchto měst bude mohutněti i dále. Jak známo, zvláště sjezdy 
šachové zájem o hru podporují. tak např. ve Veselí i Blansku byly místnosti sjezdu stále 
přeplněny diváky, kteří neúnavně sledovali zápas po celou dobu jeho trvání. sjezd v Blansku 
zahájen uvítacími řečmi pp. pořadatelů, načež ihned provedeno rozlosování hráčů do obou 
turnajů a počalo se hráti. Hlavní turnaj měl následující průběh: Dne 15. t. m. prvým vítězstvím 
honositi se mohl Rodkovský, poraziv Vetešníka v dámském gambitu, za nedlouho vzdal 
Hostáň italskou hru proti Durasovi. Posledním vítězstvím bylo Partajovo proti Hacarovi, jenž 
velmi dobře se bránil. Týž den odpoledne vyhrál Důras ve vídeňské hře proti Hacarovi, 
k večeru pak Partaj nad Vetešníkem v dámském gambitu a Hostaň hraje Italskou hru nad 
Rašovským. Partie Důras- Partaj a Hostáň Rodkovský nedohrány, načež pokračováno ve hře 
po dvouhodinné přestávce. V následujícím utkání vyhrál Rodkovský dámským gambitem nad 
Partajem, kterouž partii dnes také přinášíme, Hostáň proti Vetešníkovi, partie Hacar-Rašovský 
nedokončena. Dne 17. srpna b. r. porazil Partaj ve francouzské hře Rašovského, Hacar 
v gambitu dámy Vetešníka. Partie Důras-Rodkovský nedokončena. Odpoledne vzdal se 
Vetešník ve španělské hře Důrasovi, partie Hostáň-Partaj přerušena. Dne 18. t. m. Důras 
využitkovav pěkně slabšího tahu Rašovského při otevření ve hře španělské, brzy vyhrál. 
Rodkovský v dámském gambitu zvítězil proti Hacarovi. Na to dohrány přerušené partie, 
z nichž Důras-Partaj, Hacar-Rašovský, Hostáň-Rodkovský, Důras-Rodkovský byly remis a 
Partaj-Hostáň (španělská hra) končila vítězstvím prvého. Ježto Rodkovský a Důras dosáhli 
stejného počtu výher, byl nutným zápas o první a druhou cenu. Partii prvou „Caro-Kannovo 
otevření“ vyhrál Důras, druhá končila remis. Tím připadla prvá cena 70 K Důrasovi s 5 
výhrami, II. cena Rodkovskému, III. Partajovi, IV. a V. společně Hacarovi, Host´ˇnovi, VI. 
Rašovskému. – Mezi turnajem hrán match Důras-Brach, jenž končil vítězstvím prvého 
v poměru 3,5:1,5. Zároveň s turnajem hlavním skončen turnaj vedlejší s vítězi: 1. Kellner, 2., 
3. a 4. společně Tovačovský, Martinek a E. Mazel, načež rozdávány vítězům ceny a sjezd 
zakončen banketem, kdež po přečtení došlých telegramů pronášeny přípitky a provolání: 
„Vivant sequentes“. Druhého dne, po návštěvě propasti Macocha, rozloučivše se účastníci 
sjezdu s Blanskem, rozjeli se do svých domovů, kdež doufáme, pilně budou se připravovati ke 
sjezdům příštím. Ke konci dodáváme, že ani hry simultánní nescházelo. 14. t. m. sehrál pan 
Důras simultánně 12 partií, z nichž 11 vyhrál a 1 partii proti Hacarovi ztratil.“   
 
Hostáň,J - Duras,O [C50] 
Blansko /turnaj/ (1), 15.08.1902 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.0–0 d6 5.d3 (Knihy doporučují po 4...d6 5.c3 s pokračováním. 
5...Jf6 /Marco proti Čigorinovi hrál v Budapešti 1896 5...De7 6.d4 Sb6 7.a4 a6 atd./ 6.d4 exd4 
7.cxd4 Sb6 8.Jc3 Sg4 9.Sb5 atd.) 5...Sg4 6.Se3 Sb6 7.Jc3 Jf6 8.Je2 Sxf3 9.gxf3 Jh5 10.Kh1 
Df6 11.Jg3 (Poměrně nejlépe, za pěšce zmocní se aspoň útoku) 11...Jxg3+ 12.hxg3 Sxe3 
13.fxe3 Dh6+ 14.Kg2 Dxe3 15.f4 h5! (Hrozilo Dg4 neb h5) 16.Vf3 Dc5 17.c3 f6! (Jen tak 
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možno čeliti hrozícímu b4 a b5 neb Db3) 18.b4 Db6 19.Db3 Ke7! 20.Sf7 Jd8 21.Sg6 a5 
(Připravuje pole d4 pro jezdce) 22.Vh1 axb4 23.cxb4 Je6 24.fxe5 (24.f5 tu Jg5) 24...dxe5 
25.Vxh5 Vxh5 26.Sxh5 Vh8  
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 (Diagram) 27.Sg4 (Jediné, po g4 neb Vf5 dobude Vh6 nejméně kvality) 27...Jd4 28.Dc4? 
(28.Da4! zachránilo kvalitu. Ovšem i pak po Dc6 29.Dxc6 Jxc6 by byla bílá hra beznadějna, 
ježto ztrátě pěšce nelze zabrániti) 28...Jxf3 (O. Duras - Šachové listy 1902, 122) 0–1 
 
Rodkovský,K - Hostáň,J 
Blansko /turnaj/ (3), 16.08.1902 
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 V III. utkání hlavního turnaje v Blansku došlo k následujícímu zajímavému konečnému 
postavení, načež bílý táhnuv po dlouhém uvažování: 1.Vh4! (jiné tahy prohrávají) 1...Ke3 
2.Vh3 Ke4 [2...Kf2 3.Kc6 Kg2 4.Vh4 Kg3 5.Vh1 f2 6.Kd5 Kg2 7.Va1 f3 8.Ke4 remis] 
3.Kc6! f2 4.Vh1 Ke3 5.Kd5 Ke2 6.Ke4 remis. Národní listy 31.8.1902. ˝–  ̋
 
Rodkovský,K - Partaj,J [D55] 
Blansko /turnaj/ (4), 16.08.1902 
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1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.e3 b6 6.Jf3 Sb7 7.cxd5 exd5 8.Sd3 Jbd7 9.0–0 0–0 
10.Vc1 Ve8 11.De2 c6 (Posiční chyba, jejíž následky později v nesnázích černého hledati 
dlužno; mělo se státi as c5 a po 12.Sb1 Je4 13.Sf4 f5 a s pokračováním g5) 12.Sb1 Je4 13.Sf4 
f5 14.Je5 Vc8 (Stalo-li se jiz f5 mělo se státi i agressivní g5) 15.Dh5 Jxe5 16.Sxe5 g6 
17.Dh3 Sd6 18.f4 Sxe5 19.dxe5 De7 20.Sxe4 dxe4 (Bílý zbavil se blokovaného střelce b1 a 
získal volnou linii d, kterou černému obsaditi nelze a tím zajištěn bílému silný útok) 21.g4! 
De6 22.gxf5 gxf5 (Béře-li černý dámou, dobude později bílý osamoceného pěšce e4 a maje 
pro konečnou hru jezdce proti střelci, pro volného pěšce e5 měl by výhru zajištěnu) 23.Vfd1 
Kh8 (Hrozícímu Vd6 nelze zabrániti, na př. na 23.Vfd1 Vcd8 následuje 24.VxV VxV a 
dobytí pěšce s neodolatelným útokem po 25.Jcxe4) 24.Vd6 Dg8+ 25.Kf2 Vf8 (Brání ztrátě 
pěšce f5) 26.Vg1 Dc4 27.Vd7 Vf7 28.Dh6!! Vcf8 (černý nemá již obrany) 29.Vg7! (a černý 
se vzdal. J. Smutný - Národní listy 7.9.1902) 1–0 
 
Duras,O - Rodkovský,K [B19] 
Blansko /turnaj/ (5), 17.08.1902 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Sf5 5.Jg3 Sg6 6.Jf3 Jd7 7.h4 h6 8.Sd3 Sxd3 9.Dxd3 e6 
10.Sd2 Jgf6 11.0–0–0 Sd6 12.Je2 Dc7 13.Db3 0–0–0 14.Kb1 Kb8 15.c4 c5 16.Jc3 a6 
17.Ja4 cxd4 18.Jxd4 Jc5 19.Jxc5 Sxc5 20.Sa5 b6 21.Sc3 Je4 22.Dc2 Jxc3+ 23.Dxc3 Sxd4 
24.Vxd4 Vxd4 25.Dxd4 e5 26.De3 f6 27.Vc1 Vc8 28.b4 Dd6 29.c5 bxc5 30.bxc5 Dd4 
31.Dxd4 exd4 32.Kb2 d3 33.Kb3 d2 34.Vd1 Vxc5 35.Vxd2 Kc7 36.Vd4 Vf5 37.f3 h5 
38.Ve4 g5 39.hxg5 fxg5 (Národní listy 21.9.1902) ˝–  ̋
 
Duras,O - Slabý,L [C66] 
Blansko /turnaj/ (6), 17.08.1902 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jf6 4.0–0 d6 (Má v zápětí stísněnou hru. Chce-li černý hráti d6, jest 
methoda Steinitzova táhnouti tak v 3. tahu lepší, ježto Jg8 možno pak vyvíjeti přes e7 na g6) 
5.d4 Sd7 6.Jc3 exd4 (Lasker proti Showaltrovi r. 1893 hrál 6...Se7 7.Sxc6 Sxc6 8.De2 exd4 
9.Jxd4 Sd7 atd.) 7.Jxd4 Jxd4 (Winawer proti Janowskimu, Monte Carlo 1901, hrál 7...Se7 
8.Jde2 Sd7 atd.) 8.Sxd7+ Dxd7 9.Dxd4 Se7 10.Se3 0–0 11.f4 Jg4 12.Vad1 Jxe3 (Lépe bylo 
f5) 13.Dxe3 c6 14.e5 d5 15.f5 b6 (Po tomto tahu jest již těžko černou hru hájiti. Dc7 bylo 
nutno) 16.Dg3 f6 17.e6 Dd8 18.Vf3 Sd6 19.Dh4 Dc7 20.Vh3 h6 21.Dg4 Kh8 (21...Sf4 bylo 
by chybno pro 22.Je2 Sg5 23.Vf3 a 24.h4) 22.Vdd3 Vfe8 23.Vh4 Ve7 24.Vdh3 Sc5+ 25.Kf1 
[25.Kh1 De5] 25...Db7 26.Dg6 Vf8 (Dá bílému příležitost k pěknému zakončení partie, měl 
však sotva něco lepšího) 27.Je2 Sd6  
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 (Diagram) 28.Jg3! Sxg3 (Pustí-li jezdce na h5, nemá pak obrany proti Jxg7) 29.Vxh6+!! 
gxh6 30.Dxh6+ (O. Duras - Šachové listy 1902, 123) 1–0 
 
Duras,O - Rašovský,J [C67] 
Blansko /turnaj/ (7), 18.08.1902 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jf6 4.0–0 Jxe4 5.d4 Jd6 6.Sxc6 bxc6? 7.dxe5 Jb7 8.Jc3 Jc5? 
(Poznámky k theoretické části viz u partie č. 11! Černým použitý tah je ještě horší, než se v 
oné partii a v partii č. 14 stalo - Sc5) 9.Jd4! Se7 (Černý nemůže čelit hrozbě 10.Jf5 tahem 
9...d6 ježto by ztratil pěšce 10.Jxc6 Dd7 11.Ja5! dxe5 12.Df3 Vb8 13.Vd1 Sd6 (13...De6 
14.Jc6! atd.) 14.Jc6 Vb6 15.Jxe5 atd. Na g6 by následovalo 10.f4 atd.) 10.Dg4! g6 (Opět není 
lepší obrany. 0–0 vázne na 11.Sh6 a Sf8 na 11.Sg5 Se7 12.Sxe7 atd.) 11.Sh6 d6 (Nebo 
11...d5 12.Df3 Sb7 13.Sg7 Vg8 14.Sf6 Dd7 15.b4 s dalším b5) 12.Df3! (Silný tah, sehraný za 
výpočtu, že nelze dxe5 pro 13.Jxc6 Sb7 14.Vad1 Dc8 /Sd6 15.Jd5! Sxc6 16.Jf6+ Ke7 
17.Dxc6 Kxf6 18.f4! a vyhraje/ 15.Jd5! Sxc6 16.Jf6+ Sxf6 17.Dxc6+ Jd7 18.Vxd7! atd.)  
12...Sb7 13.Vad1 Dd7 14.b4 Je6 15.Jxe6! fxe6  
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 (Dxe6 by vázlo na 16.exd6. Viz diagram!) 16.Je4! d5 (Hrozilo 17.Sg7 s dalším 18.Jf6+) 
17.Jf6+ Sxf6 18.exf6 Df7 (Nelze 0–0–0 pro 17.f7 s výhrou kvality) 19.Vfe1! Sc8 (Jinak by 
následovalo 20.Sg7 s dalším 21.Dh3) 20.Sg7 Vg8 21.b5! (Signál k poslednímu útoku. Nelze 
ovšem cxb5? pro 22.Dxd5 s dvojitým úderem na věž i krále) 21...Kd7 22.bxc6+ Kxc6 23.c4 
Ve8 (Harakiri v zoufalé situaci, hrozila ztráta dámy) 24.cxd5+ exd5 25.Vxe8 Dxe8 26.Dxd5+ 
(a bílý ohlásil mat pátým tahem - 27.Vb1+, 28.Dc4+, 29.Db4+ atd. J. Louma a kol. - Oldřich 
Duras, velký mistr šachové kombinace. Životní dílo. Praha 1954, str. 45) 1–0 
 
Poznámka: Každý z účastníků blanenského hlavního turnaje zanechal v českém šachovém i 
nešachovém hnutí výraznou stopu. Jenom stručně připomínám: 
 
Oldřich Duras – první český velmistr, vítěz řady mezinárodních turnajů 
Karel Rodkovský – dlouholetý starosta města Blanska ve 20. a 30. letech minulého stol. 
Josef Partaj – první český reprezentant v mistrovském mezin. turnaji – Amsterdam 1889 
Bohumil Hacar – později slavný prostějovský astronom 
Jan Hostáň – řídící učitel, pořadatel šach. turnajů v Běluni za I. svět. války 
Josef Rašovský  - vedoucí postava šumperského a olomouckého šachu 
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Ladislav Vetešník – snad nejznámější moravský úlohář konce 19 a zač. 20. století, pořadatel 
slavných turnajů v Lomnici u Tišnova  
 

Důkazy:   

 

HACAR, Bohumil, PhDr., doc.  

* 9.2.1886 Praha, † 9.3.1974 Prostějov. Středoškolský a vysokoškolský 
pedagog. Na pražské Karlově univerzitě vystudoval matematiku 
a fyziku, jako středoškolský profesor potom působil v Brně 
a Prostějově. V letech 1935-1938 byl ředitelem reálného gymnázia 
v Šumperku. Byl především typem zaujatého vědce, ale v době 
ohrožení republiky před Mnichovem neváhal se přihlásit i k aktivní 
národní a kulturní práci a v září 1938 se ctí se zhostil nelehkého úkolu 
likvidace školy. Ze Šumperka se vrátil opět do Prostějova, po válce 
pak jako přední čs.teoretický fyzik a astronom působil 
na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci.  

 
 
Rašovský Josef, *6.2.1881-18.12.1961, moravský šachista a úlohář, šachový pracovník.  
Narozen v Lysicích, jako  student byl činný v Kroměříži, Uherském Hradišti, pak jako 
uředník působil v Uherském Ostrohu, od  1918 v Šumperku.  Byl též předsedou  olomoucké 
šachové župy. Hrál na  sjezdu ÚJČŠ v  Brně 1907, na  mezinárodním turnaji B  v Piešťanech  
1922, řídil  1903-1924 (od  1913 spolu  s V. Kautským) šach. rubriku v Národních listech, 
uveřejnil asi 50 úloh. 
 
Vetešník Ladislav, nar. 2.6.1857 v Jizerním Vtelně, zemřel 7.11.1949 v Tišnově. Povoláním 
učitel. Jeden z průkopníků šachu na moravském venkově. V jednom ze svých působišť v 
Osykách u Lomnice u Tišnova pořádal v letech 1895-1900 každoročně první moravské 
šachové turnaje. Sám hrával prakticky i korespondenčně, porazil i mladého budoucího 
velmistra Durase. Proslavil se i ve světě především jako český úlohář.  
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Lad. VETEŠNÍK - O. DURAS 
Pardubice , srpen 1901 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.e3 a6 (Známý obrat, směřující získati tempo  po dxc4  ku b7-b5  a 
c7-c5)  5.Jf3 (Burn  užil několikráte a2-a4, by čelil záměru černého, v předešlé poznámce 
naznačřenému. Neosvědčilo se však) 5.-dxc4 6.Sxc4  b5 7.Sd3 Sb7 8.0-0 c5 9.dxc5 (Nechce-
li ponechati  černému převahu pěšců na  křídle dámy, nemá lepšího  tahu) 9.-Sxc5  10.De2 
Jbd7  11.Vfd1 Dc7  12.h3 0-0 13.e4 (Bílý hraje toto stadium otevření  zcela originelně - přes 
všecku nezvyklost  nevidíme  však  ničeho  zasluhujícího  výtky)  13.-h6 14.Se3  b4 15.Ja4  
Sd6 (Sxe3  s úmyslem  ihned využíti  nevýhodné situace Ja4 a zdáblivě slabého e4 vede ku 
spletitým variantám,jež vůči volným věžím bílého na sloupci  c a d jsou však nebezpečny - 
černému) 16.Vac1  Da5 17.b3 Je5  18.Sb1 Jxf3+ 19.Dxf3  De5 20.Jc5 Dh2+ 21.Kf1 Sc6 
22.g3 (Bílý  zamýšlel patrně přinutiti černého ku Dxb3 a užíti sloupce h ku  útoku věžemi. Jak 
bylo lze předvídati, nenaskytne  se   k tomum příležitost  a  oběť   pěšce  není  tedy 
odůvodněna) 22.-Sb5+  (Na záchranu důležitého  b4 bylo nutno  již nyní  pomýšleti.  Proto  
zasloužilo  22.-Se5  úvahy)  23.Sd3 Sxc5 24.Sxc5  Dxh3+  25.Kg1  Vfd8  (b4  nelze  již  
zachrániti – černý odhodlává  se tedy  ku poslednímu  útočnému pokusu)  26.Sxb4 Sxd3 
27.Vxd3  Vxd3 28.Dxd3  Jg4 29.Sf1  Je5 30.De2  Vd8 (viz  diagram) 31.Vc5!  f6  32.f4  
(Bílý  přechází  těmito  dvěma pěknými tahy z klidné obrany k útoku) 32.-Jd3 33.Vh5 Jc1 
34.Df3 Vd3 35.Dxd3 Dxh5 36.Dxa6 Dd1 37.Dxe6+ Kh8 38.Dc8+ Kh7 39.Df5+ g6 40.Da5 
h5? (Černý chrání  se před  remisou a  - prohraje!  Po Jd3!  nucen byl  bílý remisovati  
věčným šachem)  41.Dd2 a  černý se  vzdal po několika tazích. -  Velmi pěkně hraná  partie - 
nejlepší  celého turnaje v Pardubicích. 
1-0  (Šachové listy 1901, 127) 
 
Rodkovský Karel, JUDr., nar. 30.7.1879 v Rájci-Jestřebí, zemřel 15.3.1960 v Brně. Na 
začátku století  studoval Karel Rodkovský v Praze  práva a byl členem  šachového odboru  
Akademické čítárny (1899-1901). Největšího šachového úspěchu dosáhl zřejmě na turnaji 
v Blansku 1902, kde se dělil o první místo s budoucím velmistrem Durasem. V letech 1923-
1939 působil jako starosta města Blanska a organizoval šachové kurzy a turnaje na měšťanské 
škole v Blansku. Od  50. let  se  jméno  dr. K. Rodkovského  pravidelně objevuje mezi řešiteli  
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šachové  hlídky  dr. Emila Palkosky  v  Lidové demokracii. V červenci 1953 mu Palkoska 
dokonce zveřejnil prvotinu (tedy v 74 letech!), r. 1959 publikoval další šach. skladby ve 
Svobodném slově.  
 
Rodkovský,Karel 
48 Lidová demokracie, 1953 
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 Mat 3. tahem. "Zdařilá prvotina našeho řešitele. Motiv: připoutání a odpoutání bílé figury."  
1.Sd3 (poutá bílého Jd2. Tempo) 1...Jb5 [1...Jb1 2.Sxb1 Jf2 3.Jc2# mat.; 1...Jc2 2.Sxc2; 
1...Jc4 2.Sxc4 Jf2 3.Jc2# atd.] 2.axb5 Jf2 (odpoutává b. Jd2) 3.Jb3# mat. Prvotina! 1–0 
 
Důkazy o šachovém nadšení budoucího pana starosty ze šachových časopisů: 
 
"Šachový  odbor  Akademické  čítárny "  zřízen  byl  v  říjnu roku loňského (1898) a čítá 
nyní na 60 členů. V listopadu počat turnaj o dvou  odděleních silnějším  a  slabším.  První 
cena  v oddělení silnějším  jest dukát,  druhá 7  K atd.  Ježto příspěvek  členský stanoven co 
nejnižší (dříve 10 kr.,  nyní 5 kr. měsíčně) a spolek hlavní  veškerou  podporu  odboru   
odepřel,  nebylo  možno  ceny zvýšiti. V  turnaji silnějších hráčů docílili  kolegové R. Egert a 
J. Rieger 5,5 výher z 8 partií a budou hráti matč 4 partií o první a druhou cenu. Třetí ceny 
dobyl kol. Konečný pěti výhrami. Čtvrtým jest kol. Felix.  Nedávno vyzván byl  odbor 
Akad.čítárny "Šachovým odborem Slavie"  ku přátelskému setkání.  S každé strany  hrálo 5 
hráčů  dle síly  seřaděných po  dvou partiích.  Podrobný výsledek byl: 
 
Slavie          Akad. čítárna 
Dyk         x0   Rieger      x1 
Bogušovský  01   Egert       10 
Kašpar      00   Komár       11 
Hodek       00   Rodkovský   11 
Popper      00   Felix       11 
 
Akademická čítárna vyhrála 8,5 proti 1,5 Slavie. O tuhosti zápasu svědčí, že prvá partie Dyk-
Rieger (remisa) trvala plných 5 hodin. Revanche pořádána  bude po velikonočních  
prázdninách. Při odboru zřízen  byl  též  kroužek  úlohářský,  který  řešil úlohy českých 
rubrik. (České listy šachové 1899, 62) 
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Šachový odbor "Akad.čítárny" proti šach odboru "Slavie ". 
Koncem  dubna  pořádán  odvetný  matč  těchto čilých studentských sdružení. Hrálo jako v 
prvém zápase  6 zástupců s každé strany po 2 partiích. Zvítězil šachový odbor "Akad.čítárny" 
8 výhrami proti 4. 
 
Akad. čítárna     Slavia 
R.Egert       x0  J.Dyrhon 
L.Felix       00  O.Vild 
J.Rieger      11  V.Dyk 
K.Rodkovský    1x  J.Bogušovský 
A.Komár       10  V.Kašpar 
J.Kone čný     11  K.Kloubek 
(České listy šachové 1899, 94) 
 
Šachový  odbor  "Akademické  čítárny"   má  letos  na 50 členů. Za příznivějších  než loni  
poměrů (pohodlná  místnost, hojnost her, šach. časopisů  a  rubrik)  soustředil   nejlepší  šach.  
síly  ze studentstva  a velmi  čile si  vede. Pořádal  již dvě  simultánní produkce  -  p. J. Partaje  
(12  vyhrál,  3  prohrál,  1  remis)  a p. J. Kotrče (14  výher z 21)  - a vyzval  "Český šach. 
spolek"  ku hromadnému zápasu.  Tento konán 3. prosince  (1899) v místnostech "Čítárny". 
Skončil  vítězstvím Spolku 10  výhrami proti 1  prohře při 2 remisách. Podáváme tuto 
podrobný přehled: 
 
Bílí                  Černí          Otev ření 
1. V.Kloubek ( Č)    0 J.Kotr č    1 Špan ělská hra 
2. A.Bogušovský ( Č) 0 Ing.A.Klír     1 Špan ělská hra 
3. K.Rodkovský  ( Č)  0 Dr.Jan Kví čala 1 1.c2-c4 
4. F.Vitá ček (S)    0 L.Felix ( Č)    1 Filidorova obrana 
5. F.Št ěpán ( Č)     0 O.Duras        1 St řední gambit 
6. J.Rieger ( Č)     0 T.Last         1 Odm. král. g. 
7. Dr.Jos.Kví čala   1 R.Votruba ( Č)  0 Odm. král.g. 
8. F.J.Peroutka ( Č) 0 J.V.Štefanydes 1 Caro-Kann 
9. J.Procházka ( Č)  x O.Valenta      x Hra 2 jezdc ů 
10.A.Komár ( Č)      0 Dr.K.Musil     1 Francouzská hra 
11.Fr.Nepustil ( Č)  0 Mgr.J.Toman    1 Špan ělská hra 
12.Dr.Ant.Kví čala   x J.Kone čný ( Č)  x Ruská hra 
13.R.Egert ( Č)      0 J.Dembowski    1 Špan ělská hra 
 
 Jak vidno ze spolku hráli nejsilnější turnajoví hráči – přece však byli překvapeni solidní,  
opatrnou a vytrvalou obranou členů odboru. Vítězství docíleno bylo ve většině partií teprv 
v obtížné končící  hře. Zejména  vší  pochvaly  zasluhuje hra  pp. Kloubka, Rodkovského,   
Riegra,  Votruby,   Komára  aj.   nemluvě  o   pp. Procházkovi  a   Konečném,  kteří  své   
silné  soupeře  donutili spokojiti  se remisou.  Seriosnost, s  jakou šach  v odboru  jest pěstěn, 
zajišťuje  nám pro nejbližší dobu  několik dobrých nových hráčů   turnajových.  -   Revanche  
bude   hrána  koncem   ledna. Přimlouváme  se,  by  konána  byla  veřejně  za  přístupu širšího 
obecenstva, které - v čas  byvší v listech upozorněno- jistě rádo by přišlo podívati se tomuto 
řídkému u nás zápasu. 
(České listy šachové 1899, 186) 
 
Na začátku století  studoval Karel Rodkovský v Praze  práva a byl členem  šachového odboru  
Akademické Čítárny.  Např. v hromadném zápase  proti Českému  spolku šachovnímu  dne 
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25.  listopadu 1900 hrál na  10. šachovnici a porazil  Mg.Tomana v odmítnutém gambitu 
dámy. (Šachové Listy 1900, 187) 
 
V zápase  Akademické čítárny  se Šachovým  kroužkem Dobruský  dne 23.12.1900  zase  
zdolal  Rodkovský   na  3.  desce  Kopečného  v holandské hře. (Šachové Listy 1901, 13) 
 
Praha 
Zimní turnaj šach. odboru Akademické čítárny 1900 
              1  2  3  4  5  6  Body 
1. Rodkovský   -- xx 10 x1 11 11  7,5 
2. Felix      xx -- 01 11 x1 11  7,5 
3. Tichna     01 10 -- 00 11 11  6 
4. Vitá ček    x0 00 11 -- x1 11  6 
5. Novotný    00 x0 00 x0 -- 10  2 
6. Kašpar     00 00 00 00 01 --  1 
 
"Turnaj  hrán bez  kontrolních hodinek,  čímž mohlo  se státi, že partie Novotný-Vitáček, 
která měla 90 tahů, trvala přes 19 hodin! V jiné partii "přemýšlel" jeden pan  "protiva" 2,5 
hodiny na tah. - Odvetné zápasy s "Čes. šach. spolkem" a kroužkem "Dobruský" budou 
konány  po Velikonocích.  Také  zápas  techniky s  universitou se připravuje. 
(Šachové listy 1901, 45) 
 
Studentského  šachového střediska  nyní v  Praze nemáme.  Šachové odbory   "Slávie"  i   
"Akademické  čítárny"   nepřízní  vnějších okolností - hlavně nedostatkem příhodných 
místností- zanikly. 
(Šachové listy 1901, 133) 
 
Felix,L - Rodkovský,K [C37] 
Praha /Akad.čítárna/, 1900 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 g5 4.d4 g4 5.Je5 Dh4+ 6.g3 fxg3 7.Dxg4 g2+ 8.Dxh4 gxh1D 9.Se3 
Se7 10.Df4 Jf6 11.Jc3 d6 12.0–0–0 (Hrozí Sb5 +) 12...dxe5 13.dxe5 Jfd7 14.Sc4 Dg2 (14.-
Dxd1+ mohlo katastrofu oddáliti) 15.Sxf7+ Kd8 16.e6 Sd6 (Prohrává ihned, lepší bylo 
16...c6) 17.e5 Se7 18.Jd5 c6  
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 (Diagram. Černý již nemá dostatečné obrany, na 18...Jc6 násl. 19.Jxe7 Jxe7 20.Df6 Vf8 
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21.Dxe7+ Kxe7 22.Vxd7+ Sxd7 23.Sc5+ a mat v dalších 3 tazích) 19.Jxe7 Kxe7 20.Sc5+ (a 
mat ve 3 tazích. Kautský, Prokeš -Sborník partií, č.54) 1–0 
 
Rodkovský,K - Toman,A [D53] 
Praha /Český solek šachovní -Akademická čítárna/, 25.11.1900 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.e3 Jbd7 6.Jf3 c5 7.dxc5 Jxc5 (Na 7...Sxc5 získá bílý 
pěšce) 8.cxd5 0–0 (Černý volí krále rochádou přivésti v bezpečí. jsa toho domnění, že pěšce, 
tímto tahem ztraceného, zpět dobude. Na 8...Jxd5 následovalo by 9.Sxe7 Jxe7 10.Dxd8+ 
Kxd8 11.Je5 Ke8 12.Sb5+ Kf8 13.0–0–0 a bílý vyhraje. Na 8...exd5 9.Sxf6 Sxf6 10.Jxd5 
Sxb2 11.Sb5+ Sd7 12.Sxd7+ Dxd7 /lépe než 12...Jxd7/ 13.Vb1 Sa3 14.Je5 Dd8 /Na 14...Dd6 
následuje 15.Jc4 a 16.Vxb7 s pěkným útokem/) 9.dxe6 Sxe6 10.Dxd8 Vaxd8 11.Se2 Jd3+ 
12.Sxd3 Vxd3 13.0–0 h6 14.Sf4 (Bílý nemění střelce za jezdce, chtěje dobytého pěšce 
udržeti, například 14.Sxf6 Sxf6 15.Vfc1 Sxc3 16.Vxc3 Vxc3 17.bxc3 Vc8 a černý dobude 
pěšce zpět) 14...Vfd8 15.a3 (Bílému nelze měniti věže tahem 15.Vfd1 z důvodu dříve již 
uvedeného) 15...Jd5 16.Se5 Vc8 17.Jxd5 Vxd5 18.Vac1 Vxc1 19.Vxc1 Sg4 20.Sd4 a6 21.h3 
Sxf3 22.gxf3 Sg5 (Černý svádí bílého ku 23.f4?) 23.Vc7 Vb5 24.b4 (Tímto vynutí bílý 
výměnu věže, ježto černý moha podržeti věž, měl by více chancí na remis) 24...a5 25.Vc5 
Vxc5 (25...Vb6 nelze pro 26.Vc8+) 26.bxc5 (Nyní výhra bílého jest již jenom otázkou času, 
bral-li by bílý střelcem, má černý ještě naději na remis) 26...Se7 27.Kf1 f6 28.Ke2 Kf7 
29.Kd3 Ke6 30.Kc4 g6 31.e4 f5 32.Kb5 fxe4 33.fxe4 g5 34.Kxa5 Sd8+ 35.Kb5 h5 36.f3 
Sc7 37.a4 Sd8 38.a5 Kd7 39.Sg7 (Aby získal tempo) 39...Kc7 40.Se5+ Kd7 41.Sd6 Kc8 
42.a6 bxa6+ 43.Kxa6 Kd7 44.Kb7 Sa5 45.Sh2 (K. Rodkovský - Národní listy 2.12.1900) 1–
0 
 
Rodkovský,K - Hlava [C54] 
Rájec, 1900 
(Partie č. 192. Italská hra. Hrána na přátelském sjezdu několika šachistů v Rájci) 1.e4 e5 2.Jf3 
Jc6 3.Sc4 Sc5 4.c3 Jf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Sb4+ 7.Jc3 (Tento tah navržený Grecoem, 
analytikové dlouho měli za špatný, názor ten konečně vyvrácen nedávno zemřelým 
Steinitzem, jenž tahu toho užil v turnaji hastingském v brillantní partii proti Bardelebenovi a 
pak v Norimberce 1896 proti Blackburnovi. V partiích proti dru. E. Laskrovi měl s tímto 
tahem neúspěch; jeho pokus po 7.Jc3 Jxe4 8.0–0 Sxc3 9.bxc3 d7-d5 v útoku tahem 10.Sa3 
pokračovati korunován nezdarem, neb na 10.Sa3 následuje d5xe4 11.Ve1 f7-f5 12.Jfd2 Kf7 
13.Jxe4 fxe4 14.Vxe4 Df6! Tím zdálo se pokračování tahem Jb1–c3 býti vyvráceno. To však 
dánský mistr J. Möller uvedl jako pokračování v útoku po 7.Jc3 Jxe4 8.0–0 Sxc3 nový 
pozoruhodný tah 9.d4-d5! jejž analysoval; z variant jím uvedených jde na jevo, že v mnohých 
variantách nabude bílý silného útoku)  7...Jxe4 8.0–0 Sxc3 9.d5 Sxb2 (Tento tah se 
nezamlouvá, Lasker proti Schlechtrovi hrál Jc6-e5 a ještě silnějším zdá se býti Je4-d6) 
10.Sxb2 Je7 (Na e7 ustupuje jezdec nejvýhodněji, jinak na Ja5 ztrácí černý figuru a Jb4 
následuje 11.De1 De7 12.d5-d6 a bílý opět získá figuru) 11.Ve1 f5 (Na 11...Jd6 následuje 
12.Sxg7 Jdf5 (na Jxc4 dobude bílý dámy) 13.d6 cxd6 14.Dd5 Db6 15.Dxf5 Kd8 16.Vxe7 
Kxe7 17.Df6+ Ke8 18.Sxf7#. Na 11...Je4-f6 pak 12.Sxf6 gxf6 13.d6 cxd6 14.Dxd6 a bílý 
vyhraje) 12.Jg5 Jxg5 (Na 12...d6 pak následuje 13.Jxe4 fxe4 14.Sxg7 Vg8 15.Dh5+ A) 
15...Kd7 16.Dxh7 c6 (16...De8 17.Sf6 Vf8 18.Sb5+ c6 19.dxc6+ bxc6 20.Sxc6+ Kxc6 21.Sxe7 
Vf7 22.Dxe4+ a bílý vždy vyhraje) 17.dxc6+ bxc6 18.Sxg8; B) 15...Jg6 16.Dxh7 Kf7 17.Sh6+ 
Kf6 18.Vxe4 Sf5 a černý nemá obrany)] 13.Dh5+ g6 (13...Jf7 14.d6 g6 15.dxe7 gxh5 
16.exd8D+ Kxd8 17.Sf6#) 14.Dxg5 d6 15.Sf6 h6 16.Dxg6+ Kd7 17.Vxe7+ (a černý se vzdal. 
Dle poznámek pana Rodkovského - Národní listy 16.12.1900) 1–0 
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Rodkovský,K - Kurz [C50] 
Praha /kavárna Sport/, 07.1903 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.0–0 Jf6 5.d3 0–0 6.Jc3 d6 7.h3 h6 8.Se3 Sb6 9.Je2 Je7 10.Jg3 
Jg6 11.Dd2 c6 12.Sxh6 (Giuoco piano začíná silněji dýchat, mění se ve forte a poťouchlé 
piano skončí "fortissimo sforzaudo") 12...gxh6 13.Dxh6 d5 14.Jg5! Jf4 (Na d5xc4 vyhrává 
Jg3-h5) 15.Sb3 Se6 16.Vae1 d4 17.Ve3! dxe3 (Nebéře-li černý věž, vyhraje bílý tahy Ve3-f3, 
VxJ a Jg3-h5) 18.fxe3 Sxe3+ 19.Kh1 (Zajisté nikoliv Kh2) 19...Sxb3 20.Vxf4 (Důsledek tahu 
Va1–e1–e3) 20...Sxf4 21.Jh5 Jxh5 (Bílý již nemá co obětovat a proto) 22.Dh7# (Jan Smutný 
- Národní listy 11.10.1903) 1–0 
 
Rodkovský,K - Prock,C [D39] 
Rájec, 08.1903 
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 e6 5.Sg5 Sb4 6.e4 Sxc3+ 7.bxc3 h6 8.Sxf6 Dxf6 9.Sxc4 0–
0 10.0–0 b6 11.e5 Df4 12.Jd2 Sb7 13.g3 Df5 14.f4 Vd8 15.De2 Dc2 16.Vac1 Da4 17.h3 
(Čelí hrozícímu Dc6, ježto by následoval 18.Kh2 a bílý stojí mnohem lépe) 17...Jc6 18.f5! 
exf5 19.Vxf5 Vf8 20.Vcf1 Jd8 (Útok bílého stěží již lze odraziti) 21.e6 Kh7 22.Sb5! Da3 
23.e7 Dxc3 24.exf8J+ (Bílému nelze dělati dámu neb hrozí mat druhým tahem) 24...Kg8 
25.Df2 Je6 26.Jxe6 fxe6 27.Vf8+ Vxf8 28.Dxf8+ Kh7 29.Df4 e5 30.Df5+ Kh8 31.Sd3 e4 
32.Jxe4 Dxd3 (a bílý hlásil mat v 8 tazích. J. Smutný - Národní listy 15.8.1903) 1–0 
 
Hazuka,V - Rodkovský,K [B30] 
Praha /zimní ŠK Dobruský/, 07.12.1921 
(Hráno v II. třídě zimního turnaje ŠK Dobruský v Praze 7. prosince 1921) 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 
3.Jc3 g6 (Jd4 dává útočnější a pohodlnější hru) 4.Sc4 Sg7 5.0–0 d6 6.d3 Jf6 7.Jg5 0–0 8.f4 
Jg4 (Vychází bílému vstříc, e7-e6 se doporučovalo) 9.f5! (Správná oběť kvality, útok bílého 
ji dokonale vyváží) 9...Sd4+ 10.Kh1 Jf2+ 11.Vxf2 Sxf2 12.Df3 Sd4 13.Jxf7 Da5 14.fxg6 
hxg6 15.Sh6 Sg7 16.Vf1 e6 (16...Jd4 17.Dg3 a bílý snadno vyhraje) 17.Sxg7 (Časopis 
československých šachistů 1922, 7) 1–0 
 
 
O sjezdu v Blansku 1902 viz výše. 
 
BLANSKO jde příkladem! 
Rusko,  kde se  šachy hrají  jaksi ve  velkém, bylo vždycky  -a je dosud-   našim  šachistům   
pramenem  závisti   a  povzdechu  při srovnávání  s poměry  u nás.  Můžeme však  plným 
právem věřit, že tomu tak nebude stále! - Starosta  města   dr. Karel  Rodkovský  spolu   s  
ředitelem  a ostatními vychovateli na měšťanské  škole v Blansku se přičinili, aby se  i u nás 
stalo  skutkem, co je v  Rusku dávno běžnou věcí. Pořádají totiž pro žactvo zmíněné školy 
šachové kursy, organisují turnaje a vypisují i řešitelské  turnaje o pěkné ceny. Organisace 
znamená  jistě velkou  práci a   nemalou ztrátu  času a  svědčí o opravdové  lásce  k  šachu,  
jestliže  se  jí ujaly osoby veřejně činné. - Doufáme, že  tato první vlaštovka nezůstane  
osamocena. I když se však najde hodně  následovníků, přece zůstane moravskému městu 
Blansku radostné vědomí, že bylo - první! 
(Šachový týden 21.dubna 1938, 93) 
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                                                Rodkovský,K - [+0215.01b2f6] 
                                                83 Lidová demokracie, 1953 
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                                                                 Mat 3. tahem.  
 
 
                                                Rodkovský,K - [+1031.46f8d5] 
                                                593 Svobodné slovo, 1959 
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                                                              Mat 3. tahem.  
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Řešení: 
 
1.Sa5 Jxg3 [1...Kxe5 2.Sc7+ Kf6 3.Je4# mat/; 1...Jf4 2.Sd8+ Kxe5 3.Jf3# mat/] 2.Sc3 Jf5 
3.Vxf5# mat. Čestná zmínka námětové soutěže pro začátečníky. 1–0 
 
1.f3 gxf3 [1...Kc6 2.d5+ Kxd7 3.De8# mat.; 1...Sd3 2.Jf6+ Kc4 3.Dxd3# atd.] 2.Dxf3+ Kxd4 
3.c3# mat. 1–0 
 


