
Brno 1890 
 
Začneme (a skončíme) toto krátké povídání o šachistech v Brně před stodvaceti lety dvěma 
nekrology:  
 
„Brno. V Brně vydávaný časopis „Beobachter“ přestal vycházet číslem 52 z 21. prosince 
1889; tím se také dočkala smutného konce zde obsažená šachová rubrika, založená 11. 
července 1885 známým šachovým mistrem Dr. Mazelem a která byla tímto vedena 
s horoucím nadšením a laskavou nestranností. „Beobachter“ přinesl během těchto 4,5 roku 
neméně než 667 skladeb, 110 partií a 20 analýz a početné zprávy smíšeného obsahu. – Z jiné 
strany jsme obdrželi informaci, že turnaj o ceny, který se měl konat této zimy v „Café 
Neuhauser“, se stal obětí chřipky. Několik malých zápasů však přesto zůstává ve výhledu.“ 
(İsterreichische Lesehalle Februar 1890, Nr. 110, str. 52) 
 
Tentýž časopis přinesl ukázku z Mazelovy hlídky v „Beobachteru“: 
 
Kvíčala,J - Maršálek,S 
Praha, 1883 
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 Předkládaná pozice vznikla z Evansova gambitu v jedné partii, hrané v roce 1883 v českém 
akademickém šachovém klubu a byla uveřejněna v nedávno zaniklém brněnském 
Beobachteru. Zde znázorněné postavení vzniklo po oboustranném 14. tahu, pak následovalo:  
15.Sxc6 Sxc6 16.Dxa5 Sxf3?, kterýmžto posledním braním se černý zřejmě příliš nenasytně 
vrhl na ruiny svého soupeře. – Bílý však kopí obrátil a ohlásil mat ve čtyřech tazích. 
Provedení téhož není sice obtížné, přesto ještě chvíli pozdržíme uvedení příslušných tahů 
s ohledem na méně zkušené řešitele.  
(İsterreichische Lesehalle Juli 1890, Seite 220) 1–0 
 
 
 
Turnajovou, či zápasovou partii, hranou v Brně, či Brňanem z roku 1890 jsme zatím 
v pramenech neobjevili (jen dvě korespondenční prohry A. Perny s W. Schwanem v turnaji 
časopisu Deutsches Wochenschach – těmi se však chlubit nebudeme), tak aspoň úlohu Aloise 
Perny, která dává „zabrat“ i programu Fritz. Jedná se o pěkný příklad nevýhody tahu, 
nazývaný krásným německým slovem „Zugzwang“: 
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                                                     Perna,A - [+1041.25c1e4] 
                                          Deutsches Wochenschach 1012, 18.05.1890 
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                                                                 Mat 3. tahem.  
 
 
 
Mimochodem, v časopise „Deutsches Wochenschach und Berliner Schachzeitung“ (jak zněl 
plný název tohoto populárního týdeníku) se objevovala v roce 1890 jména pouze tří Brňanů. 
Jedním z nich byl MUDr. Eduard Mazel  – viz výše. Již zmíněný Alois Perna, c. a k. 
stenograf, zde byl často uváděn jako úspěšný řešitel úloh, zatímco JUDr. Albert Wlach  
(tehdy ještě sídlící v blízkých Ivančicích – Eibenschitz) se odvážil polemiky se známým 
teoretikem Oscarem Cordelem v příspěvku nazvaném „Zur Theorie des Zweispringerspiels im 
Nachzuge“ (DW 1890, 393). Odpověď napadeného teoretika na sebe dlouho čekat nenechala 
a jeho příspěvek končí tvrzením, že pan doktor se musí v šachu ještě mnoho naučit, než může 
vynášet soudy o teoretických variantách... (DW 1890, 411).     
 
 

           
 
                                   (İsterreichische Lesehalle 1890, str. 182) 
 
Je to malý důkaz, že vysokoškolští profesoři měli i v Brně k šachu blízko. A pan profesor 
vyšší matematiky na německé technice Unferdinger (nar. ve Vídni 3. dubna 1833) byl prvním 
šéfem stolice matematiky v Brně a zabýval se i teorií čísel a pojistnou matematikou. Poučení 
o něm a jeho významu naleznete na příklad na tomto webu: 
www.math.muni.cz/math/biografie/franz_unferdinger.html 
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                          (Poznáváte Zelný trh s kašnou Parnas v roce 1890?) 
 
 
Řešení A: 17.Jxc7+ Kd8 18.Je6+ Ke8 19.Dd8+ Vxd8 20.Jc7# 
 
Řešení B: 1.Kb1 f5 2.Ka1 f4 [2...e2 3.Df3#; 2...Sh5 3.Dxf5#] 3.Db1# 1–0 
 


