
V chorvatském tisku jsme našli několik nekrologů, věnovaných vynikajícímu nevidomému 
šachistovi Milutinu Šaki čovi . Šakič byl nejenom pravidelným účastníkem olympiád a 
mistrovství světa nevidomých (hrál je i v Brně), ale často startoval s dalšími chorvatskými 
kolegy na akcích našich nevidomých šachistů: Memoriálu Dr. Floriana, Poháru předsedy 
ČSZPS apod. Měl jsem často jako rozhodčí některých těchto akcí příležitost sledovat nejen 
hru, ale i skutečně přátelské a gentlemanské vystupování pana Šakiče, které mohlo být 
příkladem pro všechny takto postižené sportovce.   
 
Datum objave: 9.7.2010 u 14:09h 
U 79. godini u Zagrebu 
Preminuo šahist Milutin Šaki ć 

 

ZAGREB  – Od posljedica moždanog udara u Zagrebu je u 79. godini preminuo jedan od 
najboljih hrvatskih slijepih šahista, profesor Milutin Šakić.  

Roñen je 8. lipnja 1932. kraj Gospića, a usred drugog svjetskog rata, kao 11-godišnji dječak 
izgubio je vid. Ipak, završio je Filozofski fakultet – filozofiju i povijest – radeći kao telefonist, a 
onda se zaposlio kao profesor u zagrebačkoj školi za slijepe »Vinko Bek«. Rano je zavolio 
šah i svojom beskrajnom upornošću izrastao u igrača izuzetnih kvaliteta. Nastupajući za 
državnu reprezentaciju Milutin Šakić osvojio je zlatnu medalju na Prvoj olimpijadi slijepih 
održanoj 1961. godine, a 7 godina kasnije osvojio je srebrnu medalju. Iako već u godinama, 
vrlo uspješno je igrao i pod hrvatskom zastavom. U prvome nastupu, na Olimpijadi u Palma 
de Mallorci 1992. Milutin Šakić je sa hrvatskom reprezentacijom podijelio izvrsno 6. mjesto, a 
na Kupu nacija, ustvari Svjetskom prvenstvu, u poljskom Ustronju 1994. podijelio je 3.mjesto. 
Čak 10 puta osvajao je naslov pojedinačnog prvaka Hrvatske, a za svoj šahovski klub slijepih 
»Polet« izborio je 13 naslova momčadskog prvaka Hrvatske. Uživao je i izniman ugled u 
Svjetskoj šahovskoj udruzi slijepih, o čemu svjedoči i funkcija potpredsjednika IBCA, koju je 
obnašao punih 8 godina, od 1972. do 1980. godine. Odlaskom Milutina Šakića hrvatski šah 
slijepih i slabovidnih osoba izgubio je jednog od svojih najistaknutijih članova, koji je u 
povijesti ostavio dubok, neizbrisiv trag. 

Posljednji ispraćaj Milutina Šakića bit će u ponedjeljak, 12. srpnja u 13,15 na zagrebačkome 
Krematoriju. (H) 

Překlad:  
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V 79. roce zemřel v Záhřebu šachista Milutin Šakič 
 
Zagreb. Následkem mozkové mrtvice zemřel v Záhřebu v 79. roce (9. 
července – pozn. JK) jeden z nejlepších chorvatských nevidomých 
šachistů, profesor Milutin Šakič. 
 
Narodil se 8. března 1932 u Gospiče a za druhé světové války, jako 
11-leté dítě ztratil zrak. Přesto vystudoval filozofickou fakultu – 
filozofii a historii – když  pracoval jako telefonista a pak získal 
zaměstnání jako profesor v záhřebské škole pro slepé „Vinko Bek“. 
Šachy si oblíbil záhy a díky své neúnavné vytrvalosti vyrostl v hráče 
výjimečných kvalit. Jako státní reprezentant získal Milutin Šakič 
zlatou medaili na první Olympiádě nevidomých, která se konala 1961, 
a po 7 letech získal stříbrnou medaili. I když nebyl již nejmladší, hrál 
velmi úspěšně i pod chorvatskou vlajkou. Při prvním startu, na 
olympiádě v Palma de Mallorca 1992, se Milutin Sakič s chorvatskou 
reprezentací dělil o výtečné 6. místo a na Poháru národů, ve 
skutečnosti na mistrovství světa v polském Ustroni 1994 se dělil o 
třetí místo. Celkem 10 krát získal titul přeborníka Chorvatska 
jednotlivců a za svůj šachový klub nevidomých „Polet“ vybojoval 13 
titulů mistrů Chorvatska družstev. Těšil se výjimečné reputaci i ve 
Světové šachové organizaci nevidomých, o čemž svědčí i funkce 
místopředsedy IBCA, kterou vykonával plných 8 let, od 1972 do roku 
1980. Odchodem Milutina Šakiče ztratil chorvatský šach nevidomých 
a slabozrakých osob jednoho ze svých nejvýznamnějších členů, který 
po sobě zanechal hluboké, nezapomenutelné dědictví.  
 
Poslední rozloučení s Milutinem Šakičem se koná 12. července 
v záhřebském krematoriu.        
 
Na závěr si dovolím z opravdu bohatého šachového odkazu pana Šakiče dvě partiové ukázky. 
Ta první z nich je potvrzením známé pravdy, že štěstí přeje připraveným a druhá dokládá fakt, 
že naši nevidomí hráči měli na to, aby hráli se světovou špičkou jako rovní s rovnými:  
 
Sakič,M (2215) - Markov,Z (2220) [D35] 
SLO-ch int blind Izola, 1997 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 e6 5.cxd5 exd5 6.Dc2 Se7 7.e3 0–0 8.Sd3 Jbd7 9.0–0 Ve8 
10.Je5 Jf8 11.f4 Sd6 12.Je2 Dc7 13.Jg3 a5 14.Sd2 Ve7 15.Jf5 Sxf5 16.Sxf5 g6 17.Sd3 Je4 
18.Sxe4 dxe4 19.a3 Dd8 20.b4 Sc7 21.bxa5 Sxa5 22.Sb4 Sxb4 23.axb4 Vxa1 24.Vxa1 f6 
25.Jc4 Kg7 26.Va7 Dd5 27.Va5 Dd7 28.Jd2 Je6 29.Jb3 Dd6 30.Va7 Dd5 31.Va5 b5 
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32.Va6 Vc7 33.Ja5 Jxd4 34.exd4 Dxd4+ 35.Kf1 e3 36.g3 Dd5 37.Vxc6  
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 (V této chvíli vyhrávalo okamžitě 37...Ve7 s hrozbami Dh1+ i e2+. Ovšem i tah černého k 
výhře stačí) 37...Df3+ 38.Ke1 Vxc6 (Nepřesnost - kvalitu mohl černý dobýt po okamžitém 
38...Dxh1+ s dalším Dxh2+) 39.Jxc6 Dh1+ 40.Ke2 Dg2+ 41.Kd3 e2 42.Dxe2 Dxc6 43.De7+ 
(a v remízové pozici povolily černému králi nervy - kráčí dobrovolně na kraj desky, odkud po 
vynucené výměně dam volného c-pěšce nechytí!) 43...Kh6?? 44.Df8+ Kh5 45.Dc5+ 1–0 

 
Sakič,M (2215) - Šereda,J (1855) [D60] 
SLO-ch int blind Izola, 1997 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 Jbd7 5.Sg5 Se7 6.e3 0–0 7.Sd3 c6 8.0–0 dxc4 9.Sxc4 Jd5 
10.Sxe7 Dxe7 11.e4 Jxc3 12.bxc3 b5 13.Sd3 a6 14.a4 Sb7 15.Ve1 Vfd8 16.Dc2 h6 17.h3 
Jf6 18.c4 bxc4 19.Sxc4 c5 20.d5 exd5 21.exd5 Dc7 22.Ved1 Sxd5 23.Sxd5 Jxd5 24.Dc4 
Je7 25.Vxd8+  
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  Dáno za remízu 
(kal) 


