
Smutná zpráva se objevila na mnoha šachových webech: 21. února 2012 zemřel v Plzni 
mezinárodní mistr Štefan Gross. Kdysi jsem psal článek o vztazích mezi šachisty Maďarska a 
Československa, který jsem uvedl malou anekdotou: mezinárodní mistr Štefan Gross je (podle 
některých svých kolegů): „Slovenský Maďar, který žije v Plzni a tam vydává moravskoslezský 
šachový časopis Mat“. Vzpomínám si, jak se mnou Štefan, jinak šachista velmi přátelský, i 
když si své mínění uměl vždy nekompromisně obhajovat, nesouhlasil. Už přesně si nevybavuji, 
který bod anekdoty vyvracel, snad ten internacionalismus. Zato si vzpomínám, jak mne 
s Láďou Dobrovolským přemlouvali, abych vstoupil s vkladem 10.000 Kč do vydavatelského 
družstva onoho „Matu“ a jak, až se časopis ujme a převálcuje ty Československé šachy a 
Šach-Infa, budeme vydělávat a sbírat smetanu... Jak vzpomíná dr. Jan Píše, to s.r.óčko se 
jmenovalo VEGDAS. Jestlipak víš, co to znamenalo? No přece Velička-Gross-Dobrovolský a 
spol.! Lukrativnost toho podniku jsem jim neuvěřil, ani sentence Štefanovy o zdravé výživě, 
v níž také začal podnikat. Velmistr Lechtýnský na úvodní číslo MATu prý reagoval takto: 
„Zrovna na zprávy z maďarského šachu nejsem moc zvědavý“ – a těch tam bylo plno. 
Vydávat časopis není jednoduché – přestávky mezi jednotlivými čísly se postupně 
prodlužovaly až nakonec zanikl úplně. A teď si dovoluji zreprodukovat článek, který se objevil 
svého času na webu Jihomoravského šachového svazu. Snad charismatickou postavu tehdy 
bohužel již velmi nemocného mistra trochu přiblíží: 
 
Mezinárodnímu mistru Štefanu Grossovi (2225) se na brněnském Trade Chess Festivalu 
(2008) vůbec nic nedařilo. V uzavřené mistrovské skupině A prohrál prvních osm partií a 
teprve tu poslední s obvykle dosti smířlivým Brňanem Josefem Spodným odehráli spíše „na 
papíře“, takže neskončil v turnajové tabulce s nulou. Pro mne jako opisovače partií bylo 
smutné sledovat, jak se postupně Štefanův pěkný a čitelný rukopis stává málo čitelným a 
nakonec zcela nečitelným roztřeseným „stařeckým“ písmem. A stejně tak jeho zprvu 
vyrovnané, pak nadějné a nakonec zcela beznadějné pozice. O důvodech jeho neúspěchu lze 
jen spekulovat. Štefan Gross oslavil na turnaji svoje troufnu si říci teprve 59. narozeniny (28. 
srpna). Vždyť mnozí jeho jen o něco starší kolegové i v seniorském věku zdatně bojují o tituly 
a medaile (Jansa, Lechtýnský, Přibyl i jiní). Jedním z možných důvodů je nedostatek praxe. 
Plzeňský mistr hraje dnes za ŠK Stonava – a to pouze v soutěžích družstev. A bude tam hrát i 
v příštím roce, i když Stonava spadla z I. ligy (zásluhou brněnské Lokomotivy) do II. ligy a 
původně chtěl náčelník Břetislav Pisz tento tým „rozpustit“. Pokud šachové databáze nelžou, 
hrál Štefan Gross v turnaji naposledy v roce 2003 – Litomyšl Open. A sám mi to také 
v několika krátkých rozhovorech během turnaje potvrdil. Dovolím si stručně připomenout dvě 
Štefanovy vzpomínky na jakési vrcholné události v jeho šachovém životě. Tou první je finiš 
na ženské šachové olympiádě v Novém Sadě 1990, kde byl Gross vedoucím našeho 
tříčlenného týmu. V předposledním 13. kole hrály naše ženy proti hlavnímu favoritovi soutěže 
– družstvu SSSR (což byly tehdy vesměs Gruzínky, nejlepší hráčky světa). Eliška Klímová 
hrála s mistryní světa Majou Čiburdanidze a udržela remízu. Jana Hájková-Mašková porazila 
Alisu Galjamovou a Petra Kišová-Poláková stála vyrovnaně s Ketevan Arachamijovou! Jak 
k tomu překvapení došlo a jak za Štefanem (rozeným Maďarem) stále chodili maďarští trenéři 
a přemlouvali ho, ať ty naše děvčata Sovětky sejmou – což by mohlo rozhodnout o majiteli 
zlatých olympijských medailí – to vylíčil Štefan Gross v knížce „Šachová olympiáda Novi 
Sad“, kterou vydal u „Plisky“ ve Frýdku-Místku 1991. V podstatě si to asi největší překvapení 
olympiády (zápas skončil nakonec nerozhodně 1,5:1,5, Poláková závěr nezvládla) pokládá za 
svoji zásluhu, neboť děvčata nejen připravoval teoreticky a odborně po stránce šachové, nýbrž 
je nutil k ranním rozcvičkám, běhání a plavání v bazénu. Při tak náročné soutěži, jakou 
bezesporu šachová olympáda je, je nutno být dokonale fyzicky připraven, aby člověk vydržel 
mnohdy šestihodinové partie a pak i dopolední dohrávky. Děvčata mu za to asi moc vděčná 
nebyla, ale svůj podíl na úspěchu proti SSSR to mělo. Jen připomínám, že nakonec vyhrálo na 
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vedlejší pomocné hodnocení Maďarsko (v podstatě sestry Polgárovy) 35 před SSSR 35 bodů 
a naše družstvo skončilo s 22,5 bodem na 19. místě. S Maďarkami jsme ovšem prohráli 
v posledním kole 0:3... A absolutní vítězkou olympiády byla Ketevan Arachamijová 
fenomenálním výkonem 12 ze 12!  
 

                                             
 
Druhý Grossův zážitek jsem si mohl vyposlechnout na improvizované oslavě 54. narozenin 
Petera Petráně (měl je také během turnaje – 25. srpna, což byl rovněž den 81. narozenin 
Jaromíra Nováka), kdy se sešla malá společnost „starých známých“, jako jsou ředitel turnaje 
Jirka Vachek, mistři Petrán a Láďa Dobrovolský (s manželkami), Štefan Gross, Lojza Lanč, 
Vasil Tričkov, Vladimír Kosina a já. Z ničeho nic začal Štefan Gross vzpomínat na jedno 
ligové střetnutí, kdy se v barvách ZČE Plzeň utkal s velmistrem Vlastimilem Hortem, který 
tehdy figuroval v první desítce světové listiny koeficientů ELO. Zprvu se zdálo, že Hort, který 
už Grosse v lize několikrát porazil, bude úspěšný i tentokrát. Také Štefan nebyl se svou pozicí 
příliš spokojen, ale ve veliké časové tísni těsně před 40. tahem objevil ďábelskou kombinaci 
(nebo spíš léčku), kterou s nevinnou tváří Hortovi naservíroval. A prý bylo nesmírně zábavné 
sledovat, jak zprvu sebevědomý Hortův obličej začal měnit tvářnost, když mu začalo 
docházet, že soupeřova kombinace je korektní a že asi ztrácí figuru! „To byl jeden z mých 
nejlepších zážitků za šachovnicí“, pokračoval ve svém vyprávění Štefan. A tvrdil, že by snad 
byl dokonce schopen tu kritickou pozici nám předvést. Nechtěl jsem Štefana zkoušet a tak 
jsme za chvíli začali konverzovat o něčem jiném. Protože vím, že v sedmdesátých a 
osmdesátých letech žádné bulletiny ligových partií nevycházely a že partiáře rok-dva před 
vyhozením (!) uschovával mistr František Pithart, který z nich každou sezónu tak asi deset 
uveřejnil v Československém šachu, nebo ve svých šachových hlídkách v Lidové demokracii 
a Zemědělských novinách, tak jsem moc nevěřil, že se mi tu partii (o níž Gross tvrdil, že vyšla 
v Rudém právu, ale tam vedl hlídku Vlasta Hort a pochybuji, že by se chlubil porážkou!) 
podaří někde najít. Ale našel jsem ji v „Ostravském večerníku“. Tak se tím pěkným 
Grossovým výkonem pokochejte i Vy!     
 
Gross,S - Hort,V [B57] 
CL /ÚDA-ZČE Plzeň/ (9), 1975 
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 d6 4.d4 cxd4 5.Jxd4 Jf6 6.Sc4 Db6 7.Jdb5 a6 8.Se3 Da5 9.Jd4 e6 
[9...Jxe4 10.Df3] 10.0–0 Se7 11.a4 0–0 12.De2 Je5 13.Sb3 Jeg4 14.Sd2 Dc5 15.Jf3 b6 (Hry 
jsou vyrovnané, v další fázi se bílý rozhodne pro útok na královském křídle. Nejdříve však 
musí přemístit své figury) 16.h3 Je5 17.Se3 Dc7 18.Jd2! Jed7 19.g4 Jc5 20.g5 Jfd7 21.Sa2 
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Vb8! 22.Vab1?! Dc6 23.f4 Jxa4 24.f5! Jxc3 25.bxc3 Dxc3 26.Vb3 De5 27.Sf4 Dd4+ 28.Se3 
De5 29.Sf4 Dc5+ 30.Kh2! Je5 31.f6 Sd8 32.fxg7 Ve8 33.Jf3 Vb7 (V této pozici snad bylo 
lepší Jg6) 34.Jxe5 dxe5 35.Se3 Dc6 36.c4 Vd7 37.Dh5 Dxc4? 38.Vf2 Sb7  
 

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

 
 (Černý dokončuje svůj záměr získat po Dxe4 vhodnou protihru, avšak byl nemile překvapen 
dalším pokračováním bílého. Tato pozice byla uveřejněna v Informátoru XX mezi 
kombinačními obraty – pozn. JK) 39.Vd3! Dc6 [39...Dxd3? 40.g6! fxg6 41.Sxe6+ s matem); 
39...Dxe4 40.Vxd7 Dh1+ 41.Kg3 Dg1+ 42.Kh4] 40.Vxd7 Dxd7 41.g6 fxg6 42.Vf8+ Vxf8 
43.Dxh7+! Kxh7 44.gxf8J+ Kg7 45.Jxd7 b5 46.Jc5 (Ostravský večerník 8.5.1975) 1–0 
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                       (Štefan Gross na turnaji Duras Open v Brně 2006) 
(kal) 
 
Několik pěkných partií Štefana Grosse z databází JK: 
 
Gross,S - Prandstetter,E [B96] 
I.liga /VŠ Praha-Slovan/ (5), 24.01.1970 
1.e4 c5 2.Jc3 d6 3.Jf3 Jf6 4.d4 cxd4 5.Jxd4 a6 6.Sg5 e6 7.f4 b5 8.e5 dxe5 9.fxe5 Dc7 
10.exf6 De5+ 11.Se2 Dxg5 12.Dd3 Va7 13.Je4 De5 14.Jf3 Dxb2 15.0–0 Vd7 16.De3 Sb7 
17.c4! (Donedávna měla hrozivou pověst 0´Kellyho varianta 17.Vab1 Dxc2 18.Jfg5, ale v 
partii Parma-Tatai, po 18...Dc7!! černý zvítězil. Tah 17.c4 jsem objevil při partii a zdá se, že 
je vylepšením bílého útoku) 17...Sxe4 18.Dxe4 gxf6 19.cxb5 Sc5+ 20.Kh1 f5 21.Dc4 0–0 
22.bxa6! [22.Vfb1 axb5!] 22...Sa7 23.Vab1 Df6 24.Vb5! Ve8 25.g4 e5 26.gxf5 e4 27.Je5!! 
(Po tomto tahu je černý bezmocný) 27...Vde7 [27...Vxe5 28.Vxe5 Dxe5 29.Dc8+ Kg7 30.f6+ 
Kh6 31.Df8+ Kg5 32.Dg7+ Kh4 33.Dg4#] 28.Jg4 Dh4 29.f6 Ve6 30.Dc1 Kh8 31.De1 Vc6 
32.Vff5 Vg8 33.Vh5 Vxg4 34.Vxh4 Vxh4 35.Vd5 Vc8 36.Dg3 (S. Gross - Slovenský 
šachový bulletin 1970, 6-7, 7) 1–0 
 
Votruba,P - Gross,S [A75] 
Harrachov /kontrolní VŠ/, 08.1970 
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 c5 4.d5 Sg7 5.e4 d6 6.Se2 (Příliš klidné pokračování. V úvahu zde 
přicházela Samischova výstavba 6.f3 s dalším Se3, Jge2 a Dd2)  6...0–0 7.Jf3 e6 8.0–0 exd5 
9.cxd5 (Po 9.exd5 by vznikla symetrická značně remízová výstavba) 9...a6 10.a4 Sg4 11.h3? 
(Poziční chyba. Správné bylo 11.Jd2, neboť výměna bělopolných střelců by prospěla bílému) 
11...Sxf3 12.Sxf3 Jbd7 13.Sf4 Dc7 14.Vc1 Vfe8 15.b3 Vac8 16.Ve1 h6 17.Dd2 (Lépe bylo 
zabránit postupu g5 tahem 17.h4. Teprve potom bylo vhodné Dd2) 17...g5 18.Sg3 Je5 19.Se2 
Jg6 20.Sd1 (Doklad bezradnosti bílého. Nástupu  černého na královském křídle měl bílý čelit 
postupem 20.f3 Jh5 21.Sf2 Jhf4 22.Sf1 s dalším event. g3. Ústup střelce narušuje souhru sil 
bílého a navíc ponechává bez kontroly bod b5) 20...Db8! 21.f4 gxf4 22.Sxf4 Jxf4 23.Dxf4 b5 
24.axb5 axb5 25.Sc2? (Další nepřesnost. Lepší bylo 25.Sf3 s kontrolou královského křídla) 
25...Ve5! 26.Je2 Vce8 27.Vf1 Da7 28.Va1 De7! 29.Jg3 Jh5! (Umístěním střelce na c2 
umožnil bílý černému výhodnou výměnu jezdců) 30.Jxh5 Vxh5 31.Va6? (Rozhodující 
chyba, neboť bílému bude chybět důležité tempo k účinné obraně. Správné bylo 31.Va2! s 
event. dalším Sd1) 31...Se5 32.Df3 Vg5 33.Dd3 (Hrozilo 33...Vg3) 33...Kh8 34.g4 (Také po 
34.Sd2 by byl útok černého na sloupci g rozhodující) 34...h5! 35.Sd1 Veg8 36.Va2 (Nyní je 
již pozdě. Ke konsolidaci tahem Vg2 se bílý nedostane) 36...hxg4 37.Sxg4 Vxg4+! 38.hxg4 
Vxg4+ (Ukazuje se, že nestačí 39.Vg2 pro 39...Dh4! 40.V1f2 Dh2+ a bílý ztrácí věž. Bílý se 
vzdal. Fr. Pithart - Československý šach 1970, 97) 0–1 
 
Cibulka,V - Gross,S [A45] 
SVK-ch, 1972 
V srpnu se hrál turnaj o mistrovství Slovenska, ve kterém překvapivě zvítězil košický Štefan 
Gross, který dosáhl 9 bodů z 11 partií a o půl bodu předstihl finalistu mistrovství ČSSR 
bratislavského Ivana Nováka. - Z turnaje přinášíme jeho jednu pěknou partii: 1.d4 Jf6 2.Sg5 
(Tento tah používá s oblibou náš mistr Opočenský a do svého repertoáru ho převzal i velmistr 
Hort a další) 2...Je4 (Zde se hraje často i 2...g6) 3.Sf4 (Mnozí dávají přednost ústupu 3.Sh4, 
na což je nejlepší 3...c5!) 3...d5 4.f3 Jf6 5.Jc3 (Zde lze hrát ostře i 5.e4!?) 5...c5! 6.e4 cxd4 
7.Dxd4 Jc6 8.Sb5 Sd7 9.Sxc6 Sxc6 10.exd5 Jxd5 11.0–0–0 e6 12.Jge2 Da5 (S úmyslem 
zjednodušení hry po 13...Jxc3 14.Jxc5 Dc5) 13.De5 Jxc3 14.Dxa5? (Rozhodující chyba. Po 
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14.Jxc3 Dxe5 15.Sxe5 by stál bílý uspokojivě. Nyní černý dostane za dámu 3 lehké figury, 
které jsou zpravidla více než dostatečnou náhradou...) 14...Jxe2+ 15.Kb1 Jxf4 16.Dg5 Jg6 
17.De3 Se7 18.g3 Sf6! (S hrozbou 19...Je5 s dalším Jc4) 19.Vhf1 Je5 20.b3? (Lepší bylo 
20.c3) 20...Jd7 21.g4 g6 (Aby udržel střelce na úhlopříčně h8-a1) 22.f4 0–0 23.h4 (Pokus o 
útok na královském křídle, avšak toho se nemusí černý obávat, neboť s těžkými figurami je 
útok málo průbojný) 23...Vfe8 24.h5 Vad8 25.c4?? (Ve spojení s dalším postupem 
sebevražda. Černý však stojí mnohem lépe) 25...a6 26.Vd2 Vc8! 27.b4? b5 28.Vfd1 (Nebo 
28.c5 a5! 29.a3 axb4 30.axb4 Va8!) 28...Jb6! (Rozhodující! Jezdce samozřejmě nelze vzít pro 
29...Se4+ s brzkým matem) 29.hxg6 Jxc4! 30.gxf7+ Kxf7 31.Vd7+ Kg8 32.Dh3 (Bílý již 
nemá uspokojující pokračování. Po 32.Dd3 by následovalo 32...Se4!) 32...Se4+ (a bílý se 
vzdal, neboť má výběr jen mezi 33.Vd3 Ja3 mat nebo 33.Kc1 Sb2 mat. Fr. Pithart - Lidová 
demokracie 1972)  0–1 
 
Gross,S - Zpěvák,P [B08] 
Benecko, 1975 
1.d4 Jf6 2.Jc3 g6 3.e4 d6 4.Sc4 (Trochu neobvyklým pořadím tahů vznikla Pircova obrana, 
proti které volí bílý oblíbenou zbraň našich velmistrů) 4...Sg7 5.Jf3 0–0 6.De2 Sg4 7.Se3 c6 
(Jinou možností je 7...Jc6 s dalším Jd7 a e5) 8.h3 Sxf3 9.Dxf3 Jbd7 (Lepší asi je hrát podle 
partie Medina-Botvinnik 9...e6 10.Sb3 d5 11.e5 Jfd7 s prosazováním tahu c5) 10.Sb3 Dc7 
11.0–0 e5 12.Vad1 (Bílý vyšel ze zahájení s lepší pozicí) 12...Jh5!? 13.dxe5! dxe5 14.Vd2 
Jf4 15.Vfd1 Vad8 16.g3! Je6 (Po 16...Jh5 17.Sg5 s výhodou) 17.Sxe6 fxe6 18.Dg4 Kf7! 
19.a4 (Bílý zesiluje svou pozici) 19...Jb6 20.b3 Vxd2 21.Vxd2 Vd8 22.Dd1 Vxd2 23.Dxd2 
(Ani vyměny neulehčily černému obranu. Teď na 23... Dd7 může přijít 24.Dxd7 Jxd7 
25.Sxa7! b6! 16.a5! bxa5 27.Ja4 s dalším převodem krále na c4 a koncovka je vyhraná pro 
bílého) 23...Jd7 24.Dd3 a6 25.Jb1! Sf8 26.Jd2 Jc5 27.Dc3 Jd7 28.Jf3 Se7 29.Dd2 Jf8 
30.Sg5!! (Správně vystihuje, že černý střelec je bází obrany) 30...Sxg5? (Úpornější bylo 
30...Sd6) 31.Dxg5 Jd7 32.Dh4 Jf8 33.Dg5 (Úspora času v časové tísni) 33...Jd7 34.Kg2 
[34.h4!] 34...b5 35.h4! c5 36.h5 c4 37.Dh6 Jf8 38.hxg6+ hxg6 39.Jg5+ Kf6 (Na jiný tah 
králem rozhodne ihned 40.Dxf8+! s dalším Jxe6+ a Jxc7) 40.axb5 (Tento i další pečetěný tah 
je poznamenán snahou zachovat pozici na královském křídle do přerušení) 40...axb5 41.bxc4 
(Dohrávání už bylo krátké) 41...bxc4  
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  42.Dxf8+!! Kxg5 43.Dh8! a před nekrytelnou hrozbou Dh4 mat se černý vzdal. Originální 
závěr s nezvyklou matovou sítí. Šachy a vojáci 1/1976, str. 9) 1–0 
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Vykydal,F - Gross,S [C06] 
Čihák ch.ČSR (3), 28.12.1975 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 Jf6 (Častěji hrané je 3...c5) 4.e5 Jfd7 5.Sd3 c5 6.c3 Jc6 7.Je2 cxd4 
(Jiné možnosti jsou 7...Db6 a 7...Da5) 8.cxd4 Jb6 (Specialita německého mistra Hechta, 
místo rozbíjení centra tahem f6 usiluje černý o figurový tlak na dámském křídle) 9.0–0 Sd7 
10.f4 (Do úvahy 10.Jf3 s dalším Jf4) 10...g6! 11.Jb3 (Má snahu zahrát Jc5, ale k tomu se 
nedostane a J bude jenom překážet. Lepší bylo 11.a3) 11...Jb4 12.Sb1 Ja4! 13.Jc3 Vc8 
14.Jxa4 Sxa4 15.Sd2 Db6 16.Sc3 h5! (Slabiny bílého - d4, a2, b2 - jsou trvalého charakteru, 
proto se černý  nejdříve zajistí proti g4 s dalším f5) 17.Dd2 Jc6 18.Ja5 Sb4! (Zdánlivý zisk 
pěšce: 18...Jxd4? 19.Sxd4 Sc5 vázne na 20.Sf2!!) 19.Jxc6 Sxc3 20.bxc3 [20.Dxc3 Vxc6 
21.Dd2 Vc4] 20...Dxc6 21.Vf3 Vc7 22.Sd3 Kd8! 23.Vc1 Sb5 24.Vb1 Sxd3 25.Dxd3 Kc8 
26.Db5 (Trvalou výhodu by měl černý i bez výměny) 26...Dxb5 27.Vxb5 Kb8 28.g3 Vc4 
29.Vb3 Vhc8 30.Kg2 a5! 31.Kh3 a4 32.Va3 (Nutnost, černý má teď prakticky věž navíc, ale 
cesta k výhře není vůbec  jasná) 32...Kc7 33.Kh4 Kd7 34.Kg5 Ke7 35.Vf2 b5 36.Vb2 Vb8 
37.Vb1 Vcc8 38.Vb4 Vg8 (V podobných pozicích je lavírování nezbytné) 39.Vb2 Kd7 
40.Vb1 [40.Kf6? g5!] 40...Ke7 41.Vb2 Kd7 42.Vb1 Kc6! 43.Vb2 Va8 44.Vb1 Va7 45.Vb2 
Kb6 46.h3 Ka5 47.g4? (Ulehčuje úkol černého odevzdáním sloupce h) 47...hxg4 48.hxg4 
Vh8 49.Vf2 Vh3 50.Kf6 Kb6 51.f5 (Jinak už bílému hrozilo vytempování) 51...gxf5 52.gxf5 
exf5 53.Kxf5 Vc7 54.Vb2 Ka5! 55.Vxb5+ (Poslední zoufalý pokus) 55...Kxb5 56.c4+ dxc4! 
57.Vxh3 c3 58.Vh1 Kc4! 59.Ke4 Vd7! 60.Vd1 c2 61.Vc1 Vxd4+ (Na 62.Ke3 Vd3+ s dalším 
Kc3 atd. Šachy a vojáci 1/1976, str. 8) 0–1 
 

 
 
(V bleskových partiích byl Štefan Gross uznávaným přeborníkem. Zde hraje na I. ročníku 
bleskového poháru Rudého práva v Plzni 1973 se samotným exmistrem světa Talem. Povídá 
se, jak jednou obral v brněnské Bellevue staré bleskové koryfeje Macháčka a Bezdíčka o 
několik tisíc...) 
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Gross,S - Johnson [C62] 
Plzeň /blesk. pohár RP/, 1977 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 d6 4.d4 Sd7 5.d5 Jce7 6.Sxd7+ Dxd7 7.0–0 h6 8.c4 f5?! 9.exf5 
Dxf5 10.Db3! Vb8? (Bílý stál již lépe, ale po tahu v partii ztrácí černý pěšce. To však často u 
bleskovek nevadí. D) 11.Se3 (Nebo i ihned 11.Da4+) 11...b6 12.Da4+ Dd7 13.Dxa7 Vc8 
14.Jc3 Jf6 15.Jd2 Jf5 16.Da6 Se7 17.a4 0–0 18.Jde4 De8 19.Db5 Dh5 20.Db3 Vf7 
21.Jxf6+ Sxf6 22.Je4 Jd4 23.Sxd4 exd4 24.f3 Se5 25.g3 Vcf8 26.Kg2 Dg6 27.Dd3 h5 28.b4 
h4 29.Va3! (Hrozilo hxg3 s dalším Sxg3) 29...hxg3 30.hxg3 Vf4 31.a5 bxa5 32.bxa5 Vxe4? 
(Zoufalství ve vrcholné časové tísni) 33.fxe4 Va8 34.a6 Dg4 35.Df3 Dg6 36.Df5 De8 
37.De6+ Dxe6 38.dxe6 d3 39.a7 Sd4 40.Vb1 Vxa7 41.Vb8+ (Československý sport 
2.12.1977, J. Šajtar) 1–0 
 
Smetana,J - Gross,S [B81] 
CL /Poruba-Vyšehrad/, 1978 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 e6 6.g4 (Keresovo pokračování, které je dnes 
velmi populární. Obvykle se proti němu hraje 6...h6 7.g5 hxg5 8.Sxg5 se zcela dobrou hrou 
bílého. Černý si nástupu bílých pěšců nevšímá)  6...Se7 7.g5 Jfd7 8.f4 Jc6 9.Se3 a6 10.h4 0–
0 11.Se2 Vb8 12.Dd2 (V úvahu přicházelo 12.Jxc6) 12...Jxd4 13.Dxd4 b5 14.a3 Ve8 15.0–0 
Sb7 16.Vad1 Sc6! (Hrozilo 17.e5!) 17.f5 d5! (Energický boj o střed. Kdyby černý ponechal 
soupeře v klidu, byl by pěšcový nástup na královském křídle smrtelně nebezpečný) 18.fxe6 
fxe6 19.exd5 exd5 (Rázem se situace vyjasnila. Z nástupu bílého zbyly trosky a hrozí drtivé 
20...Sc5) 20.Df4 Sc5 21.Sxc5 Jxc5 22.Sh5 Db6! 23.Df7+ Kh8 24.Kh2 d4! 25.Vxd4 Je6 
26.Vdd1 b4 (Energické otevření drah k protiútoku. Z partie se však stal i závod s časem. V 
ligových soutěžích se hraje 50 tahů za 2,5 hodiny a na zbývajících 24 tahů zůstávalo oběma 
soupeřům jen po několika minutách!) 27.Je2 bxa3 28.bxa3 Se4! 29.Jg3 Vf8! 30.Jxe4 
(Odevzdáním dámy oddaluje konec jen o několik tahů) 30...Vxf7 31.Sxf7 Dc7+ 32.Kg1 Dxc2 
33.Jf2 Jf4! 34.Sd5 Dc5 a bílý prohrál překročením času, ovšem již v prohrané pozici. Ale i 
černému zbývala do časové kontroly jen celá minuta! Fr. Pithart - Lidová demokracie 1978) 
0–1 
 
Rýc,I - Gross,S [B53] 
CL /KPS-Vyšehrad/, 1978 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Dxd4 Sd7 5.c4 Jc6 6.Dd2 g6 7.b3 (Výstavba pěšcového řetězu 
je spojena se ztrátou času. Dobré bylo hned 7.Jc3 s rychlou přípravou rochády) 7...Sg7 8.Jc3 
Jf6 9.Sb2 0–0 10.Se2 Da5 11.Vb1 (Zahájení bylo sehráno podle obvyklých schemat. Tah v 
partii je prakticky vynucen, neboť hrozilo 11...Jxe4. Bílým věžím by však lépe svědčila pole 
c1 a d1) 11...Sg4 12.0–0 a6 13.a3 (V úvahu přicházelo okamžité 12.De3 s dalším příp. Vfc1 
nebo Vfd1) 13...Vfc8 14.De3 Vab8 15.Vfd1 Dc5 16.Df4 Sxf3 17.Dxf3 Je5 (Ne 17...Jd4? 
18.Vxd4! Dxd4 19.Jd5! atd.) 18.Df4 Db6 19.Sa1 Dc5 20.Sb2 b5 (Černý se nehodlá smířit s 
remízou trojnásobným opakováním pozice. Rovnováha pozice však není ještě příliš narušena) 
21.b4! Dc6 22.c5 Vd8 23.Jd5 Jxd5 24.exd5 Dc7 25.Vbc1 Jd3! 26.Vxd3 Sxb2 27.Vc2 Se5 
28.Dh4 dxc5 29.Vxc5 Dd7 (Zde již byli soupeři "na štíru" s časem. Bílý měl 6 minut, černý 
dokonce 5 minut na zbývajících 21 tahů do kontroly! Lepším "blickařem" se ukázal Gross) 
30.Vh3? (Naprosto zbytečný tah) 30...h5 31.De4 Sg7 32.Ve3 Vbc8 33.Sf3 Kf8 34.Ve1 (Také 
zde nemá tah žádného významu. Lepší bylo zjednat vzduch králi a střelci) 34...Sb2 35.Dc2?? 
(S průhlednou léčkou 35...Sxa3? 36.Dc3. Lepší však bylo  35.Vb1 Sxa3? 36.Dd4 f6 37.De3 a 
bílý má aspoň remízu. Tahem v partii vydává střed soupeři a narušuje přibližnou rovnováhu 
ve prospěch černého) 35...Sd4! 36.Vc6 Vxc6 37.dxc6 Dc7 38.Vd1 e5 39.a4 f5 40.axb5 axb5 
41.Dd2?? (Rozhodující chyba. Po 41.Se2 byl ještě boj složitý) 41...e4 42.Se2 Sxf2+ 43.Kxf2 
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Vxd2 44.Vxd2 Dxc6 (a bílý prohrál v 60. tahu. Fr. Pithart - Československý šach 1978, 100) 
0–1 
 
 
Vzpomínka Dušana Mikuláša z Bratislavy: 
 
Podľa ksichtu 
Štefan Gross bol a je  medzinárodný majster a tiež vynikajúci blickár.Vídaval som ho 
v klubovni Slovana ako si písaval do veľkého zošita varianty kráľovského gambitu, ktoré 
úspešne uplatnil na tatranskom pohári – porazil s ním východonemeckých veľmajstrov 
/Knaag,Espig/.Zaangažovali sme ho ako trénera v Dopravnom podniku, pričom sa s nami 
zúčastnil turnaja 4-dopravných podnikov /Praha,Brno ,Bratislava,Ostrava/.V zápase 
s pražákmi som mal hrať so starým českým majstrom Prúchom/okrem iného aj účastníkom 
turnaja v Prahe v roku 1943  na ktorom hral i Aljechin/. Pýtam sa Štefana, že akú mám na 
majstra zvoliť taktiku.Štefan mi neváhajúc odpovedal “Pozri sa na neho, toho musíš zarezať 
podľa ksichtu“. Aby som upresnil, starý pán už bol taký deduško s trasúcimi rukami, tréma 
teda opadla a skutočne som partiu asi na 20 ťahov vyhral, netradičná trénerská metóda teda 
slávila úspech. 
 
Olympia 
Šachisti mali koncom 60-tych až do roku 1973 svoj stánok v kaviarni Olympia nad divadlom 
Nová scéna v Bratislave. Bol to taký kumbál naboku kaviarne hneď pri vchode. Denne tam 
bolo možné si zahrať od 14 do 22 hod. Zvyčajne tam chodievali tí istí a hrali spolu. Známa 
dvojica bola Lutter - Dvorský, Dvorský stále Lutterovi vyčítal,že, čo toľko fajčí, že je to 
škodlivé na zdravie, avšak zomrel o 20 rokov skôr. Niekedy zavítal služobný vozidlom muž 
statnej postavy, riaditeľ podniku Vazan. Miloš Hebelka sa  tam tiež často vyskytoval, hrával 
blicky s ďalším Milošom Borgulom. Istý čas čakali na svoje obete Gross s Petránom, ktorí sa 
pri ťahoch striedali, niektorí naivní sa dali nachytať a dostali časového fóra, napriek tomu boli 
„ošklbaní“. Údajne tam chodil hrať aj veľké zviera, bývalý minister vnútra 50-tych rokov 
Karol Bacílek  o ktorom Satinský napísal ako jednu poradu zahájil predslovom „Súdruzi 
a súdruzi, rúznýma uznesenjama sme sa dostali tak daleko, že ani nevíme, kde sme“! Ja som 
tam chodil tiež ako gymnazista, často už zo školy, napr. po maturite som bol nezvestný –
rodičia ani  nevedeli či som zmaturoval a ja nie aby som šiel s nejakou babou, ale toť drevenú 
dámu som  do večera naháňal.  
 
Dvě blicky s Brňany, které se zachovaly: 
 
Gross,Š - Mališ,J [A40] 
Praha /blitz Loko/, 1981 
1.d4 g6 2.Jf3 Sg7 3.Sg5 d6 4.e4 Jd7 5.c3 a6 6.Se2 b6 7.0–0 c5 8.a4 Sb7 9.Jbd2 h6 10.Sh4 
Dc7 11.Ve1 Jgf6 12.Sf1 e6 13.Sg3 (Specialista bleskové hry ms Gross nenašel v zahájení 
"lék" na oblíbenou Mališovu výstavbu v duchu Pircova systému a hry jsou prakticky 
vyrovnány. Nyní bylo vhodnější 13.h3) 13...Jh5 14.Jc4 Jxg3 15.hxg3 cxd4 16.cxd4 0–0 
(Černý se konečně dostal k rochádě a jeho pozice s dvojicí střelců již vyhlíží perspektivněji) 
17.Vc1 Db8 18.Db3 d5! (Úderem v centru rozehrává černý své figury) 19.Jxb6 Jxb6 
20.Dxb6 dxe4 21.Je5 Sd5 22.a5? (Rozhodující chyba. Problémy má bílý i po výměně dam, 
ale za úvahu stálo 22.Jd7) 22...Sxe5! (Chybné by bylo Dxb6 23.axb6 Vfb8 24.Jd7 Vb7 
25.Vc7 atd.) 23.dxe5 Dxb6 24.axb6 Vfb8 25.Vc7 (Ztráta času) 25...Vxb6 26.Va1 a5 (Tento 
volný pěšec rozhodne boj. Materiální převahu uplatní černý v omezeném čase mistrovsky) 
27.Vc5 a4 28.Sc4 Vxb2 29.Sxd5 exd5 30.Vxd5 a3 31.Vdd1 a2 32.Ve1 Va5! 33.f4 (Oslabuje 
druhou řadu, ale není nic lepšího) 33...exf3 34.gxf3 Vab5! 35.Kf1 Vh2 36.Kg1 Vbb2 37.g4 
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h5 38.gxh5 gxh5 39.f4 h4 40.Ve3 h3 41.Vg3+ Kf8 42.f5 Vbg2+ 43.Vxg2 Vxg2+ 44.Kh1 
Vb2 (Brněnský večerník říjen 1981. Bleskový turnaj družstev Loko Praha: 1. Slavia VŠ Praha 
30, 2. KPS Brno 29,5, 3. Bamberg 26, 4. Vyšehrad 25, 5. Bohemians 25, 6. Lokomotiva Brno 
24 bodů atd. 0–1 
 
Gross,S - Kalendovský,J [B07] 
Pardubice Cup /blitz/, 1999 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Sg5 Sg7 5.Dd2 h6 6.Sh4 g5 7.Sg3 Jh5 8.Sc4 c6 9.Jge2 b5 
10.Sb3 a5 11.a3 Ja6 12.0–0 e6 13.Vad1 b4 14.axb4 axb4 15.Jb1 De7 16.De3 Sb7 17.Kh1 
0–0 18.f4 c5 19.fxg5 Jxg3+ 20.Dxg3 hxg5 21.De3 Vad8 22.Jd2 f6 23.dxc5 Jxc5 24.Jg3 a 
bílý vyhrál skoro rovnou pozici na čas. Bez záruky. JK. 1–0 
 
 
 

 
 
                                  (Štefan Gross v Německu před deseti lety) 


