
Jan Kalendovský 

Paris 1924 - 1. část 
 
Je horký červenec roku 1924. V Paříži probíhají VIII. novodobé olympijské hry.  
V atletických soutěžích dominuje fenomenální finský běžec Nurmi. Také českoslovenští 
sportovci se perou o medaile. Úspěšná je výprava našich Sokolů. První zlatou medaili pro 
Československo získává Bedřich Šupčík v ne zcela obvyklé disciplíně – olympijském šplhu 
na osmimetrovém laně.  
 
 

                                  
 
                                  (Oficiální plakát pařížských olympijských her) 
 
A není to poslední zlatá medaile pro Československo v tomto zápolení národů. V prestižním 
hotelu Majestic se koná v rámci olympiády mezinárodní šachový turnaj! Nastoupilo k němu 
54 hráčů z řady zemí a jeho vítěz získá titul Šampión šachových amatérů VIII. Olympijských 
her. Proponována je i soutěž družstev, jejímž vítězem se stane to státní družstvo, jehož 
členové získají absolutně nejvyšší počet bodů (součtem indiviuálních výsledků). Mezi 
účastníky je i jediná žena – paní Hollowayová z Anglie. Jejím následovnicím trvalo dost 
dlouho, než si troufly na olympijský start mezi muži – až v roce 1950 v Dubrovníku hrála 
Francouzka Chaudé de Silans. Z devíti šestičlenných předběžných skupin postupoval do 
finále vždy jen vítěz – byla to skutečná loterie. Z našich hráčů to žádnému nevyšlo – 
dominovali pak v turnaji subsidiárním.  
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                                                     (hotel Majestic v Paříži) 
 

 
 
(Společná fotka účastníků šachového turnaje. V centru u šachovnice pořadatel Aljechin, 
v horní řadě zleva je vidět se založenýma rukama mistra Karla Skaličku, vedle něho Schulz, 
čtvrtý zleva Vaněk a předposlední v horní řadě Hromádka) 
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(Podrobnosti z rozpisu šachového olympijského turnaje přinesla šachová hlídka Lidových 
novin 13. července 1924) 
 

                               
 
        (Na snímku hraje Edgard Colle s pozdějším vítězem Hermannem Mattisonem) 
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(Náš tisk začal o šachovém turnaji informovat velmi podrobně – ukázka z Národní politiky) 
 
Jedna z prvních našich úspěšných partií: 
 
Skalička,K - Johner,H [C49] 
Paris prel-9 (3), 13.07.1924 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 Jf6 4.Sb5 Sb4 5.0–0 0–0 6.d3 d6 7.Sg5 Sxc3 8.bxc3 De7 9.Ve1 Jd8 
10.d4 c6 (Nebo 10...Je6 11.Sc1 Vd8 12.g3 c5 13.d5 atd.) 11.Sf1 Je6 12.Sc1 Dc7 13.g3 c5 
(Černý přechází do shora uvedené soustavy se ztrátou tempa, což se v tak citlivé variantě, 
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jako je tato, samozřejmě záhy vymstí) 14.Sg2 Vd8 15.d5 Jf8 16.Jh4 De7 (Lepší obranu 
poskytovalo 16...h6, na př. 17.f4 exf4 18.gxf4 (18.Sxf4 nelze pro 18...g5!) 18...De7 s hrozbou 
Jf6xe4!) 17.f4 exf4 18.Sxf4 Ve8 19.c4 (Velmi silno bylo hned e4-e5) 19...Dc7 20.Dd3 J8d7 
21.h3 (Jinak by se černý tahem Jf6-g4 trvale zmocnil bodu e5) 21...Je5 22.Sxe5 Vxe5 23.Jf3 
Ve8 24.e5! dxe5 25.d6 Da5 26.Vxe5 Se6 27.Jg5 Vad8 28.Vf1 (Hrozí Vf1xf6!) 28...h6 
29.Jxe6! (Důraznější, než okamžitá oběť kvality) 29...Vxe6 30.Vxe6 fxe6   31.Vxf6! (Hledíc 
k nebezpečí remisy věčným šachem, musil zde bílý propočítati kombinaci až do konce) 
31...gxf6 32.Dg6+ Kf8 33.Dxf6+ Kg8 34.Dxe6+ Kg7 35.De7+ Kh8 36.Df6+ Kg8 37.Sd5+ 
Kh7 38.Se4+ Kg8 39.Dg6+ Kf8 40.Dxh6+ Ke8 41.De6+ Kf8 42.De7+! Kg8 43.Sg6 (černý 
vzdal. Tahem 43...Vd8-d7! mohl černý obranu ještě prodloužiti. Proto bylo stručnější 
43.Sh7+! Kh8 44.Sg6 s nekrytelným matem. /V textu je ovšem 44.Sh7-d3/. Časopis 
československých šachistů 1924, 107)  1–0 
 

                      
 
               (Výsledky předběžných skupin – Časopis československých šachistů 1924) 
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                                     (Pokračování zmíněného článku) 
 

                            
 
                             (Poledník Národních listů 21. července 1924) 
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      (Článek z Národní politiky 25. 7.1924) 
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                       (Dokončení článku v Časopise československých šachistů 1924) 
 
Na pařížské olympiádě byla založena 20. července 1924 světová šachová federace FIDE. 


