
Jan Kalendovský 

Brno 1925 
 
(Přípravný turnaj) 
Přípravný, neboli tréninkový turnaj brněnských hráčů měl posloužit jejich přípravě na 
srpnový sjezd Ústřední jednoty československých šachistů v Bratislavě. Nejlépe si v něm vedl 
německý šachista August Konrad Haida, který byl ovšem plně rozehraný – startoval totiž 
v květnu na velmistrovském turnaji v Mariánských Lázních. Jak už v Brně bývalo zvykem, 
po nadšeném začátku zašel turnaj po vystoupení Brachově na úbytě a skončil nedohrán.  
 

 
 
(Lidové noviny 14.6.1925) 
 
Již v prvním kole se musel velmistr Nimcovič v partii s Haidou studiově zachraňovat: 
 

Haida,August Konrad - Nimzowitsch,Aaron [E16] 
Marienbad (1), 21.05.1925 
1.d4 Jf6 2.Jf3 e6 3.c4 b6 4.g3 Sb7 5.Sg2 d5 6.cxd5 Jxd5 7.Jc3 Se7 8.Sd2 0–0 9.Vc1 Jd7 

10.Jxd5 Sxd5 11.Dc2 Vc8 12.0–0 Jf6 13.Vfd1 a5 14.Je5 Sxg2 15.Kxg2 c5 16.dxc5 Dd5+ 

17.Jf3 Vxc5 18.Da4 Db7 19.Vxc5 Sxc5 20.Db3 e5 21.Se3 Sxe3 22.Dxe3 e4 23.Je5 h6 

24.Dd4 Vc8 25.e3 Kh7 26.h3 Vc5 27.b3 Vd5 28.Da1 Kg8 29.Jc4 Vd3 30.Je5 Vxd1 

31.Dxd1 Dd5 32.Dxd5 Jxd5 33.Jc4 Kf8 34.Jd6 Jb4 35.a4 Ja2 36.Jxe4 Jc1 37.Jd2 Ke7 



38.Kf1 Kd6 39.Ke1 Kc5 40.Kd1 Jd3 41.f4 Kb4 42.e4 Kc3 43.e5 g5 44.fxg5 hxg5 45.h4 

gxh4 46.gxh4 Jxe5 47.h5 Jg4 48.Ke2 Kc2 49.Jc4 Kxb3 50.Jxb6 Kb4 51.Kf3 Jh6 52.Kf4 

Jg8  
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  53.Kg5 Kb3  Es geschah 54.Jd5! Kxa4 55.Jf6 Kb3!! (Nicht [55...Jxf6 56.Kxf6 Kb3 57.h6 
a4 58.h7 a3 59.h8D a2 60.Kxf7 usw., aber auch nicht; 55...Je7 wegen 56.h6 Kb5 (56...Kb3 

57.Je4 usw.; 56...Kb4 57.Jd5+ nebst h7;; 56...Jg6 57.h7 Kb4 58.Jd5+ usw.) 57.h7 Jg6 58.Jd5 
Kc5 (58...a4 59.Jc3+ nebst Jxa4 und Kg5-f6 usw.) 59.Jc3 mit der Drohung Kxf7,g7)] 
56.Jxg8 a4 57.h6 a3 58.h7 f6+!! (Versperrt die Diagonale und erzwingt damit a3-a2-a1D. 
Unentschieden. Deutsche Schachzeitung 1925, 274) 59.Jxf6 a2 (Dle turnajové knihy 
Kongressbuch des Internationalen Schach-Turniers zu Marienbad vom 20. Mai bis 8. Juni 
1925, verfasst vom Turnierleiter J. Gunsberg. Herausgegeben von Bernhard Kagan, Berlin 
1925, S. 24. Zde však jako 53. tah bílého uvedeno méně dobré Ke5. Pozn. JK. Takto - s tahem 
53.Kf4-g5 - je partie také uveřejněna v Lidových novinách 7.6.1925 - bez poznámek, pouze 
vykřičník u 58...f7-f6+)  1/2 
 
 

 
 
(Kurýr – srpen 1925) 



  1 2 3 4 5 6 Body Los 
1 Pokorný - 0  p p 1   
2 Hochwald 1 - 1  1 0   
3 Brach  0 - x     
4 Kašpar p  x - 0 0   
5 Šťastný p 0  1 - 0   
6 Haida 0 1  1 1 -   
 

 
 
(Tagesbote 27.7.1925) 
 

 
 
(Tagesbote 14.08.1925) 
 
Julius Brach z turnaje před 5. kolem vystoupil. Po 5. kole měl Haida 3 body a Hochwald 2, 
výhru s Brachem ztratil pro vystoupení B. turnaje a měl naději na půlku v partii s Kašparem – 
viz Tagesbote 14. srpna 1925. 
Konečná tabulka 
 
  1 2 3 4 5 Body Los 
1 Pokorný - 0 p p 1 1(2)  
2 Hochwald 1 - p 1 0 2(1)  
3 Kašpar p p - 0 0 0(2)  
4 Šťastný p 0 1 - 0 1(1)  
5 Haida 0 1 1 1 - 3  



p = přerušené partie. Turnaj zjevně nebyl dohrán. V tisku té doby již o něm další zmínky 
nenacházíme. Také publikovaných partií bylo málo – obě zde uvedené uveřejnil mistr Amos 
Pokorný ve své šachové hlídce v novinách Kurýr. To byly noviny vedené v celkem moderním 
duchu se spoustou fotografií a také šachová rubrika zde měla velký prostor. Kdo se chce 
s Kurýrem z let 1924-26 seznámit, nemusí chodit do Moravské zemské knihovny, neboť 
šachové hlídky vyexcerpoval pan Zdeněk Závodný a ve formátu pdf je publikoval na svých 
krásných facebookových stránkách „Unknown Chess Games and Articles“:  
https://www.facebook.com/groups/smzsnzz/ 
  
Dvě dochované partie: 
 
Hochwald,Adolf - Haida,August Konrad [B23] 
Brno /přípravný/ (3), 04.08.1925 
1.e4 c5 2.Jc3 e6 3.g3 b6 (Podle vzoru Němcovičova, jenž tvrdí, že tento tah je skoro v 
každém postavení dobrý) 4.Sg2 Sb7 5.Jge2 f5 (Také podle nejnovější módy, ale sotva 
bezpečné) 6.d3 Jf6 7.0–0 fxe4 8.dxe4 Jc6 (Černý nemá velkého výběru, neboť d7-d5 nelze 
pro 9.e4xd5 e6xd5 10.Je2-f4 a také Sf8-e7 je pro 9.e4-e5 velmi pochybné ceny) 9.e5 Jg8 

10.Jf4 (Pasivní tahy by pro bílého neměly ceny) 10...g6 11.Se4 (Solidnější hráč by zde dal 
zajisté přednost tahu Vf1–e1, ale Hochwald volí raději ostrý útok, aby co nejvíce vytěžil z 
oslabeného postavení černého královského křídla) 11...Dc7 Diagram  
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 (Proti hrozbě Jf4xg6 je obtížno nalézti dobré obrany. Poněkud lépe bylo Dd8-c8, aby dáma 
nebyla vydána útoku jezdce Jc3-b5 a aby král měl na c7 volné pole pro ústup) 12.Sxg6+? 

(Jistě nejslabší ze tří tahů, mezi nimiž mohl bílý voliti. Lepšího útoku byl by dosáhl, kdyby 
hrál nejdříve 12.Jc3-b5 a teprve po Dc7xe5 13.Se4xg6+. Nejzajímavěji však utvářela se hra 
po 12.Jxg6 hxg6 13.Sxg6+ Kd8 14.Df3!, ježto černý musí ustoupiti 14...Se7 a po 15.Df7 má 
zase jediný tah 15...Kc8!, načež by bílý pokračoval v útoku 16.Sf4 s hrozbou Df7-g7. Ovšem 
postavení je i pak velmi dvojsečné, poněvadž černý má ještě dobrou obranu 16...Jxe5! s 
úmyslem odpověděti na 17.Df7-g7 Se7-f6) 12...hxg6 13.Jxg6 Jxe5! (Rázné vyvrácení. Bílý 
musí nyní bráti věž a bude vydán prudkému útoku na diagonále a8-h1) 14.Jxh8 Jf3+ 15.Kh1 

(Ani Kg1–g2 nebylo lepší. Činnost bílých figur je podvázána a jezdec h8 stane se jistou 
kořistí černého) 15...Dc6 16.h3 Sg7 (Nejjednodušší. Černý má dosti času) 17.Jg6 Je5+ 18.f3 

Jxg6 (Na Je5xf3 by bílý vrátil kvalitu a měl by ještě dobré chance) 19.Je4 (Účelnější, avšak 
též beznadějné bylo Sc1–g5) 19...d5 20.Jg5 0–0–0 21.Jf7 (Pokus o uplatnění pěšců h3-h4 měl 



by aspoň trochu smyslu) 21...Vf8 22.Dd3 e5! (Nyní už nepustí Haida svého soupeře vůbec ke 
slovu) 23.Jg5 e4! 24.fxe4 dxe4 25.Vxf8+ Jxf8 26.Df1 (Pěšec nemůže býti blokován a ihned 
rozhoduje) 26...e3+ 27.Kh2 e2! a bílý vzdal. Ne zcela korektní, ale velmi živá a zajímavá 
partie. A. Pokorný - Kurýr srpen 1925. 0–1 
 
Pokorný,Amos - Hochwald,Adolf [A21] 
Brno /přípravný/ (4), 03.08.1925 
Hráno 3. tm. v přípravném turnaji ve Spolku českých šachistů v Brně. 1.c4 g6 2.g3 

(Jednodušší a jistě lepší je d2-d4) 2...Sg7 3.Sg2 c6 4.Jc3 e5 5.d3 (Správnější bylo nyní i v 
příštím tahu Jg1–f3. Až na neobvyklý tah c7-c6 došlo vlastně obrácenými barvami k 
postavení sicilské hry) 5...Je7 6.Dc2 0–0 (Hrubou chybou bylo by zde d7-d5, poněvadž černý 
by ztratil pěšce d5 pro nechráněné postavení střelce c8) 7.e3 (Příliš krotké. Jg1–f3 se mělo 
státi)  7...d6 8.Jge2 Sf5 9.h3 (Pro toto oslabení nebylo důvodu) 9...Jd7 10.0–0 (Nyní je 
patrno, co znamená ztráta tempa v předcházejícím tahu, místo níž se mělo státi Sc1–d2. Proto 
neměl také bílý zde rochovati, nýbrž hráti trochu va banque g3-g4) 10...Jc5 11.e4? (Vážná 
poziční chyba, kterou dostane černý rozhodující převahu. Tahy Jc3-e4 nebo i Vf1–d1 mohl se 
bílý ještě dobře brániti) 11...Sd7 12.b4 Je6 13.Sb2 f5! (Je6-d4 by po 14.Je2xd4 e5xd4 15.Jc3-
e2 nevedlo k ničemu. Učiněným tahem zahajuje černý závěrečný útok) 14.Kh2 (Asi jediné. 
Po f2-f4 nehrál by černý Dd8-b6+ na dobytí pěšce, ač i toho by si mohl beztrestně vzíti, nýbrž 
využil by oslabení bílého královského křídla k pokračování útoku) 14...f4 15.Jg1 g5! (Lépe 
než Jc6-d4. Proti hrozícímu náběhu pěšců nemá bílý obrany) 16.Dd1 Vf6 (Více se zamlouvá 
Dd8-e8, ale černý má své plány) 17.Jce2 Diagram  
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 (Chystá se k protiakci d3-d4) 17...g4 (Toto důsledné pokračování předcházejícího tahu zdá se 
poněkud ukvapené. Černý však nechtěl asi připustiti tah g3-g4, po němž by byl ovšem útok 
trochu zdlouhavý) 18.hxg4 Vh6+ 19.Jh3 Jg5 (Nebo 19...f3 20.Sxf3 Jg5 21.Jeg1 Jxf3+ 
22.Dxf3 Dc8 23.Dg2 a bílý se ubrání) 20.Jeg1 Dc8 21.f3 (Po 21.g3xf4 nehrál by černý hned 
Sd7xg4 pro 22.f4xg5!, nýbrž nejdříve Jg5xh3) 21...Jg6 22.gxf4?? (Bílý v časové tísni 
přehlíží, že jeho střelec b2 není kryt, a doufá, že dostane po výměně jednoho jezdce svého 
krále do bezpečí. Nejlepší obranou bylo Sb2-c1, ale i pak je útok černého velmi nebezpečný) 
22...Jxf4! 23.Kg3?? (Jen Sb2-c1 mohlo trochu pomoci) 23...Dd8! a bílý vzdal, ježto po 
Jh3xf4 ztrácí střelce a na jiné tahy rozhodne Jg5xh3 s dalším Dd8-h4+. A. Pokorný - Kurýr 
srpen 1925. 0–1 



Haida August Konrad, nar. 6.7.1887 v České Lípě, datum smrti neznámo (cca 1940). 
Německé národnosti. Poštovní úředník v Brně, mistr ÚJČŠ od r. 1921. Jeho šachová kariéra 
se odvíjela v období 1921-1937. Uvádíme hlavní úspěchy. Mistr Brna 1923, 1924 (po zápase 
s Pokorným 2,5:1,5). Účastník sjezdů ÚJČŠ v Brně 1921 (5.-7.), Bratislavě 1925 (6.-7.), Brně 
1929 (7.), Praze 1931 (4.-8.). Hrál na mezinárodním turnaji v Mariánských Lázních 1925 (16. 
– porazil Thomase, Przepiorku, remízoval s Nimcovičem), Trenčianských Teplicích 1926 
(10.), Šumperku 1928, Liebverdě 1934, Brně 1937. (V r. 1926 bydlel v Brně, Růžová 4) 

 

Haida,August Konrad - Przepiorka,Dawid [D52] 
Marienbad (13), 05.06.1925 
(Haida, nadaný brněnský hráč, dopadl v Mariansko-lázeňském šachovém turnaji nepříznivě 
ne snad proto, že by mu chybělo porozumění pro hru, ale rutina. Důkazem jeho možností je 
tato partie, která byla vyznamenána cenou za krásu)  1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 e6 4.Sg5 (Kvalita 
tohoto tahu, jestliže bílý vyvine nejprve ne dámského jezdce, nýbrž královského, bývá z 
různých stran zpochybňována. Podstata je v tom, že černý může na to tahem 4...h6 vynutit 
buď výměnu 5.Sxf6, čímž se bílý zbavuje dvojice střelců, nebo po 5...Sh4 dxc4 6.e3 Sb4+ s 
dalším b5 udržet gambitového pěšce. Varianty vznikající po 4...h6 nejsou ovšem ani zdaleka 
vyjasněny a mnozí mistři - mezi nimi např. Aljechin - se drží tahu v textu) 4...Jbd7 5.Jc3 c6 

6.e3 Da5 (Pillsburyho nebo též obrana Cambridge-Springs, která podle současného stavu 
bádáni dává přibližně vyrovnání) 7.Sxf6 Jxf6 8.Jd2 Se7 9.Sd3 0–0 10.Dc2 dxc4 11.Jxc4 Dh5 

Zde stoji dáma špatně, protože je vystavena útokům. Mělo se stát Dc7) 12.Je5 Sd6 13.Se2 

Dh6 (Po 13...Df5 následuje 14.e4 Dg5 (14...Df4 15.Jd3!) 15.Jf3 Dxg2 16.Vg1 s dalším e5 a 
vyhraje. Na 13...Dg5 může následovat 14.f4 Dxg2 15.0–0–0 s mocným útokem) 14.h4 (Bílý 
skvěle využívá příležitost vybudovat si mocné útočné postavení mnohonásobným ziskem 
tempa) 14...Jd7 15.f4 f6 16.Jc4 Sc7 17.g4 e5 (S tím spojené otevření hry vede k rychée 
prohře, ovšem i tak bylo bílé útočné postavení příliš silné) 18.dxe5 fxe5 19.f5 Df6 20.Je4 De7 

21.0–0–0 Jb6 (Po 21...Jf6 následuje jednoduše 22.Jxf6 s dalším e4 a pokračujícím útokem g4-
g5!) 22.Jg5! (Nyní hrozí 23.Jxh7! a po Kxh7 24.f6+!) 22...h6 23.Jh7!  
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 (Umožňuje průlom f6 a vede k úplnému zhroucení černé pozice - diagram) 23...Vd8 (Černý 
nemá nic lepšího. Na 23...Vf7 následuje 24.Jxb6 a 25.Sc4 se ziskem kvality a rychlým 
rozhodnutím, a na 23...Ve8 následuje stejně rozhodně tah v textu) 24.f6 Vxd1+ (Jestliže 
24...gxf6 pak 25.Dg6+ Dg7 (25...Kh8 26.Vxd8+ Sxd8 27.Jg5) 26.Jxf6+ Kh8 s matem v 1 nebo 
2 tazích) 25.Vxd1 De8 26.fxg7 Kxg7 (Nebo 26...Sd8 27.Vxd8 Dxd8 28.Dg6! a nyní vyhraje 



po Jd5 29.Jxe5 a po Jd7 29.Jd6)] 27.Jf6 (Výborně! Černý musí brát, neboť hrozbu Dh7+ s 
Vf1+ lze krýt jen 27...Dh8 nebo Dg6, přičemž ale na první tah vyhrává 28.Vf1 a na druhý tah 
28.Jh5+ a podle toho, kam jde král, získá 29.Vf1+ nebo 29.Sd3 dámu) 27...Kxf6 28.Dh7 

(Proti hrozbě g5+ se nedá nic nalézt) 28...Jd5 29.g5+ hxg5 30.hxg5+ Kxg5 31.Vg1+ Kf6 

32.Dg7+ Kf5 33.Sg4+ Ke4 34.Dh7+ (Pozn. Richard Réti - Morgenzeitung 1925) 1–0 
 
 

 
 
(Haida v roce 1929) 

 

Réti,Richard - Haida,August Konrad [A12] 
Bratislava IX. sjezd ÚJČŠ (11), 28.08.1925 
1.Jf3 Jf6 2.c4 c6 3.b3 d5 4.Sb2 Sf5! (Der Schwarze, selbst ein sehr eifriger Pfleger dieser 
Eröffnung, begegnet ihr nicht nur mit offenkundiger Sicherheit, sondern bringt sogar sichtlich 
weit gesündere Entwicklungszüge aufs Brett als der Weisse) 5.g3 e6 6.Sg2 Jbd7 7.0–0 h6! 

8.d3 Se7 9.Jc3 0–0 10.Ve1 Sh7! 11.e4 dxe4 12.dxe4 Jc5! 13.Je5! Dc7  
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 (Mit dem folgenden überraschenden Damenzüge sucht Reti den Schwarzen in einen 
kombinationsreichen Kaufhandel im Brettzentrum zu verwickeln, was aber Haida dankend 
ablehnt)  14.De2! Vfd8! (Hätte jetzt die schwarze Dame den Springer auf e5 geschlagen, so 
käme der starke Aufdeckungszug des weissen Damenspringers nach d5, mit der Drohung, den 
schwarzen Läufer mit Schach zu schlagen, und wollte diesen die Dame (von d6 aus) schützen, 
so empfinge sie einen blutigen Nasenstüber durch die Bauerngabel auf e5)  15.f4 Jfd7 16.Jg4 

e5! 17.Jxe5 Jxe5 18.fxe5 Jd3! 19.Jd5! cxd5 20.Dxd3 dxc4 21.Dxc4 Dxc4 22.bxc4 Vd2! 
23.Sc1 Sc5+! 24.Kh1 Vc2 25.Vd1 b6? (Bis zu diesem allzu ängstlichen Zuge hatte der 



Schwarze mit vollendeter Meisterschaft gespielt. Jetzt aber versäumt er die Ernte 
hereinzubringen. Geboten war der Turmzug nach e2, mit der Drohung den e4-Bauern - 
natürlich nicht mit dem Läufer, sondern mit dem Turm, der nicht wiedergenommen werden 
kann!) - zu nehmen. Weiss wäre dann wohl alsbald verloren gewesen. - Es entwickelt sich 
nun ein überaus spannender Endkampf, auf dessen Analyse einzugehen, uns der Raum nicht 
gestattet, dessen aufmerksames Nachspiel wir aber unseren Schachfreunden angelegentlichst 
empfehlen)  26.Vd7 g5 27.h4 Ve8 28.hxg5 hxg5 29.Sxg5 Vxe5 30.Sf6 Vh5+ 31.Sh4 a5 

32.Vf1 Sg6 33.Vd8+ Kg7 34.Sf3 Vh7 35.e5?! Sf2 36.Vxf2 Vxf2 37.Sd5 Vxa2 38.Kg1 Vxh4 
39.gxh4 a4 40.Va8 a3 41.Va6 Kh6 42.c5 Va1+ 43.Kh2 Vd1 44.Sxf7 Sxf7 45.cxb6 Vb1 (Ein 
wirklicher Qualitätskampf, bei dem wir uns die Anbringung von Ausrufzeichen, die fast Zug 
um Zug angebracht gewesen wären, gespart haben! Als remis abgebrochen. Dr. I. Schütz - 
Tagesbote /Brno/ 12.9.1925) 1/2 


