
Předchůdce Portische 
 

 
 
(Lidové noviny 29.10.1905 – šachová hlídka Stanislava Trčaly. Viz partie č. 34) 
 
Brach,Julius - Dvořák,Florian [B43] 
Brno /přípravný turnaj/, 22.10.1905 
1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.Jc3 a6 4.d4 cxd4 5.Jxd4 Sc5 6.Se3 Df6?  
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  7.Jxe6! Sxe3 8.Jc7+ Kf8 9.fxe3 Va7 10.Sc4 Jh6 11.Vf1 Dh4+ 12.g3 Dxh2 13.Dd6+ Kg8 
14.Je6! (Tato partie pronikla již ve své době do světa – viz únorové číslo amerického časopisu 
Lasker´s Chess Magazine 1906 s touto lakonickou poznámkou tehdejšího mistra světa: „A 
quaint thing from the tournament at Brunn in October“, též L. Bachmann - Schachjahrbuch 1906, 
II.Teil, str. 113) 1–0 
 
 

                                                     
                                           

                                                   (Julius Brach – Brno 1921) 

 
Brach Julius, nar. 9.1.1881 v Brně, zemřel 4.7.1938 ve Vyškově. Povoláním úředník. Brněnský 
mistr ÚJČŠ a mistr Deutscher Schachbundu (Mannheim 1914). Nejlepší šachista Brna na začátku 
20. století, mistr Moravy 1912. Mnohonásobný přeborník Spolku českých šachistů v Brně (zal. 
1904). Účastník sjezdů ÚJČŠ v Brně 1907 (2.-4. s Prokešem a Karlem Treybalem), Praze 1909 
(6.). Na mezinárodním hlavním turnaji hrál v Praze 1908 (8.-9.), ve Vratislavi 1912 (5.-7.) a 
v Mannheimu 1914 zvítězil. Po válce se zúčastnil mezinár. turnajů v Košicích 1918 (9.-11. 



s Baloghem a Havasim), v Piešťanech 1922 (3.). Proslul jako korespondenční hráč, hrával až 
stovku partií současně! Dokonce v několika koresp. turnajích hrávali dva (stejní) Brachové! 
Nadán mimořádnou pamětí znal množství variant z proslulé německé příručky zahájení 
„Bilguera“, ale psychická labilita mu bránila v dosažení lepších sportovních výsledků. Hráč 
pasivního pozičního stylu. Pod vlivem St. Trčaly skládal i úlohy a vedl šach. hlídku v časopise 
Neděle 1904-1905. 
 
 

                               
 
                 (Tři přední brněnští šachisté zleva Brach, Gargulák, Perna v roce 1907) 
 

 
 
 
 
 



Brach,J - Broch,F 
II. koresp. t.urnaj Národních Listů 1909 
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 (Bílý na tahu vyhrál touto zajímavou kombinací) 19.Kh2! Sh6 20.Vh1 Vae8 21.Kg1 Sg7 

22.Vh3 Dg6 23.Kh2! Kg8 24.Vh1 Jf6 25.Kg1 c5 26.Vh6 Sxh6 27.Vxh6 Jh5 28.Vxg6+ 
(Časopis českých šachistů 1911, 5) 1–0 
 
Perna,A - Brach,J [C54] 
Brno match (2), 22.05.1909 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.c3 Jf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Sb4+ 7.Jc3 Jxe4 8.0–0 Sxc3 9.d5 Sf6 
10.Ve1 0–0 11.Vxe4 Je7 12.Sg5 Jf5 (Až dosud všecko dle vyšlapaných cestiček, tento tah však 
je špatný a měl prohrát partii) 13.Sxf6 gxf6 (Po 13...Dxf6 stál by černý ještě hůř, mohlo sledovati 
14.Vf4 d6 15.Dd3 Dh6 16. Vxf5 Sxf5 17.Dxf5 a bílý musí vyhráti) 14.Vf4 d6 15.Dc2 Je7 

16.Vxf6 (Bílý může hráti co chce, vyhraje vždy) 16...Jg6 17.Dc3 Ve8 18.Sd3 Sd7 (Co hráti, 
když to praská na všech stranách) 19.Jg5  
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(Tato pozice se objevila v Gunsbergově šachové rubrice v anglickém listu "Nottingham 



Guardian" pod názvem "Chess in Bohemia": Herr Julius Brach is one of the numerous players 

of the Bohemian school whose play is always interesting. The following ending was played by 

him in a match at Brunn. The game continued as follows:)    19...Ve5 20.Vxf7 (Poslední vteřinka 
do 1. hodiny!) 20...Dxg5 21.Vxd7 Jf4 22.g3 Vf8 (Úvahy zasloužilo Vae8) 23.Sf1 Dg4 24.Vxc7 

Ve2 (Zoufalství, neboť černý již nevěděl, jak pokračovati) (Gunsberg dává !) 25.Ve1 (Ani skleslý 
poutník na Sahaře nepocítí větší radosti, když spatří oasu, jako černý po tomto tahu, kterýmž 
umožněna záchrana. Jednoduchým Kh1 je bílá hra neodvratně vyhrána) 25...Vxf2 (Gunsberg 
dává !!) 26.Vc4 (Účinek trpkého zklamání a začátek halucinací po 3,5 hod. námaze duševní! 
Černý po tomto tahu mohl ihned vyhráti Jh3+. Avšak tíseň časová velela jinak) 26...Vf3 27.Dc2 

(Poslední chyba. Vxf4 vedlo k vyrovnání hry) 27...Vxg3+ 28.hxg3 Dxg3+ 29.Kh1 Dxe1 (and 

Black won, končí ukázku velmistr Gunsberg. JK) 30.Dc1 Dh4+ 31.Kg1 Dg3+ 32.Kh1 Dh4+ 

33.Kg1 Dg3+ 34.Kh1 Jxd5 35.Ve4 Df2 36.Dg5+ Kh8 37.Dxd5 Dxf1+ 38.Kh2 Vf2+ 39.Kg3 
Dg1+ (1.59–1.50. Živá tato partie, ač plna chyb, udržovala napjetí kibiců v nejvyšší míře. J. 
Brach - Lidové noviny 30.5.1909) 0–1 
 
(Ukázka z chystaného „Slovníku brněnských šachistů“ Jana Kalendovského. Následuje Brachův 

nekrolog z časopisu Československý šach 1938) 
 
Mistr Julius Brach zemřel. 
Stejně tiše, jak žil, jak roku 1929 po opakovaném záchvatu mozkové mrtvice odešel do výslužby, 
odešel J. Brach i ze života dne 4. července 1938. Brněnští šachisté se s ním vlastně ani 
nerozloučili, když po krátkém pobytu v Brně jako mladý, teprve 47letý pensista, se odstěhoval do 
Dědic u Vyškova. Nedal jim k tomu prostě při své skromnosti žádné příležitosti. Jen při 
zájezdech k zápasům do Vyškova se vždy někdo z nás utrhl, aby mu potřásl jeho upřímnou 
pravicí. Nejsem snad nejpovolanější, abych ocenil zemřelého mistra jako šachistu a člověka, 
avšak jelikož jsem se s ním stýkal jako jeho kolega jak v úřadě, tak i ve Spolku českých šachistů, 
mohu se pokusiti alespoň povšechně načrtnouti jeho charakteristiku. Vzpomínám si velmi dobře, 
s jakou úctou jsme na Bracha hleděli při našem vstupu do brněnského šachového života. Bylo to 
právě roku 1907, kdy se tak statečně bil v mistrovském turnaji II. sjezdu ÚJČŠ v Brně. Rozhodně 
jsme měli před ním větší úctu, než má dnešní mládež ve styku se staršími, zasloužilými 
šachovými harcovníky. Pro nás ale znamenal mistr Brach v názorech na posici, na útok a obranu 
vše. Co nám pravil a vysvětlil, to nám bylo svaté. Brach byl pro brněnský šach asi totéž, co byl 
Dr. Tarrasch jako učitel pro všechen mezinárodní šachový dorost. Brach byl ke hře vždy a 
s každým ochoten a každý, kdo s ním hrál, se něčemu od něho přiučil. Často nám vytýkal naše 
horkokrevné mládí a radil v dobré posici se neukvapovati, nýbrž trpelivě čekati, až posice 
vyvrcholí tak, že nám vítězství spadne do klína jako zralé ovoce se stromu. Brach hrál všude, kde 
se něco pořádalo. Nejvíce ovšem před válkou ve Spolku č. šachistů, v kroužku mladých šachistů 
a v Schachvereinu, nastupoval za brněnskou frontu ve všech zápasech a ve všech simultánkch, 
ačkoliv byl již mistrem. A po válce, když se šachový život v Brně velmi rozšířil a kdy se rodily 
kluby a kroužky jako houby po dešti, rád obětoval svůj volný čas, aby návštěvou ve všech těchto 
klubech pomohl brněnský šachový život budovati. Tehdy jsme se s ním  tak spřátelili, že nám 
nebyl více mistrem Brachem, nýbrž milovaným a při tom ctěným Bráškem. Vedle své činnosti 
v různých brněnských klubech hrál Brach současně několik korespondenčních turnajů, jednou 
hrál dokonce přes 100 partií zároveň. Během své šachové činnosti měl celou řadu krásných 
úspěchů, které však  pro jeho vrozenou a příkladnou skromnost skoro nikdy neodpovídaly jeho 
skutečné síle a jeho teoretickým znalostem. Chyběl mu tvrdý prvek bojovníka, bojovníka 
bezohledného, kterým se zejména před válkou vyznamenával jeho nejstarší soupeř Perna. Do 



výslužby odešel vlastně mlád, bylo mu teprve 47 let. Narodil se v Brně dne 9.1.1881. Zemřel tedy 
jako 57letý. Je věru škoda, že brněnský šachový život byl o tohoto vynikajícího muže a šachisty 
tak záhy oloupen. Vykonal pro něj mnoho a mohl ještě víc vykonati. Želeli jsme jeho odchodu 
z Brna, želíme jeho předčasného odchodu ze života, jsme mu neskonale vděčni za vše, co pro 
naši ušlechtilou hru vykonal a zachováme mu vždy vděčnou a světlou památku. 
(Rudolf Procházka) 
 
Přehled největších úspěchů Brachových: III. národní sjezd Osyky 1900, II.-IV. národní 
mistrovství Brno 1907, VIII.-IX. mezinár. hlavní turnaj, Praha 1908, VI. nár. mistrovský, Praha 
1909, V.-VII. mezinár. hlavní, Vratislav 1912, I. mistrovství Moravy, Brno 1912, I. mezinár 
hlavní, Mannheim 1914, III. mistrovský B, Piešťany 1922. 
(Československý šach 1938, 143)        
 
(Jan Kalendovský) 


