
V listopadu uplynulo 90 let od skončení prvního šachového přeboru města Brna. V tomto 
směru byli Brňané průkopníky – vždyť např. Pražáci uspořádali první přebor Prahy až o dva 
roky později – v roce 1921. Brněnský přebor byl také jakýmsi soubojem dvou národů – 
v Brně byla tehdy velmi silná německá menšina. Ovšem šachisté se zde vždy dokázali 
domluvit. Jedním ze sponzorů, který toto první brněnské mistrovství umožnil uspořádat, byl 
továrník Emil Tugendhat, jehož děti pak užívaly světově proslulou vilu na Černopolní ulici. 
V soudobých pramenech jsme nalezli podrobný referát o turnaji v Časopise československých 
šachistů, několik drobných zpráviček o zahájení a ukončení turnaje se objevilo v Lidových 
novinách, jejichž redakce měla sídlo v Brně a kde již před válkou měl krásnou šachovou 
rubriku Stanislav Trčala (od 1905 - zanikla r. 1914 – obnovena byla dr. Zdeňkem Machem 
v roce 1922). Pouze partií z turnaje, který zahájilo 16 a dokončilo (během necelých tří 
měsíců) 14 hráčů, se dochovalo velice málo. Zatím jsme nalezli dvě a jedno postavení 
z partie.  
 

                                    
 
Mistrovství Brna 1919 
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Body 
1 Vaněk Karel - 1 1 0 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 10x 
2 Friedl Al. 0 - 0 1 0 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 9x 
3 Haida August 0 1 - ½ 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9x 
4 Brach Julius 1 0 ½ - 1 ½ 0 0 1 1 1 1 1 1 9 
5 Burian Ludvík 0 1 1 0 - ½ ½ ½ 1 1 1 1 0 1 8x 
6 Procházka Rud. ½ 0 0 ½ ½ - 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 8x 
7 Kopřiva Čeněk 0 0 1 1 ½ 0 - 0 1 1 1 0 1 1 7x 
8 Perna Alois 0 0 0 1 ½ ½ 1 - 0 1 1 ½ 1 1 7x 
9 Babor Albín ½ 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 1 1 1 5x 
10 Zeidler Franz ½ ½ 0 0 0 ½ 0 0 0 - 1 1 1 1 5x 
11 Kleinmann Alex. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 1 1 4 
12 Buhl Emil 0 0 0 0 0 0 1 ½ 0 0 0 - 1 1 3x 
13 Cohn S. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 2 
14 Unzeitig V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
 
 
 „Poprvé zde byl uspořádán turnaj o čestný titul mistrovství Brna, který spojen je s prvou 
cenou a má platnost do příštího podobného turnaje, nejméně však trvá rok. Přihlásilo se 16 
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účastníků, z nichž K. Schuller po výhře s Unzeitigem, a K. Truppe po prohrách s Burianem, 
Buhlem, Brachem a Haidou vystoupili. Ostatní účastníci vytrvali v houževnatém zápolení do 
konce a četné z partií sledovány byly dychtivě zástupy diváků obojí národnosti, zvláště 
rozhodující partie v závěrečných utkáních. Turnaj získal na zajímavosti, že súčastnili se ho 
členové různých klubů i národností a že bylo nesnadno vítěze předem tipovati, bylo jasno 
každému, když mistr Brach v prvých šesti utkáních ztratil celé 4 body a boj o prvou cenu 250 
K rozhodoval se doslovně ještě v posledním utkání. Dobyl jí a titulu mistra Brna Karel Vaněk, 
je to zkušený a spolehlivý hráč turnajový. Hraje bezpečně a v dosavadních turnajích neměl 
ještě neúspěchu. Tentokrát prohrál jedinou partii s Brachem a ta byla předem prohrána. Je to 
osudová partie a můžeme prozradit, že Vaněk dosud s Brachem (snad ani volnou partii) ještě 
neremisoval. Přes to, že hned v otevření musil Vaněk dát figuru za dva pěšce, udržovala jejich 
partie dva večery diváky v napětí. O druhou a třetí cenu (150 K a 100 K) dělí se Friedl 
s Haidou. Friedl je zkušený a opatrný hráč, měl dlouho naději na prvou cenu, odpadl teprve 
v posledních třech utkáních, z nichž docílil pouze jedinou remis v prohrané pozici 
s Zeidlerem. Haida je vtipný a podnikavý soupeř. Brachovi podařilo se ještě zachrániti čtvrtou 
cenu 80 K po počátečním neúspěchu. Pátou a šestou cenu 60 K a 50 K dělí Burian 
s Procházkou, oba dobře známí borci ve zdejších šachových kruzích. Procházkova hra je 
odvážně útočná a vede k zajímavým kombinacím, někdy ovšem k nečekanému konci. Za 
vítěze nutno ještě považovati Kopřivu a Pernu. Prvý je přespolním členem blanenského 
spolku a znám je dosud jen z korespondenčních turnajů. Pěkně se umístil v prvém svém 
větším turnaji a v některých partiích upoutal dokonce zájem diváků toho večera. 
S obdivuhodnou vytrvalostí a chtí hrál Unzeitig, který je úplně bez turnajové prakse a teprve 
poslední čtyři partie vzdal bez hry. Celkem byl turnaj velmi zdařilý a po tři měsíce byl 
dostaveníčkem zdejších šachistů obojí národnosti. – O uspořádání turnaje největších zásluh 
získal si L. Burian, jenž potřebný fond na ceny a honoráře subskripcí mezi německými přáteli 
šachu opatřil. Turnaj byl sehrán v kavárně Hanakově, pořadatelství převzaly oba zdejší 
spolky. – Dne 10. prosince byl uspořádán večírek s rozdílením cen, při němž sehrán za velké 
účasti diváků rychlý turnaj o 16 účastnících zkráceným systémem na 8 utkání, hráno na povel. 
I. a II. cenu dělili Perna s Vaňkem (jich match na 4 partie zůstal nerozhodný), III. Babor, IV.-
VIII. Brach, Burian, Haida a Komárek. – Dovídáme se, že se vyjednává o novém 
dvoukolovém turnaji, který by měl začíti v lednu 1920 a jehož se má účastniti osm vítězů 
právě skončeného turnaje o mistrovství Brna. Vklad po 50 K, ceny 200, 150, 100, 50, kromě 
toho každá partie bude odměněna 30 K. Uspořádání tohoto turnaje umožněno darem 
německého přítele šachu, jenž nepřeje si býti jmenován.“ 
(Časopis československých šachistů 1919, 181) 
 

                                  
 
                                                (Lidové noviny 2. září 1919) 
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Truppe,K - Buhl,E [C80] 
Brno ch., 09.1919 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Jxe4 6.d4 exd4 7.Ve1 d5 8.Jxd4 Sd6 9.Jxc6 
Sxh2+ 10.Kf1 (Běžné je 10.Kh1) 10...Dh4 11.Df3 0–0 12.Je7+ Dxe7 13.Jc3 [13.c4!] 
13...Dh4 14.Jxe4 Sg4 15.Sg5 Dh5 16.Dd3 Sf4! 17.f3 dxe4 18.Vxe4 Sxg5 19.Vxg4 Vad8! 
20.Dc3 Dh6 21.Vg3 Dh1+ 22.Kf2 Dh4 23.De5 f6 24.De6+ Kh8 25.Dg4 Vd2+ (Deutsches 
Wochenschach 1919, 312) 0–1 
 
Haida,A - Unzeitig,V 
Brno ch., 1919 
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 Bílý hlásil mat ve 4 tazích. 19.Jd5! (Hrozí mimo jiné 20.Dxg7+!) 19...Ve8 20.Je6! a mat ve 
dvou tazích. Oběť dámy na g7 rozhodne. Časopis československých šachistů 1919, 179) 
[20.Dxg7+ Kxg7 21.Jf5+ Kf8 22.Sg7+ Kg8 23.Jf6# mat/]  1–0 
 
Kopřiva,C - Vaněk,K [C45] 
Brno ch., 29.11.1919 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jxc6 bxc6 6.Sd3 d5 7.De2 Se7 8.0–0 0–0 9.Sf4 Se6 
10.Jd2 Dd7 11.b3 Sc5 12.Vad1 Vae8 13.Kh1 Sg4 14.f3 Sh5 15.Sg5 De6 16.Sxf6 Dxf6 
17.g4 (Tímto násilným útokem oslabí bílý své vlastní král. křídlo) 17...Sg6 18.Dg2 Se3 
19.Vfe1 Sf4 20.Ve2 h5 21.Vde1 Dh4! (Zabraňuje 22.exd5, mohlo by pak následovat 
22...Dxe1 23.Vxe1 Vxe1 24.Jf1 Sxd3 25.cxd3 Ve8 a černý vyhraje) 22.gxh5 Sxh5 23.Vg1 
g5! 24.Jf1 Ve6 25.exd5 cxd5 26.Jg3 Vh6! (Útok černého na pole h2 je stále mocnější) 
27.Jxh5 (Nelze 27.Jf5 pro Dxh2+ 28.Dxh2 Sxf3 29.Vg2 Vxh2+ a černý získá kvalitu) 
27...Dxh5 (Hrozí 28...Sxh2 29.Dxh2 Dxf3+ atd.) 28.Sf5 (Aby mohl po 28...Sxh2 odpovědět 
29.Sg4) 28...Kg7 29.Sg4 (O něco lepší bylo 29.h3) 29...Dg6 (Bílý nemá nic lepšího než 
30.Df1, načež černý rozhodne partii ve svůj prospěch po f5 31.Sh3 Dh5. L. Prokeš – Kagans 
Neueste Schachnachrichten 1921) 0–1 
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                                        (Lidové noviny 30. listopadu 1919) 
 
 

                                            
 
                                        (Vítěz turnaje Karel Vaněk) 
 
Vaněk Karel , nar. 19.5.1895 v Brně, zemřel 24.2.1958 v Brně. Odborný učitel ve 
Vranovicích u Brna, mistr ÚJČŠ od r. 1921. Účastník „nulté“ šachové olympiády v Paříži 
1924, kde byla založena FIDE (Federation Internationale des Echecs).   Pak vystupoval spíše 
sporadicky v klubových přeborech Spolku českých šachistů v Brně. 
 
Vaněk,K - Duchamp,M [B02] 
Paris f-B Paris (2), 16.07.1924 
1.e4 Jf6 2.Jc3 d5 3.exd5 Jxd5 4.Sc4 e6 5.Df3 c6 6.Jge2 Jd7 7.d4 Sd6 8.0–0 Jxc3 9.bxc3 0–
0 10.Ve1 c5 11.Dh5 Jf6 12.Dh4 h6 13.Jg3 cxd4 14.cxd4 b6 15.Je4 Jxe4 16.Dxe4 Sd7 
17.Sb3 Dc7 18.Dh4 Dd8 19.Dh5 Df6 20.Ve4 Vac8 21.Vg4 e5? 22.Vg6 De7 23.Dxh6 
(Časopis československých šachistů 1924, 112) 1–0 
 
Vaněk,K - Teller,A [C87] 
Brno /ch. Spolku/, 1929 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 d6 7.c3 0–0 8.h3 Ve8 9.d4 Sd7 
10.Jbd2 exd4 11.cxd4 Jb4 (Až sem se hrálo podle slavné partie Steiner-Bogoljubov z Berlína 
1928, která pokračovala 12.Sxd7 Dxd7 13.Db3 d5 14.e5 Jh5 15.Jf1 g6 16.Sg5. Po napínavé 
hře Steiner vyhrál. - Vaněk volí klidnější cestu) 12.Sb3 Jd3? (Černý považuje tah bílého za 
špatný a jde slepě do nejprostší léčky. Mělo se státi d5!) 13.Sxf7+ Kxf7 14.Db3+ d5 (Láká 
bílého ke svůdnému pokračování: 15.exd5 Jxe1? 16.d6+ Se6 17.Je5+ Kf8 18. Dxe6 s 
nekrytelným matem. Ovšem černý by po 15.exd5 napadl bílou dámu Jxc1! a pak se s 
převahou figury snadno zachránil tahem Sd6) 15.Dxd3 Jxe4? (Nová chyba, která ihned 
prohrává) 16.Vxe4! dxe4 17.Je5+ Ke6 (Matu v několika tazích nelze již zabrániti. Na příklad 
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Kf8 18.Db3) 18.Db3+ (A. Pokorný - Lidové noviny 24.2.1929) 1–0 
 
Turnaj se Brňanům tak zalíbil, že vzápětí po jeho skončení připravili pokračování: 
 
Brno. Oznámili jsme již v minulém čísle, že chystá se dvoukolový turnaj 8 vítězů nedávno 
skončeného turnaje o mistrovství Brna; turnaj ten započal 7. ledna (1920) v místnosti Spolku 
českých šachistů v Brně v kavárně „Slavii“, kde bude sehráno prvé kolo. Místnost pro druhé 
kolo určí němečtí účastníci turnaje. Pořadateli jsou předsedové obou klubů: Fr. Dedrle za 
český, dr. Schütz za německý klub. – U příležitosti rozlosování účastníků turnaje dne 3. ledna 
sehrány dvě konsultační partie o 2 ceny po 100 K, věnované nejmenovaným příznivcem 
šachu; partie ty uveřejníme v únorovém čísle. *) 
(Časopis československých šachistů 1920, 14) 
 
Brno. Po čtvrtém utkání je následující stav ve skupině vítězů turnaje o mistrovství Brna: 
Brach 4, Perna 2,5, Burian 2(1), Kopřiva 2, Procházka 1,5, Haida a Vaněk 1. Friedl po 
druhém utkání ke hře se již nedostavil. Honoráře budou zvýšeny na 40 K za každou partii a 
mimo to zvýšeny budou partiové honoráře nevítězů za každou výhru proti vítězi na 60 K, 
remis 30 K. Ceny 200, 150, 100 a 50 K zůstávají nezměněny. Tak finančně vybavený turnaj 
žádný z našich spolků dosud neuspořádal. Zájem o něj je veliký; průměrná návštěva 30 až 40 
členů. 
(Časopis československých šachistů 1920, 31) 
 
Brno. Dvoukolový turnaj skupiny vítězů turnaje o mistrovství Brna byl právě ukončen. Mistr 
Brach ujal se vedení hned v prvém kole a šesti výhrami za sebou získal takový náskok, že 
nikdo nepochyboval, že má již prvou cenu zajištěnu. Ve druhém kole zklamal však úplně. 
Ještě v poslední partii s Pernou mohl Brach vyloženou remisou zajistit si prvou cenu; 
dvakrát byla partie, kterou oba hráli na výhru, v beznadějné remisové posici přerušena, třetí 
večer získal Brach dokonce postačující převahu – a k všeobecnému překvapení prohrál. 
Burian , Perna a Kopřiva hráli v obou kolech téměř rovnoměrně spolehlivě. Haidův úspěch 
je obdivuhodný. V prvém kole se opozdil, ve druhém byl však první, což tím více váží, že 
právě proti prvým 3 soupeřům má nejlepší výsledky. Mistr Vaněk rozehrál se pozdě. 
Procházka nebyl ve formě. Turnaj budil značný zájem všech zdejších přátel šachu a měl 
značný vliv na osvěžení šachového života, válkou pokleslého. S potešením lze vítati, že na 
podzim bude zase turnaj o mistrovství Brna vypsán. 
  
Turnaj vít ězů I. mistrovství Brna – 1920 
 
  1  2  3  4  5  6  7  Body 
1 Brach J. - - 1 ½ 1 0 1 0 1 ½ 1 0 1 ½ 7x 
2 Burian L. 0 ½ - - ½ 1 ½ 0 1 ½ 1 ½ 1 1 7x 
3 Perna A. 0 1 ½ 0 - - ½ 0 1 1 1 ½ ½ 1 7 
4 Haida A.  0 1 ½ 1 ½ 1 - - 0 ½ 0 0 1 1 6x 
5 Kopřiva Č. 0 ½ 0 ½ 0 0 1 1 - - 1 1 1 1 6x 
6 Vaněk K. 0 1 0 ½ 0 ½ 1 1 0 0 - - 0 1 5 
7 Procházka R. 0 ½ 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1 0 - - 2 
 
(Časopis československých šachistů 1920, 95) 
 
Procházka,R - Vaněk,K [C68] 
Brno /ch.-vítězná sk./ (3), 1920 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sxc6 dxc6 5.d3 Sd6 (Lepší je hned f6) 6.0–0 f6 7.Se3 Sg4 8.h3 
Sh5 9.Jbd2 c5 10.Ve1 Je7 11.Jf1 g5 (Předčasné. Černý měl hrát 0–0) 12.Jg3 Sg6 13.c3 Jc6 
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(Důsledné by bylo h5) 14.De2 Dd7 15.d4 (Útočný hráč touží po pohybovém boji) 15...exd4 
16.cxd4 cxd4 17.Jxd4 Sxg3 18.Jxc6! Sd6 (Černý si chce uchovat dvojici střelců, ale přehlíží, 
že dává soupeři příležitost k ráznému průlomu) 19.e5! (S úmyslem fxe5 20.Jxe5 Sxe5 
21.Sxg5 atd.) 19...Dxc6 20.Vac1! De4 (Také po jiných tazích by sloupec e byl nepříjemný) 
21.exd6 cxd6 22.Dd2 0–0 (Nutné) 23.Sxg5 Df5 24.Sh6 Vfd8 (Déle se mohl bránit po Vf7) 
25.Vc3 d5 26.Vf3 Dc2 27.Dd4! Dc6 (Dáma musí hájit královské křídlo) 28.Vxf6 (Hrozí 
Vf8+) 28...Dd7 29.Vee6 Se4 30.f3 (Rychlejší bylo 30.Vxe4 dxe4 31.Vf8+! Bílý však vidí 
stejnou myšlenku jinak) 30...Sb1 31.Dg4+ Sg6 (Krásné by bylo Kh8 32.Ve8+!) 32.Vxg6+ 
hxg6 33.Vxg6+ Kh8 34.Vg8+ (A. Pokorný - Lidové noviny 16.12.1944) 1–0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haida,A - Procházka,R [A43] 
Brno /ch.-vítězná sk./ (7), 1920 
1.d4 Jf6 2.Jf3 c5 3.d5 d6 4.Jc3 e5 5.b3 Se7 6.g3 0–0 7.Sg2 Sf5 8.0–0 Dd7 9.e4! (Dobře 
hráno; béře-li černý na e4, dobude bílý jezdec f3 pěšce e5) 9...Sg4 10.Dd3 Jh5 11.Je1 Ja6 
[11...f5! bylo útočnější a lepší] 12.f3 Sh3 13.g4 Sxg2 14.Jxg2 Jf6 15.Je2 Je8 (Aby uvolnil 
střelce e7) 16.Jg3 g6 17.Sh6 Jg7 18.Vf2 Jc7 19.Dd2 b5 20.Je3 Vfc8 21.Kg2! Dd8 22.Vh1 
Sg5 23.Sxg7 Kxg7 24.h4! (Bílý útočí velmi dobře; 24...Sg5xh4 nelze pro 25.Vh1xh4 Dd8xh4 
26.Jf5+ a vyhraje) 24...Sf4 25.Je2 De7 26.h5 Dg5 27.Jxf4 Dxf4 28.c4 b4 (Po 28...b5xc4 
29.Je3xc4 jevila by se slabost pěšce d6 velmi citelně) 29.Kg1 a5  
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 (Ani černý nezahálí; útok na dámském křídle bývá často dobrou obranou proti útoku na 
křídle královském) 30.Vfh2! (Opět dobře hráno; na 30...Df4xf3 vyhrál by bílý takto: 
31.h5xg6 h7xh6 32.Je3-f5+! atd.) 30...Vh8 31.Df2 Vag8 (Příliš passivní; doporučovalo se 
pokračovati v protiútoku na dámském křídle tahem a5-a4) 32.Vg2! (Hrozí 33.g4-g5 s dalším 
Vg2-g4) 32...Df6 (32...h6 bylo nutno. Po tahu v partii zpatí bílý obě soupeřovy věže a vyhraje 
snadno) 33.g5 De7 34.h6+ Kf8 35.Dh4 (Aby převedl jezdce přes g4 na f6) 35...Ke8 36.Jg4 
Kd8 37.Jf6 Vf8 38.a3! Je8 39.axb4 axb4 40.Va2 Db7 41.Kg2! Jxf6  



 7 

 

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

 
 (viz diagram) 42.Vha1! (Po 42.gxf6 g5 43.Dg4 s dalším Vh1–a1 jest černý rovněž rychle 
ztracen. Ztrátě dámy za věž není totiz možno se vyhnouti, neboť na 43...Kd8-c7 44.Vh1–a1 
Db7-c8 následuje 45.Va2-a7+ Kc7-b6 46.Dg4xc8 a mat příštím tahem)] 42...Jd7 43.Va7 Dc8 
44.V1a6 Ke7 45.Vc6 Dd8 46.Dg4 Ke8 47.Vxd6 f5 48.gxf6 Vf7 49.De6+ (Časopis českosl. 
šachistů 1920, 106) 1–0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perna,A - Kopřiva,C [C01] 
Brno /ch.-vítězná sk./, 17.01.1920 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Jf3 Jf6 5.Sg5 Se7 6.Sd3 Sg4 7.Jbd2 Jc6 8.c3 Je4 9.Sxe7 
Dxe7 10.0–0 Jxd2 11.Dxd2 0–0 (Lepší bylo 11...Sxf3 12.gxf3 0–0–0 s velmi dobrou hrou 
černého) 12.Vae1 Df6 (Po tomto tahu zmocní se bílý e linie. 12...Dd7 13.Je5 Jxe5 14.Vxe5 
Vae8 bylo mnohem lepší) 13.Je5 Jxe5 (Na 13...Sg4-e6 následovalo by 14.f2-f4) 14.Vxe5 c6 
(Černý musí krýti pěšce d5. Ztraceného tím tahu využije bílý k zdvojení věží na e linii. Z toho 
patrno, oč lepší byl ve 12. tahu černého ústup dámou na d7) 15.De3 Sd7 (Aby mohl hráti 
Va8-e8) 16.Ve1 h6 17.Dg3 Vad8 (17...Vae8 18.Vxe8 Vxe8 19.Vxe8+ Sxe8 20.Db8 nebylo 
by černému výhodné) 18.V1e3 Dd6 19.f4 f5 20.Se2 (Aby ovládl diagonálu h5-e8) 20...Df6 
(Po 20...Vd8-e8 hrál by bílý Se2-h5) 21.h4 (Zamezuje event. g7-g5) 21...g6 (Dovršuje zkázu; 
21...Vd8-e8 22.Se2-h5 Ve8xe5 nebylo sice také valně dobré, ale přece dávalo to černému více 
naděje než pokračování v partii)  22.Sh5! Kh7 (Ani 22...Kg7 nestačí. Bílý na to vyhraje takto: 
23.Ve7+ Vf7 24.Vxf7+ Kxf7 25.Sxg6+! Dxg6 26.Ve7+ Kf6 27.De3! Dg8 28.De5+ Kg6 
29.g4! a proti hrozbám h4-h5+ a De5-d6+ je černý bezbranný)] 23.Ve7+ Vf7 24.Vxf7+ Dxf7  
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  25.Sxg6+! (Časopis československých šachistů 1920, 109) 1–0 
 
Vaněk,K - Burian,L [C28] 
Brno /ch.-vítězná sk./, 07.02.1920 
1.e4 e5 2.Jc3 Jc6 3.f4 d6 4.Jf3 Jf6 5.Sc4 Se7 6.d3 0–0 7.0–0 Ja5 8.Sb3 Jxb3 9.axb3 c6 
10.Kh1 (Připravuje 11.f4xe5 d6xe5 12.Jf3xe5. Ihned to nešlo pro Dd8-d4+) 10...Dc7 11.d4 
Sg4 12.Dd3 exf4 13.Sxf4 Jh5 14.Sd2 a6 15.Vae1 (Ztráta tempa; lépe bylo ihned 15.Vf2 s 
dalším Va1–f1) 15...Vad8 16.Vf2 Dd7 (Na c7 stála dáma velmi dobře. Proč ji tedy převáděti 
na méně výhodné místo?) 17.Vef1 f5 (Chyba, která měla státi partii. Bílý získá jí volného e 
pěšce a černý střelec g4 octne se v nebezpečí života) 18.e5 d5 (Po  18...dxe5 by následovalo 
19.Dc4+ Kh8 20.Jxe5 atd.) 19.Jg5 h6 (Co má černý vymysliti proti hrozícímu h2-h3?) 20.e6 
Dc7 21.Jf7 Sd6  
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 (Buď - anebo! V prohrané posici není nic riskantní) 22.Jxd8? (Přijetím kvality dává bílý 
soupeři nové chance. Jednodušší bylo [22.Vxf5 A) 22...Sxh2 23.Jxh6+ gxh6 24.Vxf8+ Vxf8 
25.Dg6+ Dg7 (25...Jg7 26.Vxf8+ Kxf8 27.Sxh6+-) 26.Vxf8+ Kxf8 27.Sxh6+-; B) 22...Sxf5 
23.Dxf5 Jf6 (23...Vde8 24.Dxh5 Vxe6 25.Jxh6+!+-) 24.Jxd8 a vyhraje.] 22...Sxh2! 23.e7 Ve8 
(23...Jg3+ nelze pro 24.Dxg3 Dxg3 25.exf8D+ Kxf8 26.Sf4 a vyhraje) 24.Je6?? (Bílý ztrácí 
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hlavu. 24.Vf3 zajišťovalo mu stále ještě výhodu. Jest-li na to 24...Jg3+ (24...Vxe7 25.Jxb7+-) 
pak 25.Vxg3 Sxg3 26.Sf4 Sxf4 27.Je6 a vyhraje) 24...Jg3+ 25.Kxh2 Jxf1+ 26.Kg1 Dh2+ (a 
mat příštím tahem. Časopis československých šachistů 1920, 108) 0–1 
 
Vaněk,K - Brach,J [A46] 
Brno /ch.-vítězná sk./, 30.03.1920 
1.d4 Jf6 2.Jf3 d6 3.Sg5 Jbd7 4.Jbd2 c6 5.e4 Dc7 6.Sd3 e5 7.c3 Se7 8.Jf1 0–0 9.Jg3 Ve8 
10.0–0 Jf8 11.h3 (Připravuje Jh2 a f4) 11...Sd7?! (Lépe Jg6 a po 12.Jh2 Jf4 13.Sxf4 exf4 
14.Je2 Jh5. Nyní se bílý zmocní sloupce f a útoku) 12.Jh2! Jg6 13.f4 exf4 14.Sxf4 Jxf4 
15.Vxf4 Da5 16.Df3 Se6 (Aby bylo pole f7 kryto po event. ústupu Jf6) 17.Jf5 Sf8  
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  18.g4! (Po 18.Jh6+ Kh8 19.Vxf6 gxf6 20.Dxf6+ Sg7 21.Dh4 Dd8 22.Dh5 Df6 se černý asi 
ubrání) 18...g5?! (Na to byl předešlý tah vypočten. Černý sice získá kvalitu, ale smrtelně 
oslabí krále. Lépe 18...Jd7 s hr. g5 a Je5. 18...g6 není dobré pro 19.g5 Jd7 20.Vh4) 19.Jh6+ 
Sxh6 20.Vxf6 Sg7 21.Vf1 Dd8 [21...Sxf6 22.Dxf6 Dd8 23.Dh6+-] 22.e5! dxe5 [22...Sxf6 
23.exf6 /s hrozbou De4/ 23...d5 24.h4! h6 (24...Dd6 25.hxg5 Df8 26.Dh3 h6 27.Dh5! Kh8 
28.Jf3 s dalším Jh4 a vyhraje. Zajímavé varianty/) 25.hxg5 Dd6 (25...hxg5 26.Dh3+-) 
26.g6!+-] 23.Vxe6! fxe6 [23...Vxe6 24.Dxf7++-] 24.De4! /24.Df7+ Kh8 25.Dh5 Sh6! 
26.Dxh6 De7 bylo pomalejší/ 24...Sf6 25.Dxh7+ Kf8 26.Sg6! (Časopis československých 
šachistů 1920, 74) 1–0 
 
Vaněk,K - Kop řiva,C [D05] 
Brno /ch.-vítězná sk./, 10.04.1920 
1.d4 d5 2.Jf3 e6 3.e3 Jf6 4.Sd3 c5 5.b3 cxd4 6.exd4 Sd6 7.Sb2 Sd7 8.Jbd2 Jc6 9.a3 0–0 
10.0–0 Je7 (Umístění bílého jezdce na e5 nemůže černý zameziti /10...Dd8-c7 11.Vf1–e1/ a 
proto snaží se nevýhodu tu vyvážiti převedením svého jezdce s dámského křídla na křídlo 
královské, kde jest pohotovější jak k obraně, tak k útoku) 11.Je5 Jg6 12.f4 Db6 (12...Se8 
13.De2 Jd7 /připravuje f7-f6/ nelze pro 14.Jxg6 hxg6 15.Sxg6 fxg6 16.Dxe6+ atd.) 13.Kh1 
(Kryje hrozící dvojí braní na e5) 13...Vac8 14.De2 Dd8 (Černý si neví s posicí rady a proto 
vrací se dámou na místo, z něhož před tahem táhl. Tím ztrácí 2 tempa, jež měla rozhodnouti 
partii v jeho neprospěch. 14...Sd7-e8 s dalším Sd6xe5 a Jf6-d7 bylo asi nejlepší) 15.Vf3 De7 
16.Vaf1 Sxe5 (Černý zbavil se sice nepohodlného jezdce, ale posici své tím nijak neulehčil, 
neboť bílý soustředil zatím proti jeho královskému křídlu téměř všechny své síly) 17.dxe5 
Jg4 18.Vh3 Jh6 19.Dh5 Vfe8 20.g4 Jf8 21.Jf3 d4 (Odvážnému štěstí přeje; jen v protiútoku 
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je spása černého) 22.Sxd4 Sc6 23.f5 exf5 24.gxf5 Dd7 25.Vh4  
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 (Až dosud hrál bílý dobře. Od tohoto tahu hraje však tak slabě, že černý nejen že se vyprostí 
ze všech nesnází, ale ve dvanácti tazích dokonce zvítězí. - Klidný ústup střelce na b2 nebo e3 
zajišťoval bílému rozhodující převahu. Diagram) 25...Jg6 (Nekorrektní oběť, které však bílý 
nedovede vyvrátiti) 26.fxg6 fxg6 27.Dg5 (27.Sc4+ vyhrávalo, jak patrno z těchto variant: 
27...Kh8 (27...Kf8 28.Vf4++-; 27...Sd5 28.e6 Sxe6 29.Db5 a bílý má při zcela bezpečné posici 
o figuru více.) 28.Dxh6! a vyhraje) 27...Vf8 28.Kg2 (Ještě nyní bylo 28.Sc4+ velmi dobré; na 
28...Kh8 by totiž mohlo následovati 29.Vxh6! /hrozí Vh6xh7+ s matem dámou na h4/ 
29...gxh6 30.De3! /e5-e6+ ovšem nelze pro Dd7xd4/ 30...Vcd8 31.c3 De7 32.Sc5 Vxf3 
33.Vxf3 Sxf3+ 34.Dxf3 Dxc5 35.Df6#) 28...Jf5 29.Sb2 h6! 30.Vxh6 (Bílý musí obětovati 
věž, neboť Dg5-g4 nelze pro Jf5-e3+ a na Dg5-f4 následuje g6-g5) 30...Jxh6 31.Dxg6 Dg4+ 
32.Dxg4 Jxg4 33.Sd4 (Na 33.Kg3 následovalo by 33...Je3 34.Vf2 Jd1 atd.) 33...Vcd8 34.Sc5 
Vxf3 35.Vxf3 Jxe5 36.Se2 Vd2 (Časopis československých šachistů 1920, 110) 0–1 
 

                                
 
                               (Julius Brach v roce 1921) 
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Haida,A - Brach,J [A46] 
Brno /ch.-vítězná sk./ (13), 1920 
1.d4 Jf6 2.Jf3 d6 3.Jbd2 Jbd7 4.e4 e5 5.c3 Se7 6.Sd3 c6 7.Jf1 0–0 8.Jg3 Ve8 9.0–0 Sf8 
10.Se3 g6 11.Dd2 Jg4 12.Jg5 (Zde nestojí jezdec dobře, neboť jest vystaven nepříjemnému 
útoku střelcem s pole h6) 12...Jxe3 13.Dxe3 Sh6  
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 (Teď jest ještě tento tah předčasný, ba záhubný. Napřed 13...Jb6 vzíti střelci d3 pole c4 bylo 
správné. Pak hrozilo Sf8-h6 velmi citelně) 14.Jxf7! (Korrektní sedmitahová kombinace) 
14...Sxe3 15.Jxd8 Sg5 16.Sc4+ d5 17.exd5 Jb6 18.dxc6+ Jxc4 19.cxb7 Sxb7 20.Jxb7 (a 
vyhrál. Časopis československých šachistů 1920, 107) 1–0 
 
*) 
 
Brach,Dedrle,Kopřiva - Friedl,Haida,Tugendhat 
Brno /konsultační/, 1920 
(Hráno 3. ledna 1920 v Brně konsultačně) 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 c5 4.Jf3 Jc6 5.cxd5 exd5 
6.g3 Jf6 7.Sg2 Se6 8.0–0 Vc8 9.Sg5 cxd4 10.Jxd4 Se7 11.Vc1 Jxd4 12.Dxd4 Da5 (Ztráta 
tempa, lepší bylo a6) 13.b4! Dd8 (Na b4 nesmí bráti ani dáma, ani střelec, např. 13...Dxb4 
14.Sxf6 gxf6 15.Dxb4 Sxb4 16.Jxd5 Se7 17.Jxe7 Kxe7 18.Sxb7 s vyhranou končící hrou; 
13...Sxb4 14.Sxf6 gxf6 15.Jxd5+-) 14.Dxa7 (Patrně překvapení pro černého, bílí nebojí se 
uvolnění a linie) 14...h6 (Chyba, kterou ztracen druhý pěšec; 14...Vc6 stálo za úvahu) 15.Sxf6 
Sxf6 16.Jxd5! Sxd5 (Mění-li černý věže, bere bílý napřed na f6 se šachem) 17.Vxc8 Dxc8 
18.Sxd5 0–0 19.b5 (Bílý nehraje ani 19.Dxb7 pro Dxb7 20.Sxb7 Vb8, ani 19.Sxb7 pro Dc7 s 
dalším Vb8) 19...Ve8 20.e4 Ve7 21.De3 Vc7 22.e5 Se7 23.e6 f6 24.De4 (Hrozí vniknouti 
dámou na g6) 24...De8 25.b6 (Časopis československých šachistů 1920, 25) 1–0 
 
Burian+Perna+Schütz – Prochazka+Tugendhat+Vaněk 
Brno /konsultační/, 1920 
(Konsultační partie, hraná 3. ledna 1920 ve Spolku českých šachistů v Brně. L. Burian + A. 
Perna + Dr. Schütz vs. R. Procházka, R. Tugendhat + K. Vaněk) 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 
4.Sxc6 dxc6 5.d4 Jf6 6.Sg5 Sg4 7.Jbd2 (Oběť pěšce, která se neosvědčí) 7...Dxd4 8.Jxd4 
(Všeobecná výměna pomáhá černému k snazší končící hře) 8...Sxd1 9.Sxf6 gxf6 10.Vxd1 
exd4 (Nyní má černý na dámském křídle pět pěšců proti třem, výhody té využije pěkně 
k výhře) 11.0–0 0–0–0 12.Jf3 c5 13.Jh4 c4 14.Jf5 c5 15.f3 b5 16.g3 Vd7 17.Kg2 Se7 18.f4 
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Vhd8 19.Vfe1 Sf8 20.Kf3 b4 21.e5 fxe5 22.Vxe5 b3! (Jemně hráno, za dočasné vrácení 
pěšce vnikne černá věž do hry) 23.axb3 Vb7 24.bxc4 Vxb2 25.Ve2 Vb4 26.c3 dxc3 (Po 
26...Vxc4 27.cxd4 cxd4 28.Vd3 měl by bílý pro slabost pěšce d4 více naděje) 27.Vxd8+ 
Kxd8 28.Vc2 Vxc4 29.Je3 Vb4 30.Vxc3 a5 31.Jf5 a4 32.Ke3 Kc7 33.Kd3 Kb6 34.Kc2 
Kb5 35.h3 c4 36.Jd4+ Kc5 37.Jf5 Vb3 38.Je3 Vxc3+ 39.Kxc3 Sg7+ 40.Kc2 a3 41.Kb1 
Kb4 (Hrozí Kb3 s dalším a3-a2) 42.Ka2 Sb2 43.f5 Kc3 44.f6 Kd3 45.Jd5 c3 46.Kb3 Kd2 
47.Jb4 Ke3 48.g4 Kf4 (Zde byla partie přerušena, později ji bílí bez další hry vzdali. Časopis 
československých šachistů 1920, 62) 0–1 
 
 
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 trpělivě 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, 
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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)        
 


