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Příspěvek k historii nejstaršího moravského šachu 
 
     Při vydání tohoto almanachu umínili jsme si uveřejniti aspoň stručně něco z nejstarší historie 
moravského šachu, než se najde někdo povolanější, kdo by napsal dějiny úplné. Šlo nám zejména o 
zachování paměti nejstarších průkopníků šachové hry na Moravě. Přes to, že se námi podniknuté 
kroky nesetkaly s úplným porozuměním všude, kde jsme to očekávali, získali jsme dosti cenných 
příspěvků, že jejich uveřejněním, zvláště těch nejstarších z minulého století, doufáme se zavděčiti 
přátelům šachové hry. 
     Uveřejňuji skoro doslovné šachové paměti, laskavé mi zaslané ve třech dopisech přítelem p. Jos. 
Rašovským, berním ředitelem v Šumperku, který patří dosud k nejsilnějším praktickým a 
korespondenčním hráčům na Moravě, je známým řešitelem i skladatelem šach. problémů a jeden 
z průkopníků šachu na Moravě.  
     Podle jeho obsáhlých zpráv je nejstarším a vynikajícím šachistou, který šířil slávu českého 
moravského šachu a to zejména svými šachovými úlohami nejen ve vlasti, ale i v zahraničí, pan 
Ladislav Vetešník, narozený v r. 1857 v Čechách, absolvovaný filosof, jehož osud a rodinné 
poměry zavály do malé horské vesničky Osik u Lomnice na Moravě, kde ztrávil většinu svého 
života jako učitel. Podle nezaručených zpráv žije tento nestor mor. šachistů jako penzista v Tišnově 
na Mor.  
     Své skvělé problémy uveřejňoval již v letech devadesátých minulého století. Byla na svou dobu 
též silným praktickým a korespondenčním hráčem a ve svém působišti v Osikách milým hostitelem 
přátel šachové hry. Vetešník vychoval v Osikách z rolníků a drvoštěpů zdatné šachisty, kteří sehráli 
téměř každoročně turnaj. 
     Uveřejňuji výsledek turnaje z r. 1896: I.-II. Vetešník a A. Zeman 5 1/2 ze 6, III. Jos. Pařízek  4 
1/2, IV. Ant. Beneš 3 1/2, V.-VI. A. Zeman a Fr. Beneš 2 1/2. 
     Že to neměl Vetešník se svými odchovanci lehké, dokazuje výsledek jednoho z největších 
tamnějších turnajů, kde zvítězil Ant. Zeman, poraziv svého učitele 3:1. Jestli se nemýlím, pokoušel 
se A. Zeman i na poli úlohovém. 
     Osiky mají pravděpodobně čest býti první českou obcí na Moravě, kde byla utvořena šachová 
organisace. Zásluhou Vetešníkovou jest, že se Osiky mohou pochlubiti tím, že byly první českou 
obcí moravskou, ve které byl pořádán první sjezd moravských šachistů. Platí o ní známý verš 
s licentia poetica: 
 

Často malá víska 
značí víc, než vojsko, 

které vodil Žižka. 
 
     Je to důkazem, že nadšení, práce a obětavost jednotlivce předčí v činu liknavost celého 
kolektivu. 
     Tento památný prvý sjezd mor. šachistů konal se o prázdninách od 13.-18. srpna 1899. Vetešník 
pozval známé mor. šachisty k sehrání turnaje, který měl následující výsledek: I.-II. cenu dělili Jul. 
Brach z Brna a Boh. Přikryl z Kroměříže 7 body z 9, III. byl Vetešník 6 b., IV. Ant. Beck, učitel 
z Hrušek u Břeclavě 5 ½, V. Jul. Jeřábek z Kroměříže 4 ½, VI. Fr. Dittrich z Kroměříže 4, VII. J. 
Pařízek z Osik 3 ½, VIII. A. Bartošovský z Brna 3, IX. A. Zeman z Osik 2 ½, X. A. Beneš z Osik 2. 
 
     Týž rok sehrál Přikryl s Brachem match, který skončil vítězstvím Přikryla v poměru 10:6 při 2 
remízách. 
     Ve dnech 19.-21. srpna 1899, tudíž hned po sjezdu v Osikách, uspořádán byl v Olomouci 
zásluhou tamnějšího šach. spolku druhý sjezd moravský. 
 



     Turnaje byly hrány ve 4 skupinách. 
Ve skup. I. dobyl 1. ceny Dr. Jos. Kvíčala z Prahy, 2. ceny Jul. Brach z Brna. Ve skupině II. dobyl 
1. ceny J. Pelíšek z Majetína, 2. ceny S. Mikulka ze Skrbeně. Ve skupině III. dobyl 1. ceny L. 
Vetešník z Osik, 2. ceny Dr. Jos. Ošťádal z Olomouce. Ve skup. IV. dobyli 1.-2. ceny Fr. Dittrich 
z Kroměříže a Jar. Vašica z Brna. 
     Zásluhou Vetešníkovou byl též II. sjezd uspořádán v Osikách (pořadím III. na Moravě) ve dnech 
8.-24. srpna 1900. Tento sjezd je památný tím, že se ho zúčastnil P. Karel Traxler, tehdy vedle 
mistra Jana Kotoče (Kotrče – překlep) nejlepší český hráč a vynikající úlohář. 
     Turnaje se zúčastnilo 9 hráčů s tímto výsledkem: I. cena Boh. Přikryl 7 ½ (porazil Traxlera), II. 
cena Kar. Traxler 6, III. cena  Jul. Brach 5, - Následují: J. Jeřábek 3 ½, Fr. Dittrich, L. Vetešník a 
Stan. Trčala 3, Šamánek a A. Beck 2 ½, Vetešník se zúčastnil též pilně koresp. turnajů. 
     Prvního českého koresp. turnaje, který pořádal K. Traxler v r. 1886 se z Moravy nezúčastnil 
nikdo.  
     Ve druhém, pořádaném r. 1893, hrál při 13 účastnících z Moravy Vetešník, který se umístil na 7. 
místě a Rud. Běhal z Kroměříže na 9. místě. 
     Druhý bard moravský Rud. Běhal narodil se r. 1864 a byl magistrátním úředníkem v Kroměříži. 
Patří do družiny kroměřížských šachistů, o níž bude dále zmínka. Je známý též jako hráč koresp., 
řešitel úloha problemista. 
     Všeobecného prvního čes. koresp. turnaje v r. 1897 zúčastnili se z Moravy L. Vetešník, R. 
Běhal, S. Mikulka, Quido Jelínek z Napajedel a Jos. Rašovský z Kvasic. Rašovský již jako student 
v Kroměříži a Uh. Hradišti a pak jako berní úředník v Uh. Ostrohu a po státním převratu 
v Šumperku byl šachově velmi činný. 
     Zvláštní kapitoly o historii mor. šachu zaslouží velmi čilý šachový kroužek, založený v létech 
1894-5v Kroměříži, odkud vyšlo mnoho průkopníků šachové hry a vynikajících šachistů na 
Moravě. Tento šachový kroužek ne neprávem je považován za kolébku mor. šachu. 
     Duší tohoto šach. kroužku byl Stan. Trčala. V hostinci u Trčalů sehráno bylo v létech 1895-1899 
mnoho turnajů a Machů a rozřešeno a zkomponováno mnoho šach. problémů. Až do r. 1896 
soupeřili o prvenství Stanislav Trčala, později výborný publicista, úlohář a organizátor a zmíněný 
již Jos. Rašovský, nyní berní ředitel v Šumperku, který v r. 1896 odešel dokončit studia do Uh. 
Hradiště, kde r. 1897 ve studentském turnaji byl před Fr. Bětákem, nyní pošt. ředitelem v Přerově. 
     V dalších letech až do r. 1899 vyrostl Trčalovi silný soupeře, který pak neohrožen ujal se svého 
primátu. 
     Byl to Boh. Přikryl, nyní advokát ve Vyškově. 
     Přikryl odešel v r. 1900 na právnickou fakultu do Prahy, kde často podal ukázky svého velkého 
šachového umění jako soupeř Durasův. 
     Kromě těchto tří representantů šach. kroužku v Kroměříži třeba vzpomenouti Fr. Dittricha, nyní 
bankovního úředníka v Kroměříži, Ant. Becka, nyní ředitele školy v Břeclavě, Jul. Jeřábka a 
Šimánka, kteří se zúčastnili sjezdů v Osikách. O Rud. Běhačovi, který zůstal věren Kroměříži, jsem 
se zmínil vpředu. 
     O nadšení, s jakým mladí kroměřížští šachisté ve volném čase se věnovali šachové hře, píše řed. 
Rašovský: „Tak jako nyní vídáme proudy studentů s tenisovými raketami a kopacími míči pod 
paždí, tak tehdy po odpoledním učení bylo vídati prouditi studenty s šachovými prkny a hud. 
nástroji.“ A jak pečlivě vedli záznamy turnajových partií! Takový jeden sešit, psaný krásným 
rondovým písmem, vypůjčený od p. učitele Becka z Hrušek, byl šach. učebnicí naší hodonínské 
septimy. 
     Odchodem Trčalovým a Přikrylovým tento šachový kroužek v Kroměříži zanikl. V roce 1896 
založen byl sice v Kroměříži šach. odbor v akademickém spolku „Milič“, ale o jeho činnosti je 
veřejnosti málo známo. 
     Trčala konal v r. 1899 v Brně jednoroční voj. službu a jeho povzbuzením sehrán byl brněnskými 
šachisty turnaj, v němž byl Brach prvním, když vyhrál všech 7 partií; Trčala byl druhým. 
     Trčala přesídlil v r. 1900 trvale do Brna, kde byl úředníkem u dráhy. Oženil se se sestrou 
Brachovou, čímž bylo ještě více utuženo přátelství těchto vynikajících moravských šachistů. 
     Prvním šachovým klubem na Moravě byl Český šach. spolek v Olomouci, založený r. 1897. 
Přesedou byl JUDr. Oščádal, jednatelem říd. učitel z Majetína Pelíšek a pokladníkem říd. učitel S. 
Mikulka ze Skrbeně. K zakladatelům klubu patří též pan Ot. Pavelka, první český mistr něm. 
Schachbundu (Kolín n. R. 1898). 



     Při sjezdu v Praze, pořádaném pro účastníky všeobecného prvního koresp.  turnaje ve dnech 21.-
22. srpna 1897, dobyl S. Mikulka ve druhé skupině I. ceny. 
     S. Mikulka založil v r. 1898 ve Skrbeni šach. kroužek, který téhož roku navštívil mladý nadaný 
šachista Jul. Brach z Brna. 
     Brach byl první moravský šachista, jehož jméno se dostalo na veřejnost. Zúčastnil se skoro 
všech šach. podniků ve vlasti a též turnajů v zahraničí. Po odchodu Přikrylově do Prahy byl 
považován za nejsilnějšího praktického i koresp. hráče Moravy až do svého vážného onemocnění. 
     Dr. Přikryl po svém návratu do rodné Moravy, ku škodě našeho šachu, zanechal praktické hry 
docela. Jen při nejvýznačnějších meziměstských zápasech vyhověl pozvání, aby posílil Brno. 
     Brach byl neúnavný koresp. hráč. Hrával současně až 100 partií v mnoha zahraničních koresp. 
turnajích. Dodnes se chlubívám, že jsem byl v jednom koresp. turnaji, za mého působení v Bosně, 
prvním před ním. Nabídl mi obě partie za remis. Bylo to jeho známé dobráctví a jak se domnívám 
za to, že jsem mu posílal výborný hercegovinský tabák za rakouská viržinka. Titulu mistra 
německého Schachbundu dosáhl teprve v r. 1914 v Mannheimu, těsně před vypuknutím světové 
války. 
     Brach zúčastnil se již druhého všeobecného koresp. turnaje v r. 1899 a byl ve své skupině 
prvním, vyhráv všechny partie. 
     Druhý hráč z Moravy R. Běhal byl v jiné skupině též prvním 4 ½ b. ze 6. 
     V roce 1900 založen byl též šachový kroužek v Tovačově, jehož předseda A. Novotný (později 
okr. školní inspektor v Litovli, † 1935) byl výborný koresp. hráč. Nejsilnějším hráčem v Tovačově 
byl nadaný mladý student Boh. Hacar, později Ph.Dr., nyní ředitel gymnasia v Šumperku. Byl 
velmi sympatickým vítězem, který utrpěné porážky osladil nám ukázku první čtvrti měsíce ve svém 
velkém astronomickém dalekohledu. 
     Pocházeje z přifařené obce hrával jsem nejčastěji s nejhorlivějším členem kroužku měšťanem a 
holičem p. Fr. Roštem, později, když jsem byl v Brně, korespondenčně. 
     Ve své holírně měl stolek s primitivní šachovnicí, namalovanou olejovými barvami, na níž byla 
vždy rozehrána nějaká partie z Wiener Schachzeitungu. Jakmile obsloužil hosta, pokračoval 
v přehrávání partie. 
     Na této šachovnici jsme vydrželi hráti až do pozdních hodin nočních bez večeře. 
     Naše vášeň byla tak velká, že jsme konávali daleké pochůzky až do Přerova a Prostějova, 
abychom změřili své síly s cizími hráči. Byli jsme v Majetíně u řídícího Pelíška a dokonce 
v Olomouci u kanovníka kavalíra barona Grimmensteina, u něhož býval hostem mistr Schlechter. 
     Týž rok byl založen šachový kroužek v Uh. Brodě, ve kterém první turnaj měl výsledek: 1. ceny 
dobyl Kamil Rock 8 ½ body z 9, druhé ceny J. Rašovský (který na turnaj dojížděl z Uh. Ostrohu) 7 
½ b., třetí byl Fr. Běták, nyní poštovní ředitel v Přerově a čtvrtý Šelepa, který hrával též ve 
studentském kroužku v Kroměříži. Účastníků bylo 10. 
     K. Rock zúčastnil se téhož roku Kolischova mistr. turnaje ve Vídni, byl však poslední. 
     O činnosti šach. klubu v Uh. Brodě byl loni vydán památník, první na Moravě. Vůdcem šachistů 
v Uh. Brodě nyní jest všude známý Dr. J. Kauter, ojedinělý šachový mecenáš na Moravě. 
     Dobu až do roku 1900 možno nazvati pravěkem moravského šachu. Jeho historie možno doplniti 
vzpomínkami ještě mnoha jiných průkopníků šachu na Moravě a souhrnem roztroušených zpráv 
z Šach. Listů a šachových rubrik časopisů. 
     V roce 1901 ve dnech 10.-12. srpna byl sjezd v Pardubicích. Z mor. hráčů se zúčastnili: J. Brach 
z Brna, A. Novotný z Tovarová, J. Rašovský z Uh. Ostrohu a L. Vetešník z Osik. Brach dobyl ve 
své skupině 1. ceny (vyhrál všechny 3 partie) před Vetešníkem 1 ½ b. a O. Důrasem 1 b. Vetešník 
vyhrál nejkrásnější partii celého turnaje proti O. Důrasovi.  
     Rok 1902 je začátkem českého šachového života spolkového v Brně. Před založením Spolku 
českých šachistů hrávalo se v místnostech Kounicova paláce. Kromě Bracha a Trčaly a hráčů 
známých později ze Spolku čes. šachistů byli silnými hráči, na které se pamatuji, por. Boubela a 
Adamík. 
     Spolek čes. šachistů byl založen teprve v r. 1904. Předsedou byl prof. Fl. Dvořák, místopř. St. 
Trčala, jednatelem Fr. Běták. Pokladníkem J. Železný, archivářem J. Brach a referentem Fr. Mazel. 
Spolek čes. šachistů byl dlouho střediskem šachového života v Brně. Po jeho založení stali se jeho 
členy též silní hráči zaniknuvšího německého spolku prof. Wlach, Perna, Klein aj. 
     Dlužno vzpomenouti též čilého šach. kroužku zvaného „Ohnisko“ v Židenicích, jehož členy bylo 
několik silných hráčů, mezi nimi Š. Dvořák a později Dr. Hubert Procházka. 



     Předsedou Spolku č. š. dlouhou řadu let jest ředitel Frant. Dedrle, známý problemista moravský. 
Doufám, že Spolek č. š. najde brzy svého historika. 
     Ku konci zaznamenávám ještě dva význačné turnaje v Blansku, uskutečněné zásluhou J. 
Rašovského z Uh. Ostrohu, jehož rodiče tam měli hostinec s pěkným sálem. 
     Prvý ve dnech 15.-17. srpna 1902 o dvou turnajích, hlavním se 7 a vedlejším s 6 účastníky. 
V hlavním turnaji dobyl 1. ceny O. Důras z Prahy 5 body ze 6 po užším zápase s Rodkovským, ve 
kterém vyhrál obě partie. 2. ceny získal Rodkovský 5 body (usadil se jako advokát v Blansku). 3. 
ceny dobyl Partaj z Prahy 4 ½ b., 4.-5. byl B. Hacar z Tovarová aj. Hostáň 1 ½ b., 6. Rašovský 1 ½ 
a 7. L. Vetešník. 
     Ve vedlejším turnaji byl 1. Kellner z Prahy 4 b. z 5, 2.-4. Martinek z Litomyšle, Fr. Mazel 
z Brna a A. Novotný z Tovarová 3 b., 5. A. Rys z Velenic a 6. Šmaha z Litomyšle ½ b. 
Důras sehrál též match s Brachem, který vyhrál s převahou 3 ½:½ a simultánku 12 partií, z nichž 11 
vyhrál a jednu proti B. Hacarovi z Tovarová prohrál. 
     Druhý šachový sjezd v Blansku byl od 21. do 25. července 1906. Turnaj o 7 účastnících měl 
tento výsledek: I. J. Rašovský 5 ½ b., II. Ant. Beck  4 ½, III. Cyril Dedrle 4, IV. Meth. Gargulák 3 
½, V. L. Vetešník 1 ½, VI.-VII. A. Rašovský a A. Rys po 1 b. 
     Šachový spolek v Blansku byl založen asi r. 1905, ale neprojevil zvláštní činnosti. 
     Ve XX. století šachový život na Moravě vůčihledně roste. Bohužel chybí, až na malé výjimky, 
nadšení těch průkopníků z minulého století, kteří z lásky k šachu se nelekali ani námahy, ani 
finančních obětí na oltář bohyně Caisy. 
     Šachový klub „Stadion“ v Brně důstojnou oslavou svého jubilea, spojenou s vydáním almanachu 
a uspořádáním pěkného turnaje se značnými finančními obětmi, dokazuje, že nadšení pro královnu 
her dosud žije. 
     Bylo by si jen přáti, aby náš klub našel více následovníků! 
     Ku konci dovoluji si vysloviti dík všem těm šachovým veteránům, o nichž je v této črtě zmínka, 
za jejich lásku a práci pro český šach.  
 

 


