
Emil Frída, šachy a vůbec 
 
V sobotním magazínu deníku Právo (24. 5. 2014) jsem se začetl do rubriky historie, kde nic 
nenasvědčovalo tomu, že tam budě nějaká zmínka od šachu. A ono ano – Jaroslav Vrchlický, 
vlastním jménem Emil Frída, rád hrával šachy, ač neuměl …  
 
Dramatik a literární kritik Edmond Konrád na to vzpomínal: „Jako patnáctiletý student chodil jsem 
na letním bytě hrát šachy s Vrchlickým. Vyšly najevo dvě věci: první, že Vrchlický vůbec neumí 
hrát šachy, že by rád věží táhl šikmo, že nenajde správné pole, na něž má doskočiti jezdec. Druhá 
pak, že nad matem žasne jako dítě, kterému vzali hračku.“ 
 

 Někdejší týdeník Dikobraz – rubrika Ze soudních síní a předsíní: 
„Po deseti pivech rád mluvil německy, ač neuměl.“ 

 
Ihned jsem si vzpomněl na svou partii z roku 
2002 s nestárnoucím šachovým kronikářem 
z Boršic, panem Josefem Ludvíčkem, kdy 
jsem v následující pozici zahrál, světe div se 
… 

 
17. …Jc6?!? 

 
Pouze dodám, že ani tento skok Tátošem mě 
neuchránil od porážky v dané partii ☺ 
 
VM Kotov v jednom článku v Šachmatech 
v SSSR vzpomíná, jak u příležitosti turnaje 
v Anglii navštívil obchod, kde narazil na 
šachový počítač. Chtěl s ním sehrát partii, ale 
po pár tazích mu majitel obchodu řekl, buď ať 
si počítač koupi, nebo zanechá hry. Kotov si 
posteskl anglickému hráči Rotlevymu, co se 
mu přihodilo. Ten mu na druhý den sdělil, že 
byl pomstěn. Kotov nechápavě zíral, tak mu 
Rotlevy vysvětlil, že si tam šel rovněž zahrát. 
Rotlevy měl bílé a partie měla tento průběh: 
1.Sf1-c4 Jc6 2.Jg1-g5 Jf6 3.Sxf7 mat. Počítač 
chvilku rachtal a pak z něj vypadlo, že 
vzdává. Rotlevy se totiž zabýval šachovým 
programováním a věděl, že s ohledem na 
tehdejší možnosti HW a SW nemají tyto 

programy v sobě zabudované mechanismy 
proti nemožným tahům (cca kolem 1980). 
 
A ještě poslední případ „zvláštního“ tahu 
jezdcem – šachová hříčka: 
 

 
Bílý na tahu dá mat půltým tahem 

 
Autorské „řešení“ má jednu nevýhodu – bolí 
z něj ruka. Navíc, již Emanuel Lasker našel 
vyvrácení – viz jeho kniha Jak se Viktor stal 
šachovým mistrem (německy 1937, rusky 
1973), kde je tento diagram uveden jako 
Laskerova obrana – černý král je rovněž 
zvednut nad šachovnici … ☺ 
 
Tento nedostatek lze však vyřešit pomocí 
herní varianty Janus (hrací deska 10x8 polí), 
kdy má každá strana navíc dvě figury – 
Januse – které stojí v základní pozici mezi 
věží a jezdcem. Tento Janus táhne jako střelec 
a jezdec dohromady, tudíž takový Janus může 
krále stojícího v rohu pohodlně matovat ☺ 
Odkaz na Chess Janus: www. 



 
 
 
 
Jak lze vidět, tak Vrchlického „syndrom“ 
může být nakažlivý, jenom ještě musíme 
zapracovat na tom tahu věží … 
 
 
Na straně druhé máme v klubovních análech 
tuto zábavnou partii, kterou sehrál před 
drahnou dobou můj oddílový kolega, v níž si 
bílá dáma zahrála na chameleóna. Stalo se tak 
při zápase s Kroměříží, sehranou v tehdejším 
KP. 
 

 
První „kritická“ pozice, kdy bílý po 9.Sd3?? 
ztratil jezdce d4. 
 
 

Nicméně, partii nevzdal a srdnatě bojoval 
dále:  
 

 
Druhá „kritická“ pozice – bílý na tahu zahrál 
33.Dxh6!?? … 
 

 
Po dalších několika tazích nastalo rozuzlení a 
černý dostal dalším tahem mat … 
 
Při následné analýze byli oba soupeři 
překvapeni, co se na šachovnici seběhlo, ale 
partiář byl podepsaný, takže mat platil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josef Martinák, květen 2014 


