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NEVINÍM SOVĚTSKÝ SVAZ

Viktor Korčnoj  
Nejlehčí by bylo, 

kdybych to svedl 

na poměry v So-

větském svazu,“ 

odpověděl Viktor 

Korčnoj na otázku 

ohledně důvodů, 

proč se nikdy ne-

stal mistrem světa. Korčnoj, který 

podle vlastních slov nikdy nebyl žád-

ným zázračným dítětem a ke všemu, 

čeho dosáhl, se musel probojovat tvr-

dou prací, však zachází ve zdůvodně-

ním dále. „Mohl bych říci, že to pros-

tě Brežněv nedovolil. Určitý smysl by 

v tom byl: Karpovovi tehdy pomáhali 

nejlepší šachové mozky země, ale 

na druhé straně ten samý Brežněv se 

snažil zabránit v zisku titulu i Kaspa-

rovovi, ale ten to na rozdíl ode mne 

dokázal. Takže pokud bych měl ho-

vořit objektivně, musím přiznat, že 

na vině není Sovětský svaz, ale můj 

slabý charakter. Třeba takové malič-

kosti: tehdy jsem pravidelně velice 

špatně zapisoval partie a při domácí 

analýze jsem sám nemohl přečíst, co 

je na partiáři vlastně zapsáno.“ 

DO EXTRALIGY POLABINY 
A DURAS BRNO
Do moravské metropole se vrací ša-

chová Extraliga. Rozhodlo o tom zá-

věrečné kolo 1. ligy skupiny východ, 

ve kterém sice vedoucí celek Durasu 

BVK Brno podlehl zachraňujícím se 

šachistům z Karviné, ale díky po-

rážce svého největšího konkurenta 

z Poruby s Mittalem Ostrava se může 

radovat z extraligové příslušnosti.

 Pokračování na straně 2
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50. NAROZENINY IGORA NĚMCE

MATEMATIKA, ŠACHY, HUDBA A POLITIKA

RAYMOND SMULLYAN: ŠACHOVÉ 
ZÁHADY ARABSKÝCH JEZDCŮ

RETROGRÁDNÍ ANALÝZA 
NA DLOUHÉ LETNÍ VEČERY

Raymond Smullyan: 
Šachové záhady 
arabských jezdců 

Když v roce 

2005 vyšla v na-

kladatelství Mla-

dá fronta sbírka 

retrográdních 

úloh Šachové 

záhady Sherloc-

ka Holmese, byl 

jsem tímto žán-

rem velmi potě-

šen. Domníval jsem se ovšem, že 

komerční efekt titulu tohoto typu 

bude pro vydavatele katastrofální, 

a neočekával jsem, že se kdy do-

čkám pokračování.

Z čeho vyplývala moje skepse? 

Šachové úlohy/studie z umělých 

pozic jsou dosti specifi cký žánr 

a zdaleka ne každého (aktivního 

či jiného) šachistu baví. Retrográd-

ní analýza by zdánlivě mohla být 

přístupná i nešachistům, vždyť při 

ní stačí znát pouze šachová pra-

vidla – podstatou těchto úloh je, 

že máme rekonstruovat minulost 

partie, a to ne na základě smys-

luplných tahů, ale tahů možných 

podle pravidel. Nicméně má zku-

šenost s první knihou byla přece 

jen trochu odlišná; nešachisté se 

kvůli jedné knížce pravidla učit 

nebudou a i při retrográdní analý-

ze se vyžaduje určitá šachová pra-

xe, totiž to, aby určité skutečnosti 

měl člověk zapsané v hlavě takří-

kajíc „do hardwaru“. 

Pokračování na straně 12

Čas platí i pro prezidenty a nejinak 

je tomu i u prezidenta Šachového 

svazu České republiky, doktora 

Igora Němce, který v pondělí osla-

ví padesátiny.

„Šachy jsem se naučil asi v deseti 

letech a mým prvním průvodcem 

ve světě šedesáti čtyř polí byla 

moje maminka. Tehdy mně zau-

jalo nejvíce to, že jsem najednou 

hrál hru, kde nejde jenom o štěs-

tí ve hře,“ říká současný předseda 

Úřadu pro ochranu osobních úda-

jů a zároveň také odhaluje kořeny 

šachové tradice v jeho rodině. 

Pokračování na straně 7
Prezident Šachového svazu České republiky 
Igor Němec
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VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST 

CHCETE DOSTÁVAT 
ŠACHOVÝ TÝDENÍK 
KAŽDÝ ČTVRTEK 
ZDARMA DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY? 

STAČÍ SE 
ZAREGISTROVAT NA
www.praguechess.cz

pokračování ze strany 1

Do druholigových vod se naopak 

potápějí oba plzeňské týmy (So-

kol Plzeň – Letná a Sokol Plzeň 

I), Výstaviště Lysá nad Labem, 

ŠK Lokomotiva Brno, Slavia 

Kroměříž a ŠK Panda Rychnov 

n/Kněžnou. 

1. česká liga - východ
Body Skóre

1. ŠK Duras Brno BVK 24 55.5

2. ŠK Slavoj Poruba 23 53.5

3. ŠK Staré Město 21 45.5

4. ŠK Bydo Zakřany 20 47.0

5. Tatran Litovel 19 47.0

6. TJ Mittal Ostrava 17 43.0

7. ŠK Gordic Jihlava 14 40.0

8. Jakl Karviná 13 43.5

9. SK Slavia Orlová 12 38.5

10. ŠK Panda 

Rychnov n/Kněžnou

10 40.5

11. Slavia Kroměříž 10 40.5

12. ŠK Lokomotiva Brno 7 33.5

1. česká liga - západ
Body Skóre

1. 2222 ŠK Polabiny 28 53.5

2. 1. Novoborský ŠK „B“ 22 46.5

3. ŠK Sokol Vyšehrad 21 44.5

4. Sokol Vršovice 19 45.0

5. TJ Pankrác 16 46.5

6. Space" 

Poštovní spořitelna „B“

15 45.5

7. TJ Slavia Hradec Králové 15 45.5

8. Holdia DP Praha B 14 44.5

9. TJ ŠO Chrudim 14 42.5

10. Výstaviště 

Lysá nad Labem

14 40.0

11. Sokol Plzeň I 9 39.0

12. Sokol Plzeň - Letná 2 35.0

PO ČTVRTÉ V ŘADĚ

Sergej Movsesjan

Celek OSG Ba-

den-Baden v se-

stavě s velmis-

trem Sergejem 

M o v s e s j a n e m 

(2732) potvr-

dil roli favorita 

a získal již čtvr-

tý titul německého přeborníka 

za sebou. Sestava Viši Anand 

(2791), Magnus Carlsen (2786), 

Alexej Širov (2726), Petr Svidler 

(2727), Michael Adams (2734), 

Sergej Movsesjan (2732), 

Liviu-Dieter Nisipeanu (2684) 

a Etienne Bacrot (2705) získala 

v patnácti ligových kolech dva-

cet osm bodů a s impozantním 

skóre osmaosmdesáti bodů, 

znamenajícím průměrnou vý-

hru 6:2, o čtyři body předběh-

la druhý celek Werderu Brémy, 

v jehož sestavě se bili naši vel-

mistři Zbyněk Hráček (2613) 

a Vlastimil Babula (2608). Bronz 

patří družstvu TV Tegernsee. 

Kompletní výsledky na adrese: 

www.schachbundesliga.de 

POKRAČOVÁNÍ V NALČIKU
Další dějství série Grand Prix 

FIDE bude zahájeno 14. dub-

na v ruském Nalčiku za účasti 

velmistrů Vladimira Akopja-

na (ARM), Jevgenije Alexejeva 

(RUS), Levona Aronjana (ARM), 

Petra Svidlera (RUS), Pavla El-

janova (UKR), Borise Gelfan-

da (ISR), Alexandra Griščuka 

(RUS), Vasilije Ivančuka (UKR), 

Gaty Kamského (USA), Sergeje 

Karjakina (UKR), Rustama Ka-

simdžanova (UZB), Pétera Léka 

(HUN), Šachrijara Mamedjarova 

(AZE) a Etienna Bacrota (FRA). 

Turnaj proběhne od 14. do 29. 

Průměrný rating turnaje je 2725 

bodů a účastníci budou bojovat 

o cenový fond v hodnotě 162 

000 eur.

MEMORIÁL MILOŠE HEBELKY

Mikuláš Maník

Velmistr Mikuláš 

Maník (2448), 

mezinárodní mi-

str Jan Bernášek 

(2443) a mistr 

FIDE Milan Pa-

cher (2344) se 

stali vítězi 1. roč-

níku Memoriálu Miloše Hebelky, 

který proběhl o uplynulém víken-

du v Bratislavě a hrál se současně 

jako mistrovství Bratislavského 

kraje v bleskovém šachu. Mezi 

čtyřiceti devíti šachisty získal ví-

tězný velmistr Maník ve třinácti 

kolech deset a půl bodu, druhý 

IM Bernášek o půl bodu méně. 

Kompletní výsledky na adrese 

www.slovan-bratislava.com



I LETŇANY
25. DUBNA 2009 I PRAHA
PRAŽSKÝ 

VELETRŽNÍ 

AREÁL (PVA)

Součástí výstavy AUTO PRAHA 2009 

Začátek soutěžního dne v 11:00 hod.

SOUBOJ 12 NEJLEPŠÍCH
STŘEDOŠKOLSKÝCH TÝMŮ
O POSTUP DO CELOSVĚTOVÉHO

             FINÁLE
 25. D

SSSSSSOOOOOU
SSSSSSTTTTTŘŘE
OOOOO PPPOS

•  Přijďte podpořit své spolužáky, kamarády a budoucí konstruktéry F1!

•  Vyzkoušejte sami své schopnosti na závodní dráze!

•  Seznamte se s předními českými automobilovými jezdci!

•  Zapojte se do bohatého doprovodného programu! 
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Králem francouzské Riviéry se 

po roce opět stal arménský vel-

mistr Levon Aronjan (2751), když 

sdílené prvenství mu v obou čás-

tech turnaje přineslo celkové prv-

ní místo s půl bodovým náskokem 

před mistrem světa Viši Anandem 

(2791) a Rusem Vladimirem Kram-

nikem (2759), hrajícího na turnaji 

překvapivě skvěle černými fi gu-

rami, zatímco jeho tradiční zbraň 

bílé kameny zůstala téměř nevy-

užita. Velmistr Aronjan tak opět 

potvrdil svoji ohromnou všestran-

nost, kterou sám považuje za svoji 

hlavní šachovou devizu.

Se svojí formou však vítěz turnaje 

příliš spokojený nebyl a v porov-

nání s loňským ročníkem ji označil 

za slabou. „Ze začátku jsem cítil, 

že hraji špatně. Říkal jsem si: Hra-

ješ špatně a tohle nebude ten tvůj 

turnaj. Prostě budu normálně hrát 

a přitom relaxovat a bude to. Ale 

pak jsem si řekl: Ne, prostě musíš 

hrát dobře, a když budeš hrát dob-

ře, tak uděláš i tolik bodů, kolik 

sis představoval,“ popisoval Levon 

Aronjan svoje pocity po několika 

úvodních turnajových kolech. 

V turnaji hraném naslepo dlouho su-

verénně vedl norský velmistr Mag-

nus Carlsen, kterého od „zbytku 

světa“ dělil celý bod. Zvrat přišel až 

v předposledním kole. Proti mladé-

mu Norovi se posadil exmistr světa 

Vladimir Kramnik a vedoucího hrá-

če turnaje černými fi gurami doslo-

va smetl. „Velice mě překvapilo, že 

do té doby suverénní Carlsen ode-

hrál naši partii tak slabě,“ komento-

val průběh partie velmistr Kramnik. 

MAGNUS CARLSEN (2776) 
– VLADIMIR KRAMNIK (2759) 
Nimcovičova indická obrana [E32]

Nice 2009

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 0–0 

5.e4 d6 6.Sd3 Jc6 7.Jge2 Sa5 Nový 

tah, který Vladimir Kramnik zamýšlí 

zatlačit na bílé centrum nejprve fi gu-

rami a teprve poté si do bílé centrální 

formace „kopnout“ i pěšci. V partii 

se tento postup skvěle osvědčil a tak 

je možné, že exmistr světa najde své 

následovníky. Nejčastějším a dosta-

tečně dobrým pokračováním je v této 

pozici okamžitý pěšcový úder v cen-

tru pomocí tahu 7…e5 po 8.d5 Jd4 

(hrálo se také 8…Je7 9.f3 c6 10.Se3 

cxd5 11.cxd5 Sd7 12.0–0 Vc8 13.Db3 

Da5 14.Kh1 s vyrovnanou pozicí. viz 

partie Zhou Jianchao (2612) - Ghaem 

Maghami, E. (2599), Peking 2008) 

9.Jxd4 exd4 10.a3 Sxc3+ 11.bxc3 

dxc3 12.0–0 Jd7 13.Se3 měl bílý ze 

zahájení malou výhodu. (Stoček, J. 

(2580) - Cvek, R. (2498), Brno 2006)]

8.0–0 Sb6 9.d5?! Podle Vladimira 

Kramnika je postup pěšcem poně-

kud podivným pokračováním, ale 

na nabízející se 9.Se3 vypadá do-

statečně silně 9…Jg4 10.Vad1 e5 

s dobrou pozicí černého. 

9…Jb4 10.Dd2 Nešikovně vypadající 

ústup do dráhy vlastního střelce není 

o nic horší než 10.Dd1, na což přijde 

10…Jg4 s hrozbou Dh4 a po 11.Sf4 e5 

12.Sg3 f5 je černá pozice na první po-

hled naprosto v pořádku. 

10…exd5 11.cxd5 Velmistr Carlsen 

mohl zřejmě zvážit braní druhým 

pěšcem.

11…Jg4 12.Sb1 S odehnáním drzého 

černého jezdce to není tak jednodu-

ché. Po 12.h3 Je5 13.Sb1 má Vladimir 

Kramnik skrytou možnost 13…Sxh3! 

12…Dh4 13.Df4 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-vl-zp-+-+&
5+-+P+-+-%
4-sn-+PwQnwq$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+NzPPzP"
1tRLvL-+RmK-!
xabcdefghy

AMBER 2009

VŠESTRANNOST HLAVNÍ DEVIZOU

Arménský velmistr Levon Aronian obhájil 
loňské vítězství.

Konečné pořadí – hra naslepo
1. Kramnik, Vladimir RUS (2759) 7

2. Carlsen, Magnus NOR (2776) 7

3. Aronjan, Levon ARM (2750) 7

4. Anand, Viši IND (2791) 6,5

5. Morozevič, Alexandr RUS (2771) 6,5

6. Lékó, Peter HUN (2751) 5,5

7. Topalov, Veselin BUL (2796) 5,5

8. Ivančuk, Vasilij UKR (2779) 5

9. Radžabov, Tejmur AZE (2761) 5

10. Karjakin, Sergej UKR (2706) 4,5

11. Wang Yue CHN (2739) 3,5

12. Kamsky, Gata USA (2725) 3

Konečné pořadí – rapid šach
1. Anand, Viši IND (2791) 7

2. Kamsky, Gata USA (2725) 7

3. Aronjan, Levon ARM (2750) 7

4. Kramnik, Vladimir RUS (2759) 6,5

5. Karjakin, Sergej UKR (2706) 6

6. Carlsen, Magnus NOR (2776) 6

7. Topalov, Veselin BUL (2796) 5

8. Morozevič, Alexandr RUS (2771) 4,5

9. Lékó, Peter HUN (2776) 4,5

10. Ivančuk, Vasilij UKR (2779) 4,5

11. Radžabov, Tejmur AZE (2761) 4

12. Wang Yue CHN (2739) 4

Konečné pořadí
1. Aronjan, Levon ARM (2750) 14

2. Kramnik, Vladimir RUS (2759) 13,5

3. Anand, Viši IND (2791) 13,5

4. Carlsen, Magnus NOR (2776) 13

5. Morozevič, Alexandr RUS (2771) 11

6. Topalov, Veselin BUL (2796) 10,5

7. Karjakin, Sergej UKR (2706) 10,5

8. Kamsky, Gata USA (2725) 10

9. Lékó, Peter HUN (2751) 10

10. Ivančuk, Vasilij UKR (2779) 9,5

11. Radžabov, Tejmur AZE (2761) 9

12. Wang Yue CHN (2739) 7,5
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13…f5! Ruský velmistr správně 

otevírá hru proti bílému královské-

mu křídlu, když Carlsenovy fi gury 

jsou „zavinuty“ hluboko na dám-

ském křídle a jejich přisunutí 

k obraně svého krále bude stát ně-

jaký ten čas. Je otázkou, jestli ho 

bílý má dostatek. 

14.exf5? Již čtrnáctý tah bílému 

prohrává partii. Bílý se ale z pro-

blémů plně nevymluví ani pomo-

cí výměny dam po 14.Dg3 Dxg3 

15.Jxg3 fxe4 16.Jgxe4, protože 

černý má k dispozici vstup nové-

ho silného hráče do hry 16…Sf5 

a černý má výhodu na své straně. 

„Nevím, co vlastně Magnus nevi-

děl,“ říkal po partii ruský velmistr. 

„Braní na f5 bylo opravdu velice 

špatné řešení a moje odpověď 14…

Sxf5 byla zcela samozřejmým ta-

hem. Po tomto tahu se mohl bílý 

již klidně vzdát. Vůbec si nedove-

du jeho hru vysvětlit, protože on 

je opravdu vynikajícím hráčem ze-

jména při hře naslepo.“ Závěrečný 

útok černého bude rychlý a drtivý. 

14…Sxf5 15.h3 Sxf2+ 16.Kh1 

Dostatečně beznadějné je také 

16.Vxf2 Dxf2+ 17.Dxf2 Jxf2 18.Sxf5 

Vxf5–+ 

16…Sd7 17.Dg5 Tužší, leč nic ne-

měnící bylo pokračování 17.De4 

17…Sc5 18.Vxf8+ Vxf8 19.Jg1 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zppzpl+-zpp'
6-+-zp-+-+&
5+-vlP+-wQ-%
4-sn-+-+nwq$
3+-sN-+-+P#
2PzP-+-+P+"
1tRLvL-+-sNK!
xabcdefghy
19…Vf1 20.Sxh7+ Kh8 

0–1 

Výhra v této partii vynesla Vla-

dimira Kramnika do čela turnaje 

hraného naslepo. 

I turnaj v rapid šachu měl hned 

tři vítěze. Jenom Vladimira Kram-

nika ve vítězné trojici vystřídal 

Američan Gata Kamsky. A právě 

Kamského partie proti Veselinovi 

Topalovovi byla jedním z vrcholů 

turnaje. Americký velmistr jako by 

zcela zapomněl na opatrnou hru 

z nedávného prohraného zápasu 

a do svého soupeře se pustil s ver-

vou zcela nevídanou. 

VESELIN TOPALOV (2796) 
– GATA KAMSKY (2725)
Sicilská obrana [B42]

Nice 2009

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

a6 5.Sd3 Jf6 6.0–0 d6 7.c4 b6 

8.Jc3 Sb7 9.a4 Veselin Topalov 

volí v dobře známé pozici měně 

obehraný tah, který již před ním 

použil Sergej Karjakin v partii 

proti Akessonovi z předloňského 

roku. Častěji je v pozici využíváno 

tahu 9.De2 g6 10.Vd1 Jbd7 11.Sc2 

Vc8 12.Jf3 Dc7 13.h3 Sg7 14.Sf4 e5 

15.Sg5 0–0 16.Vac1 Jc5 17.Jd5 Jxd5 

18.cxd5 a5, což přineslo v duelu 

Morozevič, A. (2762) - Predojevič, 

B. (2609), Sarajevo 2007 bílému 

malé plus. Topalovův kolega a kra-

jan Ivan Čeparinov naopak úspěš-

ně použil tah 9.f4 a po dalším 9…

Se7 10.Kh1 Jc6 11.Jf3 Jd7 12.a3 Sf6 

13.Sd2 0–0 14.b4 Jd4 15.Jxd4 Sxd4 

16.Vc1 Ve8 17.Je2 Sf6 18.Se3 Sb2 

19.Vb1 Sf6 20.Db3 se mohl radovat 

z prostorové převahy. (Čeparinov, 

I. (2567) - Kovačevič, S. (2387), Al-

bacete 2004) 

9…Se7 10.a5 bxa5 11.Da4+ 

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7+l+-vlpzpp'
6p+-zppsn-+&
5zp-+-+-+-%
4Q+PsNP+-+$
3+-sNL+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
11…Jbd7 Nový tah. Zmíněná par-

tie Karjakina pokračovala 11…Jfd7 

12.Se3 0–0 13.Dxa5 Dxa5 14.Vxa5 

Vc8 15.Se2, kde měl mladý Ukra-

jinec díky tlaku na dámském kříd-

le na své straně malou výhodu. 

(Karjakin, S. (2686) - Akesson, R. 

(2478), Drážďany 2007) 

12.Jb3 0–0 13.Jxa5 Dc7 14.f3 

Vab8 15.b4?! Bílý získává prostor 

na dámském křídle a zároveň ne-

pouští soupeřova jezdce na pole 

c5. Je ale možné, ze se měl velmis-

tr Topalov raději věnovat dokonče-

ní vývinu například prostřednic-

tvím 15.Se3 

15…Sa8 16.Kh1 

XABCDEFGHY
8ltr-+-trk+(
7+-wqnvlpzpp'
6p+-zppsn-+&
5sN-+-+-+-%
4QzPP+P+-+$
3+-sNL+P+-#
2-+-+-+PzP"
1tR-vL-+R+K!
xabcdefghy
16…d5!? Typický průlom 

ve středu šachovnice otevře pro 

tiše v rohu stojícího černého střel-

ce velké možnosti. Díky tomu, že 

zároveň visí pěšec b4, nemůže 

velmistr Topalov příliš vážně uva-

žovat nad braním na d5 a je nucen 

svým „c“ pěšcem postoupit vpřed. 

Tomu sice vytvoří nebezpečného 

volného pěšce na dámském kříd-

le, ale černý za něho dostane 

nepříjemnou iniciativu v cent-

ru šachovnice, v jejímž důsled-

ku se mu podaří otevřít dlouhou 

GM Vladimir Kramnik
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diagonálu vedoucí až k prozatím 

spokojenému bílému králi. K dob-

ré pozici černého vede také 16…

Je5 17.Se2 d5 18.exd5 Sxb4 19.Je4 

exd5 20.Jxf6+ gxf6 21.cxd5 Vfd8 

17.c5 De5 18.Sd2 Dd4 Kamsky 

po partii označil manévr své dámy 

z c7 přes e5 na d4 jako nepřesný, 

ale neuvedl, který jiný postup by 

mohl být ještě lepší.

19.Dc2 Je5 Po nabízejícím se 19…

Vxb4 20.Je2 Dxc5 21.Sxb4 Dxc2 

22.Sxc2 Sxb4 má černý za kvali-

tu dva pěšce a zřejmě také dosta-

tečnou kompenzaci, ale velmistr 

Kamsky má na mysli jiný běh věcí 

budoucích. 

20.Sxa6 dxe4 21.Je2 Dd8 22.f4 

Počítačovému doporučení spoje-

nému s otevřením centra prostřed-

nictvím 22.fxe4 Jxe4 23.Se1 bych 

příliš nevěřil. Všechny černé fi gu-

ry stojí dobře a při ovládnutí cen-

tra šachovnice by se Kamskému 

nemělo v budoucnu rozhodně da-

řit špatně. 23…Dc7 s ideou napří-

klad Je5-g4-e3 a dobrou pozicí.

XABCDEFGHY
8ltr-wq-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6L+-+psn-+&
5sN-zP-sn-+-%
4-zP-+pzP-+$
3+-+-+-+-#
2-+QvLN+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

22…Jf3! 23.Sc3 Likvidace černé-

ho drzouna by neprošla ani hráči 

s nejvyšším ratingem na světě. 

Po 23.gxf3 exf3 24.Jc3? (Lépe je 

24.c6! ale i tady by měl mít černý 

navrch.) 24…f2+ 25.c6 Sxb4–+ čer-

ný vyhrává. 

23…Jg4 24.c6 Bílý se pochopi-

telně snaží ucpat extrémně ne-

bezpečnou dlouhou diagonálu, 

ale na druhé straně svému sou-

peři umožňuje přesun jeho dámy 

po černých polích (Dd8-b6-f2) 

do blízkosti bílého krále. Možná 

bylo opatrnější zahrát 24.Vad1 

Dc7 25.Da4 Vfd8 s nejasnou hrou. 

Naopak černý jezdec je nedotknu-

telný! Po 24.gxf3 Je3 25.Dd2 exf3 

26.Jg3 f2+ 27.c6 Dxa5 28.Vxf2 Db6 

29.b5 Vfd8 30.De1 Sxc6+ 31.bxc6 

Dxc6+ 32.Kg1 Sc5–+ bílý prohrá-

vá. 24…Jfxh2 25.Vfd1 Sd6 Zají-

mavé je také 25…Db6!? 26.b5 (26.

Vd7 Df2 27.Jd4 Dxf4 28.Jxe6 Dg3 

se smrtící hrozbou Jf1.) 26…Df2 

27.Dxe4 Sc5+-

XABCDEFGHY
8ltr-wq-trk+(
7+-+-+pzpp'
6L+Pvlp+-+&
5sN-+-+-+-%
4-zP-+pzPn+$
3+-vL-+-+-#
2-+Q+N+Psn"
1tR-+R+-+K!
xabcdefghy

26.Se1 Je velice jednoduché po-

stavit za nějaký tah otazník, ale je 

neskutečně těžké sedět v takovéto 

situaci za šachovnicí a nacházet 

ta nejlepší pokračování. K udrže-

ní nestačilo ani uvolnění prostoru 

kolem bílého krále pomocí 26.g3 

Po 26…Db6 27.Jd4 Bílý nemůže 

pustit soupeřovu dámu do blízkos-

ti svého krále. (27.Vxd6? Df2 28.Jd4 

Dxg3 29.Se1 Dxf4 30.Vd7 Jf3–+) 

27…Dxa6 28.Jb7 Db6 29.Jxd6 Sxc6 

30.Jxc6 Dxc6 31.b5 Dc5 32.Jxe4 

Dh5–+ je bílá pozice zcela bez-

nadějná. Pravděpodobně nejlepší 

šancí bílého je tah 26.Kg1!, po kte-

rém se po následujícím 26…Dh4 

27.Dxe4 Df2+ 28.Kh1 Sxb4 29.Sd4 

(špatné je 29.Sd3 Dh4–+ s výhrou 

pro amerického šachistu) 29…Jf1 

30.Sxf2 Jxf2+ 31.Kg1 Jxe4 32.c7 

stále výhodnější pro černého. 

26…Df6 

XABCDEFGHY
8ltr-+-trk+(
7+-+-+pzpp'
6L+Pvlpwq-+&
5sN-+-+-+-%
4-zP-+pzPn+$
3+-+-+-+-#
2-+Q+N+Psn"
1tR-+RvL-+K!
xabcdefghy

27.Vxd6?? Prohrává okamžitě, ale 

ani jiná pokračování již bílého ne-

mohou spasit. Například: 27.Dc3 

e5 28.Vxd6 Dxd6 29.fxe5 Jxe5 

30.Sg3 Jhg4 31.Jc4 Dh6+-+, nebo 

27.Dxe4 Dh6 28.Kg1 Sxb4 29.Sxb4 

Vxb4 30.Jd4 (30.Dxb4 Jf3+ s ma-

tem.) 30…Jf3+ 31.Dxf3 Dh2+ 

32.Kf1 Vxd4 33.Vxd4 Dh1+ 34.Ke2 

Dxa1-+. 

27…Jf3!+- 28.Jg1 Jxe1 29.De2 

Dxf4 30.g3 Dh6+ 

0–1

Po partii si velmistr Kamsky po-

stěžoval, že takhle měl proti To-

palovovi hrát již v jejich zápasu 

v Sofi i. „Hrál jsem tam takové 

stupidní šachy,“ říkal s úsměvem 

Američan. „Prostě jít po králi. Bílé 

nebo černé, koho to zajímá?“ Zá-

roveň ale Američan zdůrazňuje, 

že zápas s Topalovem je pro něho 

již uzavřená záležitost. „Zápas 

skončil a už nikoho nezajímá. Je 

to už historie. Pro mě je teď důle-

žité hrát lepší šachy. A třeba i tu 

sicilskou. A žádné to španělské 

mučení, dlouhé manévry a po-

dobné nesmysly. Prostě 1…c5, si-

cilská a útok na krále!“

Václav Pech

GM Gata Kamsky
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„Až po mnoha letech jsem se dozvě-

děl, že naše babička byla vyhlášená 

šachistka ve svém okolí, ale hrála to 

jen rekreačně.“ Rodina byla pro Igo-

ra Němce a jeho budoucí nejenom 

šachové názory skutečně určujícím 

faktorem. Dědeček budoucího po-

slance a ministra prožil 1. světovou 

válku jako legionář kompletně v Rus-

ku a po příchodu domů nastoupil 

do nové československé armády, kde 

dosáhl až na hodnost brigádního 

generála. Po nástupu okupace pro-

šel koncentračními tábory v Dachau 

a Buchenwaldu, kde se dožil osvobo-

zení americkou armádou. Ani otec 

doktora Němce nebyl zvyklý stát 

v poklidném závětří. Za 2. světové 

války byl členem odbojové organiza-

ce Zpravodajská brigáda Obrany ná-

roda a v roce 1945 se aktivně účastnil 

bojů Pražského povstání. Po válce 

získal doktorát fi losofi e, v roce 1968 

vydal své životné dílo „Staročeský 

slovník“, ale o dvanáct let později byl 

z ideových důvodů direktivně vyřa-

zen z kategorie vědeckých pracov-

níků. Posbíral a upravil také zápisky 

svého otce generála Němce do knihy 

Návraty ke svobodě. „Můj dědeček, 

který má v Kosově Hoře jako čestný 

občan pamětní desku, neměl ze své 

slávy nikdy nic,“ říká Igor Němec. 

„On i můj táta mne učili, že kvůli 

tomu, co děláme pro svou zemi a její 

svobodu, nemusíme na sebe ukazo-

vat. Je to jen naše povinnost. Snažím 

se k tomu vést i své děti,“ dodává.

Současný prezident Šachového 

svazu České republiky vystudoval 

Matematicko-fyzikální fakultu Uni-

verzity Karlovy, obor numerická 

matematika, a získal titul RNDr. To 

mě svádí k tradiční otázce ohledně 

spojení šachů a matematiky. „Ze své 

praxe si myslím, že bych mohl sta-

tisticky doložit, že častější je výskyt 

hudba-šachy než matematika-ša-

chy,“ říká Igor Němec a pokračuje: 

„Protože jsem člověk, který zpívá 

jenom v sebeobraně, tak díky to-

muto srovnání jsem pochopil více, 

o čem asi muzika taky je. Taky, když 

se mně někdo zeptá, co jsou pro mě 

šachy, tak někdy odpovídám: To, co 

pro jiného hudba. Ale abych neod-

bíhal od otázky. Matematiky určitě 

přitahuje na šachu logika. Šachy 

vlastně učí každého psát počítačový 

program a to tak, aby vždy ‚svítilo 

světlo na konci tunelu‘. Jinými slo-

vy, aby se člověk ovládal a nevydal 

se po cestě, která je pěkná, efektní, 

ale nikam nevede.“ A ještě jeden 

důvod podle oslavence pojí šachisty 

a matematiky: „Ještě snad existuje 

prozaičtější důvod, proč si myslím, 

že matematika přitahují šachy. Když 

se mě ptali, proč jsem šel studovat 

matematiku, tak jsem často odpoví-

dal, že mě fascinovalo, že to je stu-

dium, kde potřebujete jenom papír 

a tužku. A v tom jsou šachy hodně 

podobné.“

Do roku 1987 působil Igor Němec 

jako specialista na numerické meto-

dy na Fakultě všeobecného lékařství 

University Karlovy a jeho domovem 

byla katedra nukleární medicíny, 

pak ale přešel do společnosti Meta, 

která se zabývala výrobou softwa-

ru. „Šálek kávy, pomerančová kůra 

a počítač na stole, to byl můj tehdejší 

svět,“ vzpomíná na doby před Same-

tovou revolucí. „Pohyblivá pracovní 

doba a zajímavé úlohy - řešili jsme 

vždy nějaký problém, se kterým se 

na nás obracely nejrůznější podni-

ky, když se dostaly do průšvihu.“ 

Meta pro něho zároveň znamenala 

i další významnou životní výhybku, 

která jej následně dostala do světa 

politiky a tím i do povědomí mnoha 

obyčejných lidí. Jména jeho spolu-

pracovníků z Mety, mezi kterými 

byli například Alexandr Vondra, Ivan 

Havel či Martin Palouš, dávají tušit, 

že politika byla tématem jejich vzá-

jemných rozhovorů. „Byla to doba 

nabitá událostmi a dynamikou,“ říká 

Igor Němec. „To mě zlákalo k tomu, 

že jsem se stal politikem. Určitě 

v tom ale také hrála roli naše rodinná 

50. NAROZENINY IGORA NĚMCE

MATEMATIKA, ŠACHY, HUDBA A POLITIKA
pokračování ze strany 1

„Šálek kávy, pome-

rančová kůra a po-

čítač na stole, to byl 

můj tehdejší svět.“
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tradice, rod Němců nikdy nestál 

za větrem a osudy této země se ho 

nějak dotýkaly.“ Kvantum času obě-

tované politice po roce 1989 prudce 

vzrostlo a dalo mu vhled do světa 

vládnutí a fungování státu. „Dostal 

jsem se k detailům toho fungování, 

pronikl jsem blíže než většina ostat-

ních. Naopak jsou osoby, jejichž moc 

je opravdu značná, ale veřejnosti zů-

stávají skryti. A jako politik se vždy 

snažím, aby působení těchto sil bylo 

usměrňováno ve prospěch občanů 

této země.“ Přišly roky naplněné po-

litickými funkcemi, ve kterých půso-

bil jako poslanec, ministr ve vládách 

Petra Pitharta či Václava Klause, ve-

doucím Úřadu vlády České republi-

ky, primátorem hlavního města Pra-

hy a v současnosti předsedou Úřadu 

pro ochranu osobních údajů.

A co šachy? Vydržely mu i v těchto ča-

sově velice napjatých dobách? Hrají 

politici, kromě těch politických, také 

ty naše obyčejné šachy? „Mezi poli-

tiky se šachy bohužel nehrají,“ popi-

suje Igor Němec realitu naší politické 

scény, ale jednu výjimku nakonec 

přece jenom dodává. „Pamatuji si ale, 

že pouze Václav Klaus, když zaseda-

la výkonná rada ODS v devadesátých 

letech, tak ‚pod stolem‘ luštil šachové 

úlohy.“ Čas na svoji oblíbenou zába-

vu si ale Igor Němec stále nachází, 

byť ne v takovém rozsahu, v jakém 

by zcela jistě rád. „Dnes vlastně kro-

mě nějakých VIP turnajů hraji pouze 

družstva. Hraji za pražskou Duklu 

v Pražském přeboru a prozatím mám 

na svém kontě +1,“ komentuje letošní 

sezonu, ve kterém po nepříliš úspěš-

ném startu vyhrál tři partie za sebou, 

a pomohl tak svému družstvu k pro-

zatímnímu čtvrtému místu. Šachové 

události ve světě ale stále sleduje. 

„Díky internetu a mnoha zajímavým 

portálům a tedy i vašemu časopisu 

jsem schopen aktuální dění stále sle-

dovat,“ říká Igor Němec. Řeč našeho 

rozhovoru se stáčí také na časté téma 

rozhovorů s osobnostmi šachového 

světa, k jeho oblíbenému šachisto-

vi. „Určitě jím je Bobby Fischer! A to 

nejenom svou hrou, která je úžasná. 

Kdykoliv jsem si přehrával jeho par-

tie, tak jsem měl pocit, že šachy jsou 

vlastně jednoduchá hra, protože ty 

tahy, co on dělal, jsou přece tak logic-

ké a jasné… Kdybych seděl na jeho 

místě, tak je budu určitě dělat také… 

(Pro upřesnění: přesně opačný pocit 

mám z partií třeba Kasparova) To 

mě na jeho partiích fascinovalo. Ji-

nak patřím ke generaci, která velmi 

prožívala jeho zápas se Spasským. 

Vzpomínám si, jak lidé ráno v tram-

vaji, když jeli do práce, analyzovali 

na papírových šachách přerušené 

partie. Určitě tento mistr světa udělal 

pro propagaci šachu ve světě nejvíce. 

Začal bořit hned několik mýtů: že So-

věti jsou neporazitelní, že šachy nut-

ně vedou k remíze a podobné věci.“ 

Ohledně svého vlastního stylu je pak 

velice skromný. „Nezlobte se, ale 

svoji partii nepřikládám, abych neji-

třil vkus vašich náročných čtenářů. 

Ohledně mého stylu snad bude stačit 

odpověď, že hraji raději černými než 

bílými.“

Igor Němec ale není, jak již bylo na-

psáno, pouze aktivním hráčem, ale 

zároveň i šachovým funkcionářem 

vykonávajícím funkci prezidenta 

našeho šachového svazu. „Myslím, 

že první mé setkání s Igorem Něm-

cem bylo kolem rozpadu Českoslo-

venska v roce 1992 nebo 1993, kdy 

jsme oba krátce působili ve výkon-

ném výboru Českého šachového 

svazu i nově vzniklého Šachového 

svazu České republiky,“ vzpomíná 

na počátky této epochy současný 

generální sekretář Šachového svazu 

České republiky Petr Herejk. „Igor 

NOVÁ KNIHA

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ
OD 30 AUTORŮ

C E N A :

195 KČ + POŠTOVNÉ

O B J E D N Á V K Y :
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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jako tehdejší ministr vlády i přes vel-

ké časové zaneprázdnění byl ocho-

ten vstoupit do vedení svazu a po-

moci šachovému hnutí jako čestný 

předseda, jehož hlavním cílem bylo 

pomoci vytvořit jediný svaz na úze-

mí ČR. Pamatuji si na jeho vystoupe-

ní na ‚sjednocující‘ celostátní konfe-

renci v Hluku, kde byly tehdy mezi 

českou a moravskou částí, řekl bych, 

nepřekonatelné názorové rozdíly. 

Vystoupení na mě tehdy velmi za-

působilo a myslím, že nejen na mě. 

Bohužel jak víme, moravská část se 

poté k otázce jediného svazu posta-

vila jednoznačně proti a Igor po ne-

celém roce odstoupil.“ V roce 2002 

se po sjednocení svazu oba aktéři 

opět setkali. Petr Herejk o sjednoco-

vací konferenci a „znovuobjevení“ 

Igora Němce mezi svazovými funk-

cionáři nyní říká: „V době, kdy se 

připravovalo vytvoření jednotného 

Šachového svazu České republiky 

současně se zánikem obou územ-

ních svazů v roce 2002, byla při 

tvorbě legislativy vytvořena funkce 

prezidenta pro významnou všeo-

becně známou osobnost. A vlastně 

už v době, kdy tato funkce byla jen 

na papíře, bylo dohodnuto, že tou 

osobností, která se stane preziden-

tem, bude právě Igor Němec. Igor 

tehdy velmi pomohl už v době pří-

prav konference a vahou své osob-

nosti i při vlastní konferenci. Na této 

konferenci v Rybitví v roce 2002 byl 

Igor Němec jmenován do funkce 

prezidenta, já jsem byl schválen 

jako předseda výkonného výboru 

a naše spolupráce trvala vlastně celé 

šestileté období a považuji ji za vel-

mi dobrou. Asi vrcholem byla orga-

nizace oslav 100 let organizovaného 

šachu v českých zemích, bez Igora 

a jeho zkušeností a kontaktů by-

chom asi do takové mamutí akce jít 

nemohli.“ Přestože je funkce prezi-

denta svazu pouze funkcí čestnou, 

Igor Němec nemá rozhodovací pra-

vomoc a není členem Výkonného 

výboru ŠSČR, je s ním řada zejmé-

na klíčových otázek konzultována. 

„Hlavní přínos prezidenta ŠSČR je 

především v jeho kontaktech, v tom, 

že umí otevřít ty správné dveře; je-

den příklad za všechny - magazín 

V ŠACHU v České televizi bychom 

asi neměli, nebýt osobního kon-

taktu Igora Němce s šéfredaktorem 

redakce sportu Otou Černým,“ s re-

spektem komentuje bývalý předse-

da Šachového svazu jeden z hodnot-

ných počinů čerstvého padesátníka 

a závěrem dodává: „A ještě chci říci, 

že si Igora Němce velice vážím, 

a vím, že funkci prezidenta nikdy 

nedělal pro nějaký osobní prospěch, 

vždy mu šlo jen a jen o to pomoci 

českému šachu.“

Řeč v našem rozhovoru přišla 

i na současné palčivé téma, které je 

diskutováno hned na několika fron-

tách, a tím je budoucí fi nancování 

šachového hnutí. „Tyto problémy 

vnímám velice citelně,“ přitakává 

Igor Němec a zároveň přináší i svůj 

Igor Němec v rozhovoru s Anatolijem Karpovem

BORIS GELFAND:

DESET POZORUHODNÝCH 
PARTIÍ

vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izraelsko-

běloruského šachisty Borise Gelfanda, doplněnou o krásný portrét 

tohoto hráče od velmistra Lubomíra Kaválka, si můžete objednat 

na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM
Cena: 148 Kč plus poštovné
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pohled na budoucnost současného 

systému, která není bohužel příliš 

optimistická. „Co se týče fi nancová-

ní, tak jsem byl na několika jedná-

ních ČSTV a mám poměrně jasnou 

a nepříjemnou zprávu pro šachisty. 

Musíme založit svou budoucnost 

na jiném způsobu fi nancování, než 

je stávající systém se Sazkou. Pení-

ze budou stále menší, až nebudou 

žádné. Ano, je to krach projektu 

Sazka, o kterém někteří věděli pře-

dem, ale zabránit nemohli…“ zní 

rezolutní a jasná odpověď, kterou 

si stále ne všichni chceme připus-

tit. Problémy našeho šachu cítíme 

oba, a tak otáčím tok rozhovoru 

opět na oslavencovu nešachovou 

současnost. Ochrana soukromí je 

současnosti často zlehčována, a tak 

protože hovořím s domácí nevyšší 

autoritou tohoto srovnatelně nové-

ho tématu, ptám se, jak tuto otázku 

vnímá předseda Úřadu pro ochra-

nu osobních údajů. „Souhlasím. 

Ochrana soukromí je v současnosti 

skutečně podceňována,“ tvrdí zcela 

jasně doktor Němec a přináší v rám-

ci vysvětlení i svůj pohled na možná 

rizika a jejich využití v budoucnosti. 

„Jedná se o téma nové a jeho nega-

tivní plody se budou více strhávat 

až v budoucnu. Pokud se stane to, 

že díky rozvoji informačních tech-

nologií se o nás bude moci někdo 

dozvědět více informací, než víme 

sami o sobě, pak ztratíme soukromí 

v pravém slova smyslu a budeme 

vydáni na pospas jiným, těm infor-

movaným, nebo chcete-li ‚Velkému 

Bratru‘. Budeme jinou civilizací. 

Budou se množit krádeže identity 

a vznikne úplně jiný druh krimina-

lity. Přitom se tomu dá zabránit jed-

noduchým principem. Zpracovávej-

me jenom ty údaje, které k danému 

legálnímu účelu potřebujeme. Ne 

jiné. A to na základě zákona nebo 

souhlasu těch, kterým patří. A na to 

dohlíží náš úřad.“

Šachové a pracovní záležitosti jsme 

probrali a na konci našeho povídá-

ní přichází na řadu Igor Němec jako 

„běžný smrtelník“. Jak kromě šachu 

tráví svůj volný čas? „Jsem velký 

fanda hokejové Sparty, někdy jedu 

i s fanklubem na výjezd,“ svěřuje se 

se svoji láskou k hokeji a klubu z Ho-

lešovic, kde bydlí již mnoho let. „Teď 

prožívám smutek. Skončili jsme 

v play-off bohužel předčasně " Spar-

ťanem byl podle svých slov téměř 

odjakživa. A i jeho syn je věren stej-

nému klubu a ve fanklubu hokejové 

Sparty má dokonce i velice slušné 

postavení. Je bubeníkem. "Jednou 

jich bylo málo, a tak mi bylo nabíd-

nuto, abych si to zkusil. A protože 

jsem nebyl úplný antitalent a chytlo 

mě to, pokračuji v tom," odpovídá 

Igor Němec mladší na otázku svého 

„zařazení“.

Ale není to jen hokej. V jednom 

z článků se vyznává i k lásce k hudbě 

Antonína Dvořáka. „Jeho génius pro-

stoupil generacemi českého národa. 

Zde bych rád připomenul nejen jeho 

slavné žáky - Suka, Nedbala, Nováka 

- ale i jeho potomky, z nichž rodový 

odkaz ztělesňuje vnuk, houslový vir-

tuos Josef Suk, ale i talent zcela jiné-

ho druhu; málokdo ví, že další vnuk, 

syn jeho dcery Anny, byl slavný fot-

balista Slavie,“ píše ve svém článku 

ve kterém připomíná i jistý dluh Če-

chů ke svému velkému rodákovi. „Ať 

to jsou peripetie s jeho sochou, nebo 

Nejedlého klatba včetně politických 

zájmů totalitního státu upřednostňo-

vat jiná jména.“ 

A nejbližší cíle a sny, které má šacho-

vý prezident v nejbližší době před 

sebou? „Někdy si říkám, že kdybych 

neměl děti, tak nevím, co je problém. 

Mám čtyři. Tak například můj sen 

je, aby úspěšně dostudovaly to, co 

studují.“ Přejeme Igorovi Němcovi, 

aby se mu jeho přání splnilo a i další 

léta pro něho byla přinejmenším tak 

úspěšná jako ta dosavadní.

Václav Pech

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

šachového fanouška!
■  rozhovory
■  teorie
■  problémový šach
■  korespondenční šach
■  komentované partie 

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

■  Koncovky
■ Hádání tahů
■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
■  a další...
■  V každém čísle barevná 

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

150 21 Praha 5
info@sachinfo.cz
www.sachinfo.cz

Roční předplatné 580 Kč

„Musíme založit svou 

budoucnost na jiném 

způsobu fi nancování, 

než je stávající systém 

se Sazkou.“
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Když před sebou uvidíme dvojpěšce, 

musí nám být ihned jasné, že toto 

postavení pěšců nemohlo podle pra-

videl vzniknout jinak než v důsledku 

braní. Pokud je na diagramu černý 

střelec na c6 a černí pěšci na b7 a d7, 

musí člověk na první pohled vidět, že 

střelec je proměněný. Tohle totiž není 

řešení, ale jen první krok, bez něhož 

se člověk nepohne z místa. Některé 

úlohy navíc mohou obsahovat triky 

s otáčením šachovnice, jindy do hry 

vstupuje braní mimochodem. Tako-

vých „šachových detektivů“, domní-

val jsem se, se moc nenajde. Ne ne 

– člověk, který se právě naučil pravi-

dla, Smullayanovy úlohy nejen ne-

vyřeší, ale ani jejich řešení neocení. 

Zkoušel jsem to.

Moje skepse měla před třemi roky 

i další důvody. Autor Raymond Smul-

lyan je docela spisovatelská celebrita. 

Kromě všemožných hádanek mu už 

česky vyšly i knihy pokoušející se 

seriózně představit moderní logiku, 

nakladatelství Academia například 

vydala i jeho text Navěky neroz-

hodnuto, což je (nakolik je to vůbec 

možné) populární pokus vysvětlit 

normálnímu člověku podstatu Gö-

delových důkazů a obdobných mate-

matických paradoxů. A tak jsem sou-

dil, že vzhledem k ceně autorských 

práv (kterou neznám) bude výsledek 

první knihy pro vydavatele znamenat 

fi nanční pohromu (samozřejmě ne-

znám ani tato čísla) a nic podobného 

se na malém českém trhu už nikdo 

vydat neodváží.

Tudíž mě potěšilo v první řadě to, 

že Šachové záhady arabských jezd-

ců vůbec vyšly. Po pravdě řečeno, 

oproti předcházejícím retrográdním 

úlohám je tahle sbírka ještě o dost 

těžší, alespoň subjektivně – možný 

je samozřejmě i úpadek mých luš-

titelských schopností či trpělivosti. 

Vyjma prvních dvou úloh jsem nedo-

kázal na „krátké zamyšlení“ vyluštit 

vůbec nic. Částečně proto, že úlohy, 

ač přísně logické, jsou ve skutečnosti 

mnohdy pořádně složité. Člověk do-

káže udělat pár kroků, ale pak se za-

sekne, mnohdy v okamžiku, kdy se 

mu úloha jeví bezvýchodná a pozice 

nemožná, což je z pohledu autora sa-

mozřejmě záměrně matoucí vtípek. 

Jindy je problém v tom, že pozice 

toto obsahuje „příliš moc najednou“ 

a vůbec není jasné, čeho se primárně 

chytit. Pokud tedy Smullyan v před-

mluvě tvrdí, že své retrográdní úlohy 

nějak rovnoměrně rozdělil mezi obě 

knihy, mám pochybnosti. Arabští 

jezdci jsou oproti Šachovým záha-

dám Sherlocka Holmese těžší.

Autor sám připouští, že první úlohy 

bude pravděpodobně jen málokdo 

schopen vyluštit samostatně, pak 

však má s pomocí řešení obsažených 

v knize nabýt potřebnou zručnost. 

Nevím. Každopádně i trápit si mo-

zek dvě hodiny a pak si nalistovat ře-

šení je zajímavé, o to nic. Kniha také 

neobsahuje jen diagramy k řešení, 

ale úlohy rámuje do různých histo-

rek ze dvora Harúna Al Rašída. Toto 

pojetí, které míchá narativní litera-

turu s formalizovanými hádankami, 

je pro čtenáře samozřejmě zábavné 

– kdo si ještě pamatuje na krásnou 

knihu F. J. Prokopa Kouzla bohyně 

Caissy? Smullyanovy doprovodné 

texty jsou mnohdy vtipné, když si 

třeba hraje s hříčkami ve stylu Lewi-

se Carrolla. Nakolik se zde jedná 

o fi kci a nakolik o narážky na „histo-

rického“ Harúna Al Rašída, bohužel 

nedovedu posoudit. Úlohy by teore-

ticky mohly být pojaty jen jako „po-

známky pod čarou“, nicméně pro le-

nochy je zde přece jen jeden zádrhel 

- číst si jen texty mezi úlohami asi 

přece jen neuspokojují.

Shrnuto, není sice úplně jasné, 

pro jakou skupinu čtenářů je tato 

kniha určena, sám jsem z ní měl 

i přes vlastní luštitelské selhná-

ní ale radost. Samozřejmě je také 

potěšující, že šachové knihy vydá-

vají i mainsteramoví vydavatelé. 

Překlad (Josef Maršálek), redak-

ce ani sazba neposkytují důvody 

ke kritice. Překladatel doplnil kni-

hu vlastním doslovem s několika 

dalšími studiemi pro uvedení čte-

náře do problematiky, rozhodně 

zajímavý je i doslov Raymonda 

Smullayana, kde popisuje, jak se 

vlastně k retrográdním úlohám do-

stal a jak dlouho čekal na to, než 

budou publikovány. Tak jen dou-

fejme, že po tomto mozkolamu 

česky o retrográdní analýze ještě 

něco vyjde…

XABCDEFGHY
8-+-wqk+-+(
7+pzpp+pzp-'
6-zpn+-snp+&
5+-vl-tr-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-zPPzPLzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
Je černá věž na e5 „původně“ dám-

ská, nebo královská? Upřesňující 

informace. Bílý dal napřed černé-

mu jezdce a bílý ani černý král ani 

bílá ani černá dáma dosud netáhli.

Pavel Houser

RAYMOND SMULLYAN: ŠACHOVÉ ZÁHADY ARABSKÝCH JEZDCŮ

RETROGRÁDNÍ ANALÝZA NA DLOUHÉ LETNÍ VEČERY
pokračování ze strany 1

Autor knihy Raymond Smullyan
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KALENDÁRIUM
3.–5. 4. 2009

Prievidza (Slovensko). 5. ročník 

Open Prievidza. Švýcarský systém 

na 9 kol tempem 60 minut na partii. 

Martin Dobrotka

tel.: +421 905 360 654

dobrotka@sachprievidza.sk

www.sachprievidza.sk 

4.–14. 4. 2009

Budapešť (Maďarsko). First Satur-

day. Tempo hry 120 minut na partii 

s přídavkem třiceti sekund za kaž-

dý provedený tah. 

Nagy László

tel./fax: (36-1)-263-2859

mobil: (36)-30-230-1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu

4. 4. 1937 

V maďarském Zalaegerszegu se 

narodil mnohonásobný kandidát 

na titul mistra světa, velmistr La-

jos Portisch. 

4. 4. 2009 

Kunvald. Memoriál Mirka Kodyt-

ka. Dvacátý ročník turnaje druž-

stev v rapid šachu hraného jako 

krajský přebor družstev v rapid 

šachu. Švýcarský systém na 7 kol 

tempem 2x30 minut. 

Jaroslav Tobiška

Kunvald 102

tel.: 776263431

jaroslavtobiska@seznam.cz 

4. 4. 2009

Hošťálková. Memoriál Jana Kováře 

1.ročník. Švýcarský systém na 9 kol 

tempem 2x 15 minut na partii. 

Ing. František Veselský 

tel: 604 189 284

frantisek.veselsky@uniqa.cz

www.sachy-vsetin.cz

7.–8. 4. 2009

Štědronín (okr. Písek). Republi-

kové kolo Přeboru škol v šachu 

2008/2009 - kategorie 6. - 9. tříd ZŠ. 

Ing. Zdeněk Fiala

chess.svetla@seznam.cz

9.–13. 4. 2009

Frýdek-Místek. 20. ročník turnaje 

Pobeskydí 2009. Tři uzavřené IM 

turnaje a FIDE OPEN hraný švý-

carským systém na 9 kol. 

Antonín Surma

tel.: +420 728 855 086, 

+420 558 637 670 (zam.)

a.surma@chessfm.cz

www.chessfm.cz

9.–13. 4. 2009

Frýdek-Místek. Turnaj šachových 

nadějí 2009. 

Antonín Surma

tel.: +420 728 855 086, 

+420 558 637 670 (zam.)

a.surma@chessfm.cz

www.chessfm.cz

10. 4. 1949

Před šedesáti lety se narodil bělo-

ruský velmistr a jedenáctinásobný 

přeborník své země (1965-2006) 

Vjačeslav Dydyško.

11. 4. 2009 

Kolín. O velikonočního beránka 

2009. 6. ročník žákovského ša-

chového turnaje. Účast: H16 a D16 

(1994 - 1995), H12 a D12 (1998 

– 1999), H14 a D14 (1996 – 1997), 

H10 a D10 (2000 – 2001), H8 a D8 

(2002 – a ml.). Švýcarský na 7 kol, 

tempo 2 x 20 minut. 

Jan Kalík

M. Alše 666, 280 02 Kolín 2

tel.: 321 720 375

kalik.jan@quick.cz

11.–12. 4. 2009

Strakonice. 21. ročník velikonoční-

ho turnaje Open Strakonice, zá-

roveň 6. turnaj Grand Prix České 

republiky v rapid šachu. Švýcarský 

systém, 11 kol tempem 2x30minut 

na partii. 

Štěpán Soucha

Mládežnická 1229, 386 01 Strakonice

tel.: 724 524 567

stepan.soucha@seznam.cz

11.–12. 4. 2009 

Jeseník. Velikonoční turnaj Je-

seník 2009. Švýcarský systém 

na 9 kol tempem 2x20 minut pro 

každého hráče. 12. dubna – bles-

kový turnaj – 20kol, 2x5 minut 

na partii. 

ing.Výšek Bedřich

Erbenova 13/342, 790 01 Jeseník

tel.: 775 319 619

vysek@centrum.cz

12. 4. 1939

Před sedmdesáti lety zemřel za-

kladatel Spolku českých šachis-

tů v Brně (1904) prof. František 

Nachtikal.

13. 4. 1859

Před 150 lety se v Rumburku naro-

dil Victor Tietz.

13. 4. 1963

V ázerbájdžánském Baku se naro-

dil 13.mistr světa Garri Kimovič 

Kasparov.

14. 4. 1889

Před sto dvaceti lety se v Kyje-

vě narodil dvojnásobný účast-

ník zápasu o titul mistra svě-

ta v šachu Jefim Dmitrijevič 

Bogoljubov.
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