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NEKROLOG ZA BŘETISLAVA MODRA

OPTIMISMUS JE OPIUM LIDSTVA

KRAMNIKOVY DĚTI 

Vladimir Kramnik

38letý exmistr světa 
Vladimir Kramnik 
poskytl rozhovor 
brazilské reportér-
ce Claře Cavourové. 
Řekl zde, že svou 
pětiletou dceru již 
začíná učit šachy, 

roční syn má ještě čas. Kramnik se 
domnívá, že děti by si v raném věku 
měly osvojit především určitý způ-
sob přemýšlení a duševní schopnos-
ti, naopak fyzičku lze získat i pozdě-
ji. Proto jsou podle něj šachy nebo 
jiná obdobná činnost určitě vhod-
nější než třeba fotbal.
V interview Kramnik též uvádí, 
že pro něj samého jsou šachy 
spíše uměním než sportem, ne-
být šachů, nejspíš by se věnoval 

hudbě. Na rozdíl od Karpova, 
Kasparova či Carlsena nemá ani 
primárně ambici být v tom, co 
dělá, nejlepší (skutečně se bez 
takové motivace lze dnes stát mi-
strem světa?).

BOJOVNÝ KARPOVŮV TURNAJ

A. Morozevič  I. Šaric

V Rusku (konkrétně v Neftejugan-
sku v okrese Ugra) probíhá pravi-
delný „Karpovův“ turnaj Pojkovskij, 
letos se koná již 15. ročník. 

pokračování na straně 2

ZAHRAJTE SI S VELMISTREM

SIMULTÁNKA  
H. NAKAMURY

Hikaru Nakamura

Poměřte své síly 
s jedním z nej-
lepších a nej- 
originálnějších 
šachistů planety. 
Hikaru Nakamu-
ra byl k 1. 1. 2014 
na 3. místě světo-

vého žebříčku a dlouhodobě patří 
mezi světovou Top 10 a je nejlep-
ším šachistou USA. Nakamura 
uvádí, že nepřečetl téměř žádnou 
šachovou knihu, protože vyrůstal 
s počítačem. Šachy ho učil jeho 
nevlastní otec, srílanský šachový 
mistr Sunil Weeramantry, a po-
tom šachové programy. Praktické 
zkušenosti získával především 
v milionech bleskových partiích, 
které hrával a hrává na serverech 
ICC a PlayChess, a i proto je jeho 
šachový styl založen na taktice.
Na začátku června bude Nakamura 
hlavním hostem šachového festiva-
lu ČEZ CHESS TROPHY 2014 a kro-
mě zápasu s nejlepším českým ša-
chistou Davidem Navarou sehraje 
i simultánku proti 30 soupeřům. 
Simultánka proběhne v pátek 
6. června 2014 od 15.00 h v Mich-
nově paláci v Praze na Kampě 
a zúčastnit se jí můžete i vy! Chce-
te-li si přijít zahrát, cena jednoho 
místa do simultánky je 2 900 Kč 
(bližší  informace e-mailem 
pavel.matocha@gmail.com). 
Pro diváky je vstup na simultán-
ku zdarma až do naplnění kapa-
city sálu. 
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V prosinci nepřijel do Poděbrad na 
Sněženky a Machry, protože ze si-
multánky ho jeho žena Hanka mu-
sela odvézt do nemocnice. Nemoc 
zaútočila a Břéťa si její vážnost ne-
připouštěl. A i jestli si ji připouš-
těl, tak ostatním to nedal poznat. 
Stále byl veselý, vyprávěl humor-
né historky a své zdravotní potíže 
bagatelizoval.
Hodně lidí jsou simulanti. Břéťa 
byl desimulant, alespoň tak to 
pojmenovala lékařka v pražské 
nemocnici, když se tam koncem 
dubna vrátil ve velmi vážném sta-
vu a říkal, že je jen trochu unaven. 

Byla to partie, kterou výborný ša-
chista Břetislav Modr nevyhrál. 
Zemřel 7. května 2014 po těžké 
nemoci. Dívám se na parte a vzpo-
mínám na nespočet setkání a roz-
hovorů s ním.

pokračování na straně 12

Břetislav Modr (* 15. 4. 1946, † 7. 5. 2014)
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pokračování ze strany 1

Po 4. kole vedli s 3,5 bodu domácí 
Alexander Morozevič a chorvatský 
GM Ivan Šarič, který byl do turna-
je přijat na divokou kartu. Většina 
letošních hráčů se turnaje účastní 
tradičně a již ho v minulosti i ně-
kdy vyhráli, Bologan, Bacrot a Jako-
venko pak dokonce dvakrát. I když 
v úvodních čtyřech kolech skončilo 
více partií remízou než rezultativně, 
diváci mohli na on-line přenosech 
rozhodně vidět zajímavé a bojovné 
šachy – např. Berlínská varianta Špa-
nělské hry se v turnaji objevila popr-
vé až ve 4. kole.

O bojovnosti ostatně dostatečně 
svědčí už to, že v uzavřeném a ra-
tingově vyrovnaném turnaji mají 
po 4 kolech hned dva hráči +3.

Průběžné pořadí po 4. kole
ELO body

Šarič, Ivan 2666 3,5
Morozevič, Alexander 2719 3,5
Jakovenko, Dmitrij 2730 2.5
Širov, Alexej 2703 2
Bacrot, Etienne 2721 2
Nepomnajšči, Ian 2735 2
Eljanov, Pavel 2732 1,5
Motylev, Alexander 2687 1,5
Sutovskij, Emil 2642 1
Bologan, Viktor 2655 0,5

NA OLYMPIÁDU CHYBÍ PENÍZE

Tromsø Zdroj: Wikipedia

41. šachová olympiáda v norském 
Tromsø, která se má uskutečnit 
v první polovině srpna, se ocitla 
v problémech. Organizátoři oznámi-
li, že jim v rozpočtu schází 1,8 mi-
lionu eur. Norská šachová federace 
si při domlouvání dotace s místní 
vládou v době, kdy se o olympiádu 
ucházela, zřejmě dostatečně ne- 
uvědomila, že spolu s olympiádou 
bude třeba pořádat také loňský Svě-
tový pohár. Tím se vyčerpala část 
prostředků z původní vládní dotace 

8,8 milionu eur. Žádost o navýšení 
dotace vláda prozatím odmítla.
Celá záležitost má ještě minimálně 
jeden aspekt. Norsko usiluje o po-
řádání odvetného zápasu mezi Car-
lsenem a Anandem. Neztratí v dů-
sledku potíží s olympiádou kredit? 
Børge Robertsen z Norské šachové 
federace, který je za olympiádu zod-
povědný, si to nemyslí. Uvádí, že 
jde o rozdílné akce, šachová olym-
piáda nikdy nebyla zamýšlena jako 
komerční podnik. Získat sponzory 
na šachy je sice obecně problém, 
nicméně Carlsen i Anand jsou mini-
málně ve svých zemích velmi popu-
lární. Jejich zápas přitáhne velkou 
pozornost fanoušků i médií, a proto 
se v tomto případě nedostatku fi-
nančních prostředků neobává.

ŠAMPIONÁT USA

Gata Kamsky  Varužan Akobjan  
Mistrovství USA probíhá s Sant Louis 
jako uzavřený turnaj 12 hráčů hraný 
systémem každý s každým. Loňský 
vítěz Gata Kamsky, opět hlavní favo-
rit a ratingová jednička turnaje (jako 
jediný s ELO nad 2700), se po 5 ko-
lech, kdy měl na svém kontě pouze 
jedinou výhru a 4 remízy, nechal 
slyšet, že všechno nasvědčuje tomu, 
že titul letos neobhájí a Spojené 
státy budou mít nového šampiona. 
Následovala další remíza v 6. kole, 
v 7. však Kamsky porazil jednoho 
z dosud vedoucí dvojice Alexandra 
Lendermana. Tím se Kamsky dostal 
jen půl bod za Varužana Akobjana 
a i přes nespokojenost s vlastní hrou 
má v posledních kolech ještě šanci 
titul obhájit. Kamsky a Akobjan spo-
lu dosud nehráli...
Nejmladším hráč, teprve 14letý vel-
mistr Ray Robson, odstartoval vý-
hrou a komentátoři ho rázem začali 
pokládat za jednoho z horkých favo-
ritů, na úvodní kolo však v dalším 
průběhu nenavázal. Po 7 kolech měl 
Robson 3 body.

PREMIÉRA PRO NĚMCOVOU

Anna Zatonskih

V souběžně hraném 
ženském mistrov-
ství USA (uzavřený 
turnaj 10 hráček 
systémem každá 
s každou) patř í 
k favoritkám Irina 
Krush a Anna Za-

tonskihová. V posledních letech si 
titul americké přebornice vzájemně 
předávaly prakticky pouze tyto dvě 
hráčky – Krush vyhrála zatím 5krát, 
Zatonskihová 4krát. Po 6 kolech jsou 
v čele právě Zatonskihová (5 bodů) 
a Krushová (4,5 bodu), obě bez 
prohry.

Irina Krush

Nejmladší účast-
nicí je letos 13letá 
Ashritha Eswaran 
z Kalifornie, která 
již má americký ná-
rodní rating 2231. 
Na rekord to nesta-
čí, Irina Krushová 

totiž hrála poprvé mistrovství USA 
v roce 1995 ve svých 11 letech. Jak 
dodávají komentátoři, i samotné 
šachy se Krushová ovšem naučila 
o 2 roky dříve – v 5 namísto v 7 le-
tech jako Eswaranová.

Kateřina Němcová

Po přestupu do 
Americké šacho-
vé federace hraje 
přebor USA popr-
vé WGM Kateřina 
Němcová. Odstar-
tovala nešťastně 
v podobě půl bodu 

ze 3 partií, v dalších 3 kolech však 
získala 2,5 bodu, a dostala se tak 
na úspěšnost 50 %. Tento mezivý-
sledek cca odpovídá ratingu dří-
vější české reprezentantky.

TEPLICKÝ RAPID
Memoriál Antonína Drvoty vyhrál 
při účasti celkem 110 hráčů v Tep-
licích první nasazený FM Jakub 
Tůma (2347). V 7 kolech rapidu zís-
kal 6 bodů, stejný počet ovšem měli 
i na 2.–5. místě Michail Kuznětsov 
(2154), Jan Ruběš (2198), Vladimír 
Hadraba (2190) a Radek Herskovič 
(2167). Kuznětsov současně získal 
titul přeborníka Ústeckého kraje 
v rapidu.



16. KVĚTNA 2014 • ROČNÍK VIII. • 20 3

V Havaně začal 7. května tradiční 
Capablankův memoriál. Na startu 
hlavního turnaje se jako obvykle 
sešla šestice velmistrů, která  hraje 
dvojkolový uzavřený turnaj. Jed-
ničkou turnaje je domácí Leinier 
Perez Dominguez (2768), dvojkou 
Vassilij Ivančuk (2753). Oba již 
tento v minulosti turnaj vyhráli 
hned několikrát, jde tedy o účast-
níky dalo by se říci tradiční.

Stejně tak v Havaně pravidelně hrá-
vá domácí Lazaro Bruzon (2682). 

Dalšími účastníky jsou letos Wesley 
So (Filipíny, 2731), Francisco Vallejo 
Pons (Španělsko, 2700) a Zoltan Al-
masi (Maďarsko, 2693), který v Ha-
vaně zvítězil loni. První polovina 
turnaje byla plná nerozhodných vý-
sledků, rezultáty vznikaly spíše po 
hrubých chybách. Z 15 partii první 
poloviny jich rozhodnuto bylo pou-
ze 5.
Hlavním favoritem byl zřejmě 
Ivančuk, který turnaj v minulosti 
vyhrál už šestkrát. Jeho výsledky 
jsou ovšem chronicky nevyrovnané 
a nevyzpytatelné – vzpomeňme na 
minulý turnaj kandidátů loni v Lon-
dýně, kdy Ivančuk nejprve málem 
přehradil cestu k titulu Magnusu 
Carlsenovi a pak mu ji v závěreč-
ném kole zase umetl porážkou Vla-
dimira Kramnika, ač v konečném 
účtování sám obsadil předposlední 
místo. První polovina Capablanko-
va memoriálu byla skutečně ožive-
na především zásluhou Ivančuka, 
ovšem jeho extravagance mu body 
nepřinášely. V prvních dvou kolech 
tahal s domácími hráči černými za 
kratší konec, nicméně obě partie 
skončily remízou.

Ve třetím kole se ve Skotské hře roz-
hodl pro odvážnou oběť.
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VASSILIJ IVANČUK 
vs. ZOLTAN ALMASI

14.Jf6+ gxf6 15.Dg4+ Kh8 16.exf6 
Df8 17.Dh4 d5 18.Sd3 Dg8, ovšem 
útok postupně vyvanul. 
0:1

V 5. kole se Ivančuk bílými rozho-
dl jezdce obětovat znovu.

XABCDEFGHY

8r+-wqr+k+(

7+pzpn+-vl-'

6p+n+-+-zp&

5zP-+-zpp+-%

4LzPP+-+p+$

3+-zP-+N+-#

2-vL-+QzPPzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

VASSILIJ IVANČUK 
vs. FRANCISCO VALLEJO PONS

Motory pozici hodnotí zhruba jako 
vyrovnanou, pokračování 20.Vad1 
gxf3 21.Dxf3 Vf8 sice určitě rov-
nováhu vychýlilo, nikoliv však ve 
prospěch bílého. 
0:1

CAPABLANKŮV MEMORIÁL 2014

IVANČUKA OBĚTOVANÉ FIGURY NEPOSLOUCHAJÍ

Vassilij Ivančuk 

Francisco Vallejo Pons
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Nicméně Ivančuk patří k hrá-
čům, které se určitě nevyplatí 
odepisovat před koncem. Když 
nic jiného, dokáže i ze zadních 
míst rozhodovat o vítězích nebo 
alespoň hrát zajímavé šachy, což 
je ostatně z pohledu šachových 
fanoušků to vůbec nejdůležitější.

Prvního rezultátu se diváci mohli 
dočkat až ve 2. kole. Je po časo-
vé kontrole, obě strany opakovaly 
tahy. Černého by nejspíš už tak 
jako tak nic nezachránilo, nicmé-
ně po
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WESLEY SO
vs. FRANCISCO VALLEJO PONS 

41…Vf7 42.e6 černý kapitulo-
val ihned, pěšcovka po 42…Ve7 
43.Vd7+ je zcela prohraná a ani 
jinak to není o moc lepší. 
1:0
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ZOLTAN ALMASI vs. WESLEY SO

Alespoň krátce se na šachovnici 
mohly objevit 3 dámy. Mohlo ná-
sledovat např. 49.a7 e1D 50.c4+ 
Kxc4 51.Dxf7+ Kc3 52.a8D Dg1+ 
53.Kg3 De3+ 54.Kh4 Dxf4+ 55.g4 
Vh6+, bílý si však variantu ukázat 
nenechal a vzdal se. 
0:1

Vítězství v této partii vyneslo Fili-
pínci Wesley So po první polovině 
turnaje samostatné vedení.

Pořadí po 5 kolech
1. So, Wesley 2738 3,5
2. Dominguez Perez, Leinier 2768 3
3. Bruzon Batista, Lázaro 2678 2,5
4. Almasi, Zoltan 2707 2,5
5. Vallejo Pons, Francisco 2697 2
6. Ivančuk, Vassilij 2753 1.5

Pavel Houser

Wesley So

S DÁMAMI FLIRTUJTE,
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

Blogy velmistrů
a milovníků šachů a života
Nejlepší český šachista David Navara

Velmistři Robert Cvek a Ján Markoš
Ředitel Dopravních staveb Brno

Vlastimil Chládek
Mezinárodní mistři David Kaňovský

a Štěpán Žilka
Michal Špaček, ekonom

Otakar Válek, ředitel strojírenské firmy 
Aktivit

Luděk Sedlák, vydavatel Šemíka
Václav Klaus, ředitel gymnázia PORG

Pavel Matocha, ředitel PŠS

na webu
Pražské šachové společnosti
www.praguechess.cz
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Když člověk bilancuje svůj život, 
stává se, že při pohledu do zpět-
ného zrcátka není s tím, co do 
té doby vykonal, příliš spokojen. 
Nemyslím si ale, že by to byl pří-
pad českého velmistra Luďka Pa-
chmana (11. 5. 1924 – 6. 3. 2003). 
Rodák z Bělé pod Bezdězem byl 
bezesporu jednou z nejzajímavěj-
ších osobností naší domácí scény. 
Prožil život plný veletočů, v jejichž 
průběhu stačil být principiálním 
marxistou, zarytým antikomunis- 
tou, praktikujícím křesťanem, břit-
kým politickým diskutérem, a pře-
devším skvělým šachistou.

„Že Pachman porazil Fischera, to 
ví každý,“ říkal mi na nedávném 
turnaji v Boskovicích brněnský his-
torik Jan Kalendovský. „Ale má-
lokdo ví, že porazil také Botvin- 
nika.“ Stalo se tak na Čigorinově 
memoriálu v roce 1947, tedy ještě 
v době, kdy se budoucí český me-
zinárodní velmistr šachu plně ne-
věnoval. Rozhodnutí soustředit se 
jen a pouze na svět šachu padlo až 
o pět let později. To už měl Pach- 
man za sebou kariéru předsedy 
jedné z nechvalně známých ko-
misí posuzujících oddanost české 
inteligence ideám dělnické třídy 
a marxismu-leninismu. Právě Pach- 
manův výrok mohl z univerzitního 
profesora rázem učinit nočního hlí-
dače či vyrobit ze špičkové lékařky 
během jedné hodiny podřadnou 
uklízečku. „Čeští emigranti žádající 
o azyl v Německu a Rakousku mu 
říkali ‚Plukovník Pachman‘ a pova-
žovali jej za jednu z nejnebezpečněj-
ších postav tehdejšího Gottwaldova 
režimu,“ píše Genna Sosonko ve své 
eseji o českém velmistrovi, jehož ob-
líbeným tématem podle Sosonka byl 
„Imperialismus, jako nejvyšší stadi-
um kapitalismu“.
Věk mě již poučil, že k mládí touha 
po spravedlnosti a rovnosti patří, 

a většina mladých lidí tak inklinu-
je k levicovému smýšlení. U Luďka 
Pachmana byl tento stav umocněn 
tím, že jeho starší bratr Vladimír, 
známý úlohář, byl za své levicové 
smýšlení v průběhu války uvězněn 
v koncentračním táboře v Sachsen-
hausenu a ani mladý Luděk nezůstal 
fašistům zcela neznámou personou. 
„Když mně bylo sotva sedmnáct, byl 
jsem poprvé zatčen a několik týdnů 
vyslýchán na Gestapu kvůli podně-
cování k protiněmeckým demonstra-
cím. Jistě si dovedete představit, že to 
nebylo nic příjemného,“ napsal Pa-
chman v roce 1979 v dopise ukrajin-
skému mistrovi Igoru Bogatyrčukovi, 
se kterým vedl dlouhá léta ideologic-
ké spory. „Právě tato zkušenost mě 
přivedla na jaře roku 1943 k tomu, 
abych se účastnil odboje a stal se 
marxistou a komunistou.“
První dírou do Pachmanova světo-
názoru byly politické procesy, které 
po sovětském vzoru proběhly v le-
tech 1950–1952 i v Československu. 
Po procesu s Rudolfem Slánským 
opouští tehdy již mezinárodní mistr, 
přeborník republiky a účastník dvou 
mezipásmových turnajů domácí po-
litickou scénu a rozhoduje věnovat se 
do budoucna plně šachu. Jako jeden 

z důvodů tohoto obratu později Pa-
chman uvádí kromě zděšení z výše 
uvedených procesů právě diskuse 
s Ukrajincem Bogatyrčukem. „V roce 
1952 jsem rezignoval na všechny svo-
je funkce. Pochopitelně že to byl z mé 
strany pouze částečný krok správ-
ným směrem,“ hodnotí své jednání 
později Luděk Pachman a dodává, 
že o správnosti myšlenky komunis- 
mu ani v té době nepochyboval. To, 
že Pachman i po roce 1952 zůstával 
uvědomělým marxistou, potvrdil 
i na Kubě, kam jezdil často hrát a tré-
novat a kde se pochopitelně dostal 
i do blízkosti a přízně tamního vůd-
ce Fidela Castra. „Například na jed-
nom z turnajů s hrdostí sobě vlastní 
sděloval Korčnému a Wadovi, že se 
právě naučil řídit tank,“ píše Genna 
Sosonko. „Když zjistil, že narazil na 
překvapené pohledy svých kolegů, 
přispěchal hned s vysvětlením: „Mu-
síme přece bránit naši Kubu!“
Všechno se změnilo až 21. srpna 1968 
se vstupem vojsk Varšavské smlouvy 
na území Československa. „To pro 
mě byl skutečný okamžik pravdy,“ 
konstatuje Luděk Pachman. Osmaše-
desátý udělal z oddaného komunisty 
zapřisáhlého odpůrce režimu před-
stavovaného Leonidem Brežněvem 
a Gustavem Husákem. Jeho zápal 
pro politiku a rebelský sebevědomý 
duch Pachmana vedl od šachového 
stolku do politiky. Snad i proto nebyl 
členem našeho družstva na olympi-
ádě v Luganu, která se konala dva 
měsíce po obsazení naší republiky. 
Své popularity ale využíval dokonale. 
Vydal se turné po Československu 
spojené se simultánkami a tréninko-
vými lekcemi. Lidé na tyto akce ale 
zdaleka nechodili jen kvůli šachům. 
Velmistr kromě hry hovořil přesně 
o tom, co lidi pálilo, a o tom, co by 
se mělo dělat, aby sovětská okupace 
přitáhla v zahraničí ještě větší po-
zornost. Pachmanovi role řečníka 
vždy seděla, později byl obávaným 

LUDĚK PACHMAN – 90 LET OD NAROZENÍ

VELMISTR ŘÍDÍCÍ TANK
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protivníkem i v politických debatách 
v Německu. Ne nadarmo jej jeho 
kolega z disentu, budoucí prezident 
Václav Havel, nazýval „táborovým 
řečníkem“.
Není překvapením, že se Pachman 
opět ocitá ve vězení. Po německém 
Gestapu si na něj v srpnu 1969 do-
šlápla i jím kdysi zastávaná moc lidu. 
V roce 1970 byl propuštěn a následně 
opět odsouzen na dva roky. „Z věze-
ní mě propustili napůl mrtvého a o tři 
centimetry menšího, to kvůli zranění 
míchy, které jsem tam utrpěl,“ vzpo-
míná Luděk Pachman na tuto pro 
něho krušnou dobu; dalšímu proná-
sledování se vyhnul pouze emigrací 
do tehdejší Německé spolkové re-
publiky v roce 1972, kde český vel-
mistr zakotvil téměř do konce svého 
života. Hrál šachy, stal se německým 
přeborníkem a reprezentantem, ale 
politiku nikdy neopustil. Vstoupil 
do CSU a byl ve velice přátelském 
vztahu s jejím legendárním předá-
kem Franzem Josefem Straussem. 
„Pan Pachman je pro naši stranu ve-
lice užitečným člověkem,“ hodnotila 
kvality známého šachisty Straussova 
žena, cenící si na něm zejména jeho 
řečnický talent a umění vést politic-
ké debaty. Výborná paměť, schop-
nost předvídat a detailně studovat 
své politické protivníky, kterou mu 
šachy nepochybně rozvinuly, byly 
v politice Pachmanovými hlavními 
zbraněmi.
Luděk Pachman byl podle velmis- 
tra Sosonka mimořádně ambicióz- 
ním a enormně sebevědomým 

člověkem. „Byl mistrem intrik, dove-
dl odhadnout slabiny svých soupeřů 
a dovedně je využít. To jsou vlast-
nosti opravdových politiků a mohly 
Pachmana v tomto odvětví činnosti 
dostat velice daleko. Ovšem pouze 
tehdy, pokud by byl méně netrpěli-
vý, uměl dělat kompromisy a občas 
také ve správnou chvíli přimhouřit 
oči. Těchto schopností se mu ale ne-
dostávalo. Nikdy nechtěl v politické 
debatě zvítězit na body. Vždy toužil 
svého soupeře knockoutovat.“
Toho, že je Luděk Pachman skvělým 
šachistou, si všimli již na jeho prvním 
velkém turnaji. Ten se konal v roce 
1943 v Praze a tím, kdo Pachmanovi 
po turnaji složil ve Frankfurter Zei-
tung poklonu, nebyl nikdo jiný než 
turnajový vítěz a mistr světa Alexan-
dr Aljechin. Ten našeho šachistu 
hrajícího svůj první velký turnaj od 
pátého kola zval do svého pokoje 
ke společným analýzám sehraných 
partií a různých variant zahájení. 
„Nemusím nikomu zdůrazňovat, 
jak jsem se jako začátečník z malé-
ho vesnického klubu v Aljechinově 
pokoji cítil,“ napsal později Luděk 
Pachman. Na turnaji obsadil deváté 
místo. „S výsledkem jsem naprosto 
spokojen, neboť jednak to byl můj 
první turnaj, v němž jsem se utkal 
s mistry, a jednak jsem nastupoval 
úplně nepřipraven. O mém přijetí do 
turnaje se rozhodlo až den před jeho 
započetím. Méně jsem však spokojen 
se svým výkonem, který kazily časté 
hrubé chyby. Objevil jsem ve své hře 

četné nedostatky, jejichž odstranění 
je teď mým prvním cílem.“
Pro Pachmanův styl bylo charak-
teristické velice dobře a sofistiko-
vaně odehrané zahájení se skvě-
lou teoretickou přípravou. A stejně 
jako v životě, i na šachovnici jej 
provázela víra ve své vlastní síly, 
pragmatismus spojený s optimis- 
mem. Sedmkrát zvítězil v přeborech 
Československa, hrál v šesti mezipás-
mových turnajích a od roku 1952 do 
roku 1968 reprezentoval naši zemi 
na několika olympiádách. Ve svém 
nejlepším období mezi roky 1959–
1965 patřil do skupiny uznávaných 
a silných velmistrů. V roce 1959 dělil 
první místo v Mar del Plata společně 
s Najdorfem, následně v Santiagu de 
Chile s Ivkovem a se stejným šachis-
tou se o prvenství podělil také Limě. 
Právě v Santiagu a Mar del Plata pora-
zil dvakrát Bobbyho Fischera. V roce 
1963 dělil na turnaji v Havaně druhé 
místo s Michailem Talem a Jefimem 
Gellerem za vítězným Viktorem 
Korčným, když v turnaji hraném 
na jedenadvacet kol získal šestnáct 
bodů a neprohrál ani jedinou partii.
Sympatickým rysem jeho osobnosti 
bylo také to, že se příliš nezajímal, co 
za své umění a znalosti vyinkasuje. 
„Pachman se nikdy neptal, kolik za 
svůj příspěvek do časopisu dostane. 
Stejně tak lhostejný byl k tomu, ko-
lik získá peněz za svoji simultánku 
nebo tréninkovou lekci, ke kterým 
ho nikdo nemusel přemlouvat,“ říká 
Sosonko, ale zároveň připomíná, že 
v žádném jeho článku netrvalo dlou-
ho, než čtenář narazil na zájmeno 
„já“. „On sám, jeho ego, to že mohl 
postavit před lidi jeho jméno a im-
age bylo to, na čem mu záleželo 
především.“
Kromě šachu hrál Pachman dobře 
také tenis (a to i přesto, že v mládí 
prodělal dětskou obrnu), hovořil 
několika světovými jazyky, uměl 
hrát na piano a vynikal také u brid- 
žového stolku. Neměl rád pasivní 
odpočinek, a jeho rozvrh byl tak neu-
stále plný. Napsal mnoho šachových 
i nešachových knih, ještě více pojed-
nání s politickým či náboženským 
zaměřením. 11. května by se dožil 
devadesáti let.

Pro podpis legendy českého šachu Luďka Pachmana si přišli i mladičký David Navara 
a organizátor smíchovských turnajů Josef Čermák.
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LUDĚK PACHMAN 
vs. OLEG NEJKIRCH
Dámský gambit [D41]
Portorož 1958
Komentuje: Václav Pech

1.c4 Jf6 2.Jc3 e6 3.Jf3 d5 4.d4 c5 
5.cxd5 Jxd5 6.e3 Na první pohled 
skromnější varianta než obvyklejší 
6.e4 Jxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Sb4+ 
9.Sd2 Sxd2+ 10.Dxd2, na což bylo se-
hráno také hodně partií. 
6…Jc6 7.Sc4 Jxc3 8.bxc3 Se7 9.0–0 
0–0 10.De2 b6 Alternativou postupu 
v partii je vyvedení dámy z poloote-
vřeného sloupce „d“ tahem 10…Qc7, 
jak hrál proti Pachmanovi v Bukureš-
ti o čtyři roky dříve Ratmir Cholmov. 
Partie pokračovala 11.e4 b6 12.Vd1 
Sb7 (dobře pro černého nedopadlo 
12…cxd4 13.cxd4 Sb7 14.Sb2 Vac8 
15.Vac1 Db8 16.d5 a bílý má jasnou 
výhodu, Uhlmann–Zirngi, Zwickau 
1955) 13.Sg5 h6 14.Se3 Ja5 15.Sd3 
s malou výhodou bílého, Pachman–
Cholmov, Bukurešť 1954.
11.Vd1 cxd4 12.exd4 

XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zp-+-vlpzpp'

6-zpn+p+-+&

5+-+-+-+-%

4-+LzP-+-+$

3+-zP-+N+-#

2P+-+QzPPzP"

1tR-vLR+-mK-!

xabcdefghy

Na šachovnici vznikla klasická 
pěšcová struktura s izolovaným 
pěšcovým párem. Ta dává oběma 
stranám jasné perspektivy. Plánem 
černého je zatlačit na bílé pěšce a to 
nejlépe tak, že postaví svého jezdce 
na a5, střelce na b7 a věž na c8. Tím 
znehybní bílého pěšce c3 a může 
na něho v dalším průběhu zaměřit 
svoji pozornost. Šance bílého jsou 
na opačné straně šachovnice. Na 
postavení černého krále míří da-
lekonosné baterie bílého dělostře-
lectva a prostorová převaha dává 
bílému dobré šance na přisunutí 
dalších záloh. Okolí černého krále 
není navíc kryto žádnou z lehkých 

figur a to dává bílému útoku ještě 
větší razanci.
12…Ja5 13.Sd3 Sb7 14.Sf4 Dd5?! 
Černý se drží myšlenky blokády 
pěšce na c4 a posiluje svoji kontro-
lu pole před ním. Přesto je ale tah 
dámou nešikovný a později umož-
ní bílému získat důležité tempo pro 
přesun jeho figur k černému králi. 
Mělo se stát 14…Vc8 s přibližně vy-
rovnanou pozicí.
15.Vab1! Vac8 16.Vb5! Využívá 
nešikovného postavení černé dámy 
k aktivnímu tahu a možnému pře-
vodu věže na královské křídlo.
16…Dd8 17.Jg5! Začíná být evi-
dentní, že strategie bílého má v par-
tii navrch. Černý musí vyměnit po-
sledního obránce (Se7) a ostatní 
černé figury mají do centra budou-
cího dění příliš daleko.
17…Sxg5 Nefunguje 17…h6? pro 
18.Jxe6! fxe6 19.Dxe6+ Vf7 20.Sg6 
Df8 21.Vf5.
18.Sxg5 Dd6 

XABCDEFGHY

8-+r+-trk+(

7zpl+-+pzpp'

6-zp-wqp+-+&

5snR+-+-vL-%

4-+-zP-+-+$

3+-zPL+-+-#

2P+-+QzPPzP"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

19.Sf6! Hon na černého panovní-
ka začíná!
19…Df4 20.Se5 Dg5 21.f4 De7 Ne-
šťastná černá dáma dostává jeden 
úder za druhým a bílá armáda se 
díky tomu dostává velice rychle 
na dohled a královské pevnosti. 
Statisté na a5 a b7 jen podtrhují 
blízké rozuzlení boje.
22.Sxh7+! Fungovalo také 22.Sxg7! 
Kxg7 23.Vg5+ Kh8 24.Sxh7+–.
22…Kxh7 Nepřijetí oběti 22…Kh8 
nepřipadá v úvahu. Černého krá-
le by čekal rychlý mat. 23.Sxg7+ 
Kxh7 (23…Kxg7 24.Dg4+ Kh8 
25.Vh5 s  r ychlým matem.) 
24.Dh5+ Kxg7 25.Dg4+ a černý 
král také neunikne.
23.Dh5+ Kg8 24.Sxg7 f5 25.Se5? 
Přehlédnutí, které mohlo dát 
černému naději. Správné bylo 
25.Sxf8 Kxf8 26.Ve1± s velkou vý-
hodou bílého.
25…Jc4?? Po správném 25…Dh7! 
by byl osud partie opět v rukou 
bohyně Caissy.
26.Dg6+ Nyní ale dostane černý 
král mat.
1–0

Václav Pech
foto: Archiv J. Kalendovského 

a další

Souboj nejlepších československých šachistů 50.–60. let.
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1. 
černý na tahu

XABCDEFGHY

8-+ktr-+-tr(

7zpp+-+pzpp'

6-+-+-+-+&

5+-sn-+l+-%

4-snP+-+-sN$

3+-sN-+-+-#

2PzP-+LzPPzP"

1tR-mK-+-+R!

xabcdefghy

2. 
černý na tahu

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7zpR+-+-zpp'

6-+-+R+-+&

5+-+p+-+-%

4-zP-+-+PmK$

3+-+-+-+P#

2-+-wQ-zP-+"

1+-+-+-wqr!

xabcdefghy

3. 
bílý na tahu

XABCDEFGHY

8-+-+-+Q+(

7+-zP-+-+-'

6-+-+pzP-mk&

5+-+-vLn+p%

4-+-+-+p+$

3+-+-wq-+P#

2-+-+-+PmK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

4. 
černý na tahu

XABCDEFGHY

8r+-tr-+k+(

7+q+-+-zpp'

6p+-+p+-+&

5+-zp-snp+-%

4-+P+-+-+$

3+-+n+-zPP#

2PzPQsNNzP-+"

1+R+R+-mK-!

xabcdefghy

5. 
černý na tahu

XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7zppzp-+-+p'

6-+-zpl+p+&

5wq-+-+-+-%

4-+PwQP+-+$

3+P+-zpPzPP#

2PtR-+-+L+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

6. 
bílý na tahu

XABCDEFGHY

8Q+-+-trk+(

7+-+-+pzpp'

6-+Lzp-+-+&

5+-+P+-+-%

4-+-+-+-+$

3+r+-+P+-#

2-+-wqp+PzP"

1tR-+-tR-mK-!

xabcdefghy

MISTROVSTVÍ ČR JEDNOTLIVCŮ 2014

TRÉNINK TAKTIKY
Letošní otevřený turnaj mistrovství České republiky přinesl šestou vý-
hru Davida Navary, ale milovníky kombinací jistě potěšila i řadu pěk-
ných taktických obratů. Pro čtenáře Šachového týdeníku jsme z tohoto 
turnaje připravili několik příkladů, které si můžete zkusit vyřešit sami. 
Zadání všech úloh je: „hráč na tahu vyhraje“. 

Petr Herejk
Řešení naleznete na str. 11.

ALEXEJ ŠIROV
ŠACHOVNICE 

V PLAMENECH
2

Alexej Širov je považován za jednoho 
z nejoriginálnějších šachistů, za 
nástupce geniálního mistra světa 

Michaila Tala. Čeští diváci jej mohli 
v Praze vidět několikrát, například 

při dvou festivalech pořádaných 
občanským sdružením Pražská 

šachová společnost, při kterých se 
střetl s českou jedničkou Davidem 

Navarou.

Kniha obsahuje výběr nejlepších 
partií lotyšsko-španělského velmistra 
Alexeje Širova z posledních let jeho 
vrcholné kariéry, celkem 55 partií 

s jeho vlastními komentáři.

Vydaly:
Pražská šachová společnost

a Čs šach.
Praha 2006.

Knihu si můžete objednat na e-mailové adrese

pavel.matocha@gmail.com

Cena je 227 Kč plus poštovné.

Do objednávky prosíme uveďte
vaše celé jméno, adresu a telefonní číslo.



20 • ROČNÍK VIII. • 16. KVĚTNA 201410

7. 
černý na tahu

XABCDEFGHY

8-+-tr-mk-+(

7zp-+-vl-+r'

6-+-+-zp-+&

5+-zP-+q+p%

4-+-+Q+-+$

3+-+-+p+-#

2PzPR+-+-zP"

1+-+-tRKvL-!

xabcdefghy

8. 
bílý na tahu

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zp-+r+pzp-'

6-+-+p+p+&

5+-+-+-+-%

4-+qvL-+-+$

3+-+R+-+P#

2P+-+-zPP+"

1+Q+-+-mK-!

xabcdefghy

9. 
černý na tahu

XABCDEFGHY

8-+-tr-+k+(

7+-+-+pvl-'

6p+-+-+p+&

5+-zpP+-+-%

4-+-sn-+-+$

3+-sNQ+-wql#

2-zP-+-+P+"

1tR-+-tRLmK-!

xabcdefghy

10. 
bílý na tahu

XABCDEFGHY

8R+-+-+-+(

7+-+Qvlk+-'

w6-+-+p+p+&

5+-+p+-+p%

4-+-zP-+-wq$

3+-+-zPP+-#

2-+-+-+K+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

11. 
bílý na tahu

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+Pzp$

3+-+K+-+-#

2-+-+-+k+"

1+-+-+-sN-!

xabcdefghy

12. 
černý na tahu

XABCDEFGHY

8-+l+-trk+(

7+-zp-+pzpp'

6-+-zp-+-+&

5+-+Psn-+-%

4-tr-sN-+-wq$

3+Lsn-vLP+P#

2-+-wQ-+P+"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ

OD 30 AUTORŮ
C E N A : 195 KČ + POŠTOVNÉ

K N I H Y  P R A Ž S K É  Š A C H O V É  S P O L E Č N O S T I

Salo
Flohr
Měl jsem bojovat!
Biografie a partie Salo Flohra 
a výsledky a partie z turnaje, 

hraného na jeho počest

Štefan Gross, Vítězslav Houška, 
Jan Kalendovský, Pavel Matocha

cena: 148 Kč + poštovné

KNIHY MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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a výsledky a partie z turnaje, 

hraného na jeho počest

Štefan Gross, Vítězslav Houška, 
Jan Kalendovský, Pavel Matocha

cena: 148 Kč + poštovné

KNIHY MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM

ŘEŠENÍ TRÉNINKU TAKTIKY
Zadání na straně 9

1.  14…Jxa2+! 15.Jxa2  
(nebo 15.Vxa2) 15…Jb3#  
0–1 
Vojtěch Zwardoň (2391)  
vs. Igors Rausis (2578)

2.  33…Vxh3+! 34.Kg5 (34.Kxh3 
Dh1+ 35.Kg3 Vf3#) 34…h6+ 
(34…h6+ 35.Kg6 Dxg4+ 36.Dg5 
Dxg5#)  
0–1  
Stanislav Kolář (2081)  
vs. Jan Svatoš (2306)

3.  73.Sd6! Jxd6 (73…g3+ 
74.Sxg3+-) 74.Dg7#  
1–0 
Jiří Adámek (2301)  
vs. Vlastimil Jansa (2455)

4.  28…Je1! 29.Dc3 (29.Vxe1 
Vxd2! 30.Dxd2 (30.Dc3 Jf3+ 
31.Kf1 Jxe1 32.Dxd2 32…Dg2+ 
33.Kxe1 Dh1+–+) 30…Jf3+–+) 
29…Dg2#  
0–1 
Svatopluk Svoboda (2334) 
vs. Vlastimil Babula (2553)

5.  22…De1+ 23.Kh2 Da1! 24.Vd2 
(24.Dc3 e2) 24…Dxd4 25.Vxd4 
e2–+  
0–1 
Josef Lys (2206)  
vs. Ivan Hausner (2370)

6.  36.Dxf8+! (36.Vxe2! Dxe2 
37.Dxf8+ Kxf8 38.Va8+ Ke7 
39.Ve8+ Kf6 40.Vxe2+–) 
36…Kxf8 37.Va8+ Ke7 
38.Vxe2+ Dxe2 39.Ve8+ Kf6 
40.Vxe2+-  
1–0 
Tomáš Kraus (2326)  
vs. Vojtěch Plát (2456)

7.  33…Dh3+ 34.Kf2 Sxc5+! 
(34…f5!–+) 35.Vxc5 Dg2+ 
36.Ke3 Ve7  
0–1 
Igors Rausis (2578)  
vs. David Navara (2706)

8.  34.Db8+ Kh7 35.Sxg7! Kxg7 
(35…Dxd3 36.Dh8#) 36.De5+ 
Kg8 37.Vxd7+–  
1–0 
Jakub Szotkowski (2161)  
vs. Ivan Hausner (2370)

9.  26…Je2+! 27.Dxe2 (27.Vxe2 
Sd4+ 28.Kh1 Dxd3 29.Ve8+ 
Vxe8 30.Sxd3 Sd7–+; 27.Sxe2 
Dxg2#) 27…Sd4+ 28.Kh1 
Kg7! 29.Je4 (29.gxh3 Dg1#) 
29…Sxg2+ 30.Sxg2 Vh8+–+ 
0–1 
David Holemář (2269)  
vs. Pavel Šimáček (2469)

10.  60.De8+ Kf6 61.Dh8+ Kf7 
(61…Kg5 62.De5+ Kh6 
63.Vh8#; 61…Kf5 62.De5#) 
62.Dg8+ Kf6 63.Vf8+! Kg5 
(63…Sxf8 64.Dxf8+ Kg5 
65.De7+ Kh6 66.Dxh4+–) 
64.f4+ Kg4 (64…Kh6 
65.Dh8#) 65.Dxe6#  
1–0 
Jiří Štoček (2540)  
vs. Michal Konopka (2408)

11.  60.Jh3! (60.g5!+–) Kxh3 
61.g5 Kg2 62.g6 h3 63.g7 h2 
64.g8D+ Kh1 65.Dd5+ Kg1 
66.Dg5+ Kh1 67.Dh4 Kg2 
68.Ke2 h1D 69.Dg4+ Kh2 
70.Kf2 s nekrytelným matem 
1–0  
Václav Židek (2135)  
vs. Aleš Krajina (2228)

12.  21…Vxd4! 22.Dxc3 (22.
Sxd4 Dxd4+ 23.Dxd4 Je2+–+) 
22…Vd3 23.Dxc7 (23.Dc1 
Vxb3–+; 23.Dc2 Vxe3–+) 
23…Sxh3 24.Db6 (24.gxh3 
Dg3+ 25.Kh1 Jxf3 26.Vxf3 
Dxf3+ 27.Kh2 Vxe3–+) 
24…Dg3 25.Va2 Jd7 26.Da7 
Vxb3 27.Kh1 Je5 28.gxh3 
Dxh3+ 29.Kg1 Jxf3+ 30.Kf2 
Jh2  
0–1 
Kristýna Novosadová (2187) 
vs. Richard Biolek (2418)

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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Narodil se 15. dubna 1946, vystu-
doval ČVUT, pracoval v normálním 
zaměstnání (jako vedoucí výpo-
četního střediska ve Výzkumném 
ústavu bezpečnosti práce), a přes-
to byl výborný šachista. V roce 
1981 mu byl udělen titul mistr 
FIDE a reprezentoval Českosloven-
sko v zápase proti Švýcarsku.
Břetislav Modr hrál hrál na ně-
kolika mezinárodních turnajích 
(3. místo na turnajích v Dortmun-
du 1982 a 1984, Krakově 1980, Ryb-
niku 1977 a Lublinu 1975). Vyhrál 
přebor Prahy 1972 a přebor Prahy 
v bleskovém šachu 1982. Pětkrát 
byl členem vítězného družstva 
Mistrovství ČSSR družstev (před-
chůdce dnešní Extraligy) – 1968 
Slavia VŠ, 1974 a 1975 ÚDA Praha, 
1982 a 1985 Bohemians Praha.
Byl duší oddílu Bohemians Praha, 
který díky němu začal na konci 
sedmdesátých let stoupat soutěže-
mi družstev, až se dostal dostal do 
soutěže nejvyšší, kterou i několi-
krát vyhrál. Byl předsedou oddílu 
a již za minulého režimu pořádal 
v Praze mezinárodní turnaje.

Po listopadové revoluci se stále více 
věnoval šachové novinařině a vy-
davatelství. Od roku 1992 vydával 
nepřetržitě až do své smrti časopis 
ŠACHinfo, jehož byl i šéfredakto-
rem a důležitým autorem. Zároveň 
vydával šachové knihy, a to nejen 
původní české publikace, ale i pře-
klady světových bestsellerů – např. 
sérii autobiografických knih Gar- 
riho Kasparova či slavnou knihu 
Davida Bronštejna o turnaji kandi-
dátů v Curychu 1953.
Spolupracoval s Českou televizí na 
výrobě čtyřiceti dílů Muzea čes-
kého a světového šachu a působil 
také jako expert pořadu V šachu. 
Zároveň organizoval šachové tur-
naje (např. Praha 1990), pořádal 
simultánky na Pražském hradě, 
aktivně hrával korespondenční 
šach, byl mezinárodním šachovým 
rozhodčím, pomáhal s výchovou 
šachové mládeže, byl sběratelem 
šachové filatelie a starých šacho-
vých knih...
Šachy byl prostě jeho svět, ale 
přesto nebyl jednorozměrným 
šachistou. Zajímal se o politiku, 
o které dokázal hodiny vášnivě 
diskutovat, rád chodil do divadla 
i na výlety do přírody.
Celý život prožil s ženou Hankou, 
která na parte vybrala Čapkovo: 
„Byli jsme dva. Dva na vše – na lás-
ku, na život, na boj i bolest i na ho-
diny štěstí. Dva na výhry i prohry, 
na život a na smrt... dva.“
Břéťa miloval humor. Doma mu 
na zdi visely kreslené vtipy Honzy 
Vyčítala a veselými historkami ba-
vil každou společnost. Určitě znal 
Kunderovo „optimismus je opium 
lidstva“, ale také si uvědomoval, 
že nic lepšího než pozitivní a opti-
mistický přístup nemáme. 
S optimismem je svět příjemněj-
ší místo k žití. Stejně jako býval 
s Břéťou.

Pavel Matocha

NEKROLOG ZA BŘETISLAVA MODRA

OPTIMISMUS JE OPIUM LIDSTVA
pokračování ze strany 1

Přednášky B. Modra se mezi diváky těšily 
oblibě. Tato je na ČEZ CHESS TROPHY 2011.

KNIHA VYDANÁ

PRAŽSKOU ŠACHOVOU SPOLEČNOSTÍ

BOBBY FISCHER
proti českým velmistrům

„Málokterá šachová kniha udělala

tak silný dojem. Velmistři Hort, Kaválek 

i Pachman dokázali své vzpomínky vložit 

do slov s neuvěřitelnou lehkostí, tyto 

stránky jsem prolétl doslova se zatajeným 

dechem a všechen svět kolem mne

jakoby přestal existovat.“

IM David Kaňovský

„Bobby Fischer je šachová báseň

i pravda. Mistr mistrů světa. Skvělé čtení, 

úchvatná šachová dobrodružství,

výtečná kniha.“

spisovatel Vítězslav Houška

„Šachy se s příchodem Fischera radikálně 

změnily a ani po jeho odchodu nebudou 

už nikdy stejné jako dříve. Tato kniha 

poskytuje čtivou formou náhled do části 

života a díla jedenáctého mistra světa. 

Cenná je zejména díky svědectvím hráčů, 

kteří se s Fischerem setkali osobně.“

GM David Navara

„Je to skvělý úvod do starých dobrých 

časů, kdy šachu ještě nevládly počítače, 

nýbrž lidské mozky.“

šachový historik Jan Kalendovský

zájemci si ji mohou objednat na adrese:

PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
cena knihy 333 Kč plus poštovné
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VZPOMÍNKA PETRA HEREJKA

VTIP A POSTŘEH 
NA 64 POLÍCH

S Břéťou jsem se znal dlouhá léta, 
byl to skvělý člověk, přátelský, ve-
selý, plný optimizmu, úžasně praco-
vitý. Zpráva z minulé středy o jeho 
odchodu byla pro mě šokem. Vět-
šina šachistů bude Břéťu znát jako 
vydavatele časopisu ŠACHinfo či 
jako vydavatele překladů světových 
šachových bestsellerů, Břéťa byl 
ale také silným šachistou, několika-
násobným mistrem ligy družstev. 
Vzpomeňme na něj ve třech násle-
dujících partiových ukázkách:

PAVEL VOTRUBA  
vs. BŘETISLAV MODR
Čihák, 30. 12. 1969

V pozici diagramu Břéťa Modr 
pěkným taktickým úderem za-
skočil budoucího mezinárodního 
rozhodčího:

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zp-+Qzppvlp'

6-+nzp-+p+&

5wq-+-zP-+-%

4-zp-+NzP-+$

3+-+-vL-+-#

2PzPP+-+-zP"

1+K+R+-+R!

xabcdefghy

16...Jxe5! 17.fxe5 Dxe5 
Hrozbou 18...Dxb2 získá černý 
rozhodující výhodu.
18.Sd4 Dxe4 19.Sxg7 Kxg7 
20.Vhe1 Vfd8 21.Db5 Dh4 
Bílý se vzdal.
0–1

BŘETISLAV MODR (2350)  
vs. STEFAN IVARSSON (2410)
Open Bohemians Praha, 1980

Na turnaji Bohemians v roce 1980 
Břéťa bílými proti švédskému repre-
zentantovi zavelel k závěrečné zteči:

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zpp+-+rzpk'

6-snp+R+-zp&

5+-+p+-+-%

4-+-vL-+P+$

3+-zP-+-+-#

2PzP-+QzPKzP"

1+q+-+-+-!

xabcdefghy

29.g5! hxg5 
Nepomáhá ani 29...Kg8 30.g6 Vf8 
pro 31.Sxg7! Kxg7 32.Ve7+ Kxg6 
33.Dg4+ Kf6 34.Dg7+ Kf5 35.Ve5+ 
Kf4 36.Dg3#.
30.Dh5+ Kg8 31.Ve8+ Vf8 32.Ve7 

A černý se vzhledem k hrozbě 
33.Vxg7 vzdal. 
1–0

BŘETISLAV MODR (2315) 
vs. CHRISTIAN FLUECKIGER (2275)
Biel, 1990

Třetí ukázka je z partie Břéti Modra 
v Bielu v roce 1990. Ve 40. tahu vznik-
la zajímavá věžovka, kde oba hráči 
mají v pozici diagramu dva spojené 
volné pěšce; bílý je ale rychlejší...

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+k+-'

6-+-+R+-+&

5+p+-zPPzp-%

4-zP-+-+-+$

3+-+-+-trp#

2-+-+K+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

40.Vh6 Vg2+ 41.Kf3 g4+ 42.Kf4 h2
Stejným výsledkem by partie do-
padla i po 42...Vf2+ 43.Kxg4 h2 
44.e6+ Ke7 45.Kg5, např. 45…Vg2+ 
46.Kf4 Vf2+ 47.Ke5 Ve2+ 48.Kd5 
Vd2+ 49.Kc5 Vf2 50.Vh7+ Kf6 
51.e7 Ve2 52.Vxh2 Vxe7 53.Kxb5 
Kxf5 54.Vf2+ Kg4 55.Ka5 +-.
43.e6+ Ke7 44.Vh7+ Kd8 45.f6 
Vf2+ 46.Ke5 g3 47.Kd6 Vd2+ 
48.Kc6 Kc8 49.f7 
Černý se vzdal.
1–0

Simultánka v OD Metropole v září 2009

S předsedou odborů společnosti Česká 
rafinerská Janem Klimešem 



20 • ROČNÍK VIII. • 16. KVĚTNA 201414

VZPOMÍNKA JOSEFA MARŠÁLKA

NEZAPOMENU
Nečekaného odchodu Břéti Modra 
po těžké nemoci je mi moc líto. Zna-
li jsme se od jeho šachového mládí, 
kdy bez problémů dosáhl na mis-
trovskou třídu praktického šachu. 
Později se stal výborným a praco-
vitým profesionálním šachovým 
publicistou a vydavatelem. V prů-
běhu několika let se mu podařilo 
vytvořit moderní šachový magazín 
se zajímavým a pestrým obsahem. 
Na mnoho přátelských rozhovorů, 
které jsme s Břéťou vedli nejen o ša-
chu, se nedá zapomenout!

VZPOMÍNKA JOSEFA HOŘEJŠE

URČITĚ SE JEŠTĚ 
UVIDÍME…

První a zatím poslední vážnou tur-
najovou partii jsem sehrál s Břéťou 
v roce 1977 na turnaji Bohemians, 
který vyhrál před přeborníkem 
Československa Eduardem Prand-
stetterem. Měl jsem černé a v Ca-
ro-Kannu netrvala dlouho. Po 13 
tazích bylo hotovo. Alespoň jsem 
neztratil výhodu bílých kamenů. 
Do té doby jsme se míjeli jen jako 
hráči TJ VŠ Praha. 
Naše přátelství začalo až po jeho pře-
stupu do TJ Bohemians, kam jsem se 
po povinné vojenské službě vrátil. Mi-
lovaní komunisté nám s velkorysostí 
sobě vlastní „dovolili“ každoroční vý-
jezd na turnaj družstev do Puly, kam 
jsme jezdili přes Rakousko a již dlou-
ho před začátkem cesty jsme se oba 
těšili jak na první zastávce s přespá-
ním v herbergu v Salzburgu si dáme 
jednu coca-colu, která bude studená 
a vypadne z nápojového automatu po 
vhození několika šilinků. A na zpá-
teční cestě s přespáním v tělocvičně 
vídeňského Sokola jsme si dopřáli 
slavnostní oběd v čínské restauraci 
v podobě obědového menu v ceně 35 
šilinků. Nápoj jsme si pochopitelně 
koupili poté v samoobsluze, protože 

byl výrazně levnější. Vše se změnilo 
až 17. listopadu 1989. Ten večer jsme 
byli v kině a poté jsme ještě šli spo-
lu s manželkami k němu domů, kde 
jsme u červeného vína, tehdy pravdě-
podobně nevalné kvality, diskutovali. 
Měl zbrusu nové tranzistorové rádio, 
které jsem obdivoval a zkoušel na-
ladit rádio Svobodná Evropa – a pak 
jsme už jen napjatě poslouchali. Bol-
ševik padne! Radost až do rána.
Vlastně jenom díky Břéťovi jsem 
mohl dělat rozhodčího turnaje 
Praha 1990, kde jsem se mohl se-
známit s výkvětem českého šachu. 
Hráli tam velmistři Kaválek, Smej-
kal, Ftáčník, Timman, Short a Hort. 
Byl jsem jen hloupým beránkem. 
A i když všichni věděli, že Hort ne-
bude na poslední kolo, nikdo mi 
nic neřekl, až Břéťa. Nevěděl jsem 
co dělat, oficiálně bylo ticho, až 
v pátek odpoledne mi Hort lako-
nicky sdělil, ať zařídím, že poslední 
kolo sehraje se Shortem už v sobo-
tu, a ne v neděli, jak bylo plánova-
né. To se nakonec zařídit podařilo, 
nicméně po skončení turnaje mi to 
Bessel Kok vytkl. 
Od té doby jsme s Břéťou navštívili 
řadu mezinárodních turnajů, kam 
jezdil jako novinář a já jako divák. 
Zvláště každoroční výjezdy autem 
s poslechem Rity Pavone a Walde-
mara Matušky na turnaj do Wijku 
byly zábavné a inspirativní. Setkání 
a navázaná přátelství s řadou hrá-
čů, zvláště pak s C. a I. Rogers a G. 

Sosonkem, večeře, procházky a vý-
lety po Amsterdamu a okolí s D. 
Navarou a V. Jansou byly nezapo-
menutelné. To už hrál šachy stále 
méně a méně, jen několik partií roč-
ně v pražské divizi. Zajímavější bylo 
něco jiného. Dění kolem šachovnic, 
pěší výlety, divadla, setkání při růz-
ných oslavách s dobrým jídlem a pi-
tím a občasné obědy či večeře, ať již 
doma nebo v zajímavých podnicích. 
Neměl rád nemocnice, nenáviděl je, 
ale v posledních letech je potřeboval 
častěji. Když vypuklo jeho poslední 
onemocnění, na sklonku minulého 
roku bagatelizoval své potíže i přes 
varování, že jde o život. I když nako-
nec s léčbou souhlasil, ukázalo se, 
že příroda je mocná a že se bránit 
lze, ale ubránit nikoliv. A při posled-
ním ataku onemocnění byla jakáko-
li obrana již jen zoufalým pokusem. 
Pevně věřím, že se někdy ještě se-
tkáme, budeme zase žvanit a rado-
vat se, že jsme nemuseli celý život 
prožít pod bolševickým jhem.
Ciao Pepa

VZPOMÍNKA DAVIDA NAVARY

VELKÁ ZTRÁTA
Zpráva o smrti pana Modra pro mne 
byla nepříjemným překvapením. 
Slyšel jsem, že v posledních měsí-
cích měl zdravotní potíže, ale vůbec 
jsem netušil, že byly natolik vážné. 
Znali jsme se velmi dlouho, přičemž 
pan Modr si mne poprvé všiml ještě 
dříve než já jeho. Ke mně i k dru-
hým byl vždy přátelský, byl vždy při-
praven v mezích možností pomoci, 
rád si popovídal a svými zábavnými 
historkami nezištně rozdával lidem 
okolo sebe optimismus. Udělal toho 
pro český šach obecně i pro řadu 
konkrétních příznivců tajemného 
světa na šedesáti čtyřech polích vel-
mi mnoho. Plný rozsah jeho práce 
si ale pravděpodobně uvědomíme 
až nyní, kdy už pan Modr není mezi 
námi a v mnoha činnostech ho ni-
kdo nemůže zastoupit. Jeho praco-
vitost, upřímný zájem o šachy a lidi 
kolem nich, družnost a osobitý smy-
sl pro humor nám budou chybět.

S manželkou Hankou sledují zápas Sněženky 
a Machři v Mariánských Lázních.
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VZPOMÍNKA JAROMÍRA MARKA

JAK BŘÉŤA UDĚLAL 
Z BOHEMKY  
MISTRA LIGY

Počátkem sedmdesátých let byla 
Bohemka takovým menším klubem 
s několika desítkami členů, který se 
léta marně snažil o postup z první 
třídy do městského přeboru. Vždy to 
nakonec bývalo nějaké to nepostupo-
vé třetí místo. Zlomovým se stal rok 
1977, kdy do klubu přišli noví a silní 
hráči s prvoligovými zkušenostmi 
(tenkrát žádná extraliga neexistova-
la!) v čele s Břéťou Modrem.
Najednou se vše změnilo jako máv-
nutím čarovného proutku a postup 
se stal běžným slovem pro každý 
další rok. Do Bohemky přišli další 
silní hráči a za pár let se z malého 
pražského klubu stal silný oddíl celo-
republikového významu.
Tento vzestup ale nebyl jen výsled-
kem příchodu posil z dalších klubů, 
musel se zcela změnit systém. Teh-
dejší vedení oddílu nebylo schopno 
stačit zrychlujícímu se tempu, natož 
aby jej ještě více dynamizovalo. Bylo 
proto zcela zákonité, že se Břéťa po 
několika letech vyplněných výbuš-
nými koncepčními střety na výroč-
ních členských schůzích i v zákulisí 
stal předsedou oddílu a začal cílevě-
domě vytvářet předpoklady pro další 
cestu vzhůru.
Velký důraz byl kladen na náročnou 
a ne vždy doceňovanou práci s mlá-
deží, která vychovala pro budoucnost 

mnoho silných hráčů (i když mno-
zí již hájí barvy jiných klubů). Tato 
soustavná práce přivedla do klubu 
desítky mladých, a svého času tak 
byla Bohemka pražským klubem 
s největší členskou základnou.
Více než deset let se za velkého Břé-
ťova přičinění (a díky jeho osobním 
známostem se zahraničními hráči) 
hrával v tehdejším hotelu Kriváň na 
náměstí I. P. Pavlova v centru Prahy 
silně obsazovaný mezinárodní tur-
naj, kterých v republice věru mnoho 
nebylo.
S tím souvisela i potřeba získat ne-
zbytné peníze do oddílového rozpoč-
tu, aby bylo pořádání turnajů a další 
aktivity vůbec možné. Se sponzor-
stvím socialistické hospodářství ně-
jak nepočítalo (i fotbalové kluby si 
musely vytvářet pro placení svých 
hráčů „černé“ fondy) a jednota Bo-
hemians byla skoupá, aby zbylo na 

fotbal. Musely se tedy pružně hledat 
jiné cesty.
Bohemka proto pořádala dnes obvyk-
lé cykly bleskových turnajů Grand 
Prix. Výsledek až tak důležitý nebyl, 
zato ke každému kolu bylo možno 
vydat plakátek, kde po obvodu ko-
lem zprávy o konání dalšího kola tur-
naje byly placené inzeráty tehdejšího 
typu „Hledáme nástrojáře, jeřábní-
ky...“, na něž státní podniky směly 
vydávat finance. Tímto způsobem se 
dařilo krmit tehdy v šachu málo vída-
ný statisícový rozpočet oddílu.
Výrazně dynamický Břéťův styl tak 
vytvořil základnu pro dosažení mety 
nejvyšší – několikanásobný zisk pře-
borníka ligy. A i když je dnes situa-
ce jiná, z análů to nikdo nevymaže. 
V šachové klubovně by měla být 
plaketa „Břetislav Modr se zasloužil 
o Bohemians“.

foto: Archiv  
Pražské šachové společnosti

S bývalou českou jedničkou IM Janou Jackovou. 
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17. 5. 2014
Říčany. Holomajzna – Říčanský 
dvojblesk, 3. ročník. Švýcarský sys-
tém na 11 kol, tempo: 7 min. + 2 s za 
tah. Přihlášky ve dvojicích, dvojice 
proti sobě hrají současně. To zname-
ná, že každý hráč z dvojice č. 1 hra-
je současně s oběma hráči z dvojice 
č. 2 a naopak. V  každém kole se 
tedy sehrají celkem čtyři partie.
Lubomír Čech, Tel.: 603 249 225
lcech51@seznam.cz

17. 5. 2014
Havlíčkův Brod. Velká cena Havlíč-
kova Brodu – Pribináček. Rapid 
šach mládeže do 16 let, švýcarský 
systém 9 kol, 2 × 15 min. na partii.
Václav Paulík, Tel.: 728 982 327
vaclav.paulik@tiscali.cz

17.–18. 5. 2014
Boršice (Staré Město). Memoriál 
Vratislava Hory. Švýcarský sys-
tém na 9 kol, 2 × 25 min. na partii.
Stanislav Volčík
Tel.: 777 707 525
volcik@tradix.cz
www.mvh.sachysm.cz

17.–24.5. 2014
Třebíč. Open Vysočina, 10. ročník. 
Součást Czech Tour 2014/2015. 
Uzavřený IM turnaj, open FIDE.
Ave-Kontakt
Tel.: 608 203 007 
j.mazuch@avekont.cz
www.czechtour.net

22.–31. 5. 2014
Ružomberok (Slovensko). Mitro-
pa Cup. Českou republiku budou 
reprezentovat Vlastimil Babula, 
Štěpán Žilka, Vojtěch Plát a Van 
Nguyen, ženy: Kristýna Novosado-
vá a Martina Marečková. Kapitánem 
obou týmů bude Petr Hába.
mitropa.sachrbk.sk

24. 5. 2014
Praha (Smíchov). Smíchovský 
soudek. 30. ročník mezinárodní-
ho turnaje čtyřčlenných družstev 
v bleskovém šachu. Švýcarský sys-
tém, 13 kol, 2 × 5 min. na partii.
Jan Veselský, Tel.: 722 029 088
jave9@seznam.cz
vpivonka@praha6.cz
sksmichov.wz.cz

24. 5. 2014
Děčín. GPD Chess Open Děčín 
2014. 7 kol švýcarským systémem 
2 × 20 minut + 5 sekund na tah. Sou-
část 7. ročníku seriálu Grand Prix Čes-
ké republiky v rapid šachu 2013–14.
Michal Babička
Tel.: 606 394 099
mbabicka@centrum.cz
bandicrash.webnode.cz

24. 5. 2014
Třinec. 3. ročník Memoriálu Soni 
Pertlové. Rapid šach, 9 kol, 15 mi-
nut na partii. 
Olga Sikorová
olga.sikorova@gmail.com

24. 5. 2014
Takonín. Druhý Císařský šachový 
turnaj Karla IV. Švýcarský systém 
na 5 až 7 kol, 2 × 15 minut.
Vladimír Pěnkava
penkava@faber.cz
www.penkavuvdvur.cz

24. 5. 2014
Dolní Němčí. Memoriál Karla 
Bartoše. Švýcarský systém 9 kol, 
2 × 15 minut.
Antonín Světinský
Tel.: 777 730 600
svetinsky@garden.cz 

24. 5. 2014
Násedlovice. 30. ročník Memo-
riálu JUDr. Floriana. Otevřený 

turnaj v rapid šachu, švýcarský 
systém na 7 kol, tempo 30 minut 
na partii. 
Zdeněk Horák
Tel.: 728 477 639
hazet@seznam.cz

25. 5. 2014
Frýdlant. Přebor Frýdlantska 
v bleskové hře. Švýcarský systém 
na 30 kol, 2 × 5 min.
Tomáš Trejbal
Tel.: 733 570 708
trejbalt@seznam.cz
www.skfrydlant.webnode.cz

26. 5.–1. 6. 2014
Orlová. Open Orlová. Velmistrov-
ský turnaj a open turnaj se zápo-
čtem na FIDE.
Jiří Novák
Tel.: 608 830 041
open2014@sachyorlova.cz
www.sachyorlova.cz/open

26. 5. 2014
Padesátku oslaví 
Valerij Salov, rus-
ký velmistr, semi-
finalista MS FIDE 
1 9 9 6 ,  p o  r o c e 
2000 se již turna-
jů neúčastní.

31. 5.–1. 6. 2014
Seč. Šachové Zaječice, mistrov-
ství České republiky družstev 
starších žáků v rapid šachu. Star-
tují šestičlenná družstva (4 chlapci 
+ 1 dívka 1999 a ml. + 1 mladší žák 
2002 a ml.). Turnaj dvojic nejmlad-
šího žactva, 22. ročník. Turnaj 
v rapidu jednotlivců, 13. ročník.
Blanka Česenková
Tel.: 725 511 842
blanka.cesenkova@centrum.cz

mailto:hazet@seznam.cz

