
Velmistr Miroslav Filip , dvojnásobný účastník turnaje kandidátů mistrovství světa (1956 a 
1962) zemřel 27. dubna 2009 ve věku 80 let. Na památku tohoto vynikajícího hráče jsme si 
dovolili excerpovat z naší šachové databáze partie, které Miroslav Filip sehrál s Brňany 
v soutěžích družstev. Ve skutečnosti jich bylo mnohem více, ale většina z nich (zejména 
z těch ligových bojů) se nedochovala.  Fotografií ovšem existuje více, ale váš informátor 
nemá technické prostředky k jejich digitalizaci... Ale ještě předtím si dovolím uvést svoji 
osobní vzpomínku na velmistra Filipa: 
 
O šachu píši asi od svých 17  let. Později jsem  začal příspívat do  Československého šachu, 
zprvu nepravidelně (zprávy  z Brna a  okolí) a když  tuším v roce  1976 zemřel pan Karel  
Průcha, který zde  zahájil rubriku "Před  sto lety se psal  rok...",  nabídl  jsem  tehdejšímu  
šéfredaktorovi velmistru Filipovi, že v  ní budu pokračovat. Nic nenamítal a tak naše těsnější 
spolupráce trvala  deset let. S panem Filipem jsem si vyměnil desítky dopisů  (on měl ve zvyku 
za každý příspěvek poděkovat - kampak  se naň hrabou pozdější šéfredaktoři Čs. šachu) a taky 
mi posílal po  těch deset let šachové časopisy z ciziny (tedy samozřejmě z ciziny kapitalistické, 
Šachmaty v SSSR a ostatní časopisy ze zemí socialistických jsem měl předplaceny u PNS)  
které  do  redakce výměnou  dostával.  Archivoval  pouze  skvělý švýcarský  týdeník  
Schachwoche.  Dodnes  jsem  mu  za to vděčný. Oplátkou jsem  mu posílal naše  turnajové 
programy, které jsme vydávali k Veletržnímu turnaji a Olexovu memoriálu a do nichž jsem 
vždycky napsal o nějakém brněnském mistrovi nebo zapomenutém turnaji. Když měl M. Filip  
šedesátiny, napsal jsem takovou „knížku“*) o něm. A poslal jsem  mu ji samozřejmě. Co  
následovalo, vyprávěl mi pak mistr Láďa Alster. Přišel za Filipem do  redakce a na stole 
uviděl můj program. Nahlédl do něj a ptá se velmistra: "Už jsi to četl?" Ten odtušil,  že  
neměl  čas  a  že  ho  ty  moje  věci  zas  tak moc nezajímají. "Vždyť je to o tobě,  ty vole!" řekl 
mu prý Alster. A teď teprve Filip nahlédl do brožury a pěkně mi písemně poděkoval. 
 
*) TJ Lokomotiva-Ingstav Brno – Veletržní víkendový turnaj 13. ročník 1988 – Velmistr 
Miroslav Filip  (Malý průvodce životem a dílem šachisty). 
 
Filip,M - Hostinský,Z [B31] 
CZEchT Mariánské Lázně, 1951 
(Aero Praha - JZ Brno) 1.Jf3 c5 2.e4 Jc6 3.Sb5 (Černý zabočil do své oblíbené sicilské hry. 
Bílý volí tah Sb5, který nyní zase přišel do módy. Má tu výhodu, že tato varianta není tak 
probádána jako jiné) 3...g6 4.c3 Sg7 5.0–0 Db6 6.De2 e5 7.Ja3 a6 8.Jc4 (Strategie bílého se 
neosvědčí. Střelec b5 se musí vyměnit) 8...Dc7 9.Sxc6 dxc6 (Toto je vážná chyba. Braní 
pěšcem b posílilo černý střed a dalo lepší hru) 10.a4 b6 (Nikoliv hned b5, protože po 
výměnách axb5, cxb5, Je3 by bílý jezdec mířil na důležité pole d5) 11.a5 b5 12.Jb6 Vb8 
13.Jxc8 Vxc8 (Bílý sice vyměnil důležitého střelce c8, ale ztratil tím mnoho času a jeho 
postavení má mnoho slabých bodů) 14.d3 Jf6 15.Se3 De7 16.Jd2 0–0 17.f4 exf4 18.Vxf4 
(Velká chyba, za kterou si zasluhuje bílý prohrát partii) 18...Sh6! 19.Vf3 Sxe3+ 20.Dxe3 
(Zase nepřesné. Lépe bylo brát věží, aby černý jezdec nemohl s tempem přes g4 na e5) 
20...Jg4 21.De2 Vcd8 22.Vh3 Je5 23.Vd1 c4 24.d4 Jd3! 25.Vf1 (Vynuceno. Pěšce b2 nelze 
chránit pro ztrátu kvality tahem Jf4. Nyní měl černý klidně vzít pěšce b2 a hledět uplatnit k 
výhře převahu pěšců na dámském křídle To by nebylo tak těžké. Místo toho se 
nepochopitelně pouští do zbytečné zápletky) 25...f5? 26.Ve3 fxe4 27.Vxe4 Vxf1+ 28.Jxf1 
Df6 29.Ve6 Jf4 30.Vxf6 Jxe2+ 31.Kf2 Jc1 32.Vxc6 Vf8+ (Na tento šach se černý spoléhal 
ve svém výpočtu. Domníval se, že bílý král  musí na e1, aby chránil koně a že po Jd3+, Ke2, 
Jc1 bude mít remis věčným šachem. Přijde však velké překvapení!) 33.Ke3!! (Teprve tento 
tah prozrazuje opravdovou mistrovskou sílu bílého. Silný král a dva volní pěšci bílého 
prokážou svou převahu nad zatoulaným jezdcem. Konec je jasný) 33...Vxf1 34.Vxa6 Ve1+ 
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35.Kd2 Vg1 36.Va8+ Kg7 37.a6 Jb3+ 38.Ke3 Ve1+ 39.Kf4 Ve7 40.Vb8 Vf7+ 41.Ke5 Ja5 
42.Vxb5 Vf5+ 43.Ke4 Jc6 44.Vxf5 gxf5+ a černý se vzdal po několika tazích. Ed. Lendl - 
pramen?) 1–0 
 
Filip,M - Bárta,J [A29] 
CZEchT Sliač (3), 1955 
/ÚDA - JZ Brno/ 1.c4 e5 2.Jc3 Jc6 3.g3 Jf6 4.Sg2 Sb4 5.Jf3 0–0 6.0–0 Sxc3 7.bxc3 De7 
8.d4 d6 9.h3 Ve8 10.Ve1? e4 11.Jh2? (Jd2) 11...Ja5 12.Da4 b6 13.c5 Sd7 14.cxd6 cxd6 
15.Dc2 Jd5! 16.c4 Vac8 17.Dxe4 Dxe4 18.Sxe4 Vxe4 19.cxd5 Vxd4 20.e4 Ve8 21.f3 Vxd5 
22.Sf4 Vd3 23.Vad1 Va3 24.Vxd6 Se6 25.Ve2 h5 26.g4 hxg4 27.hxg4 Sxa2 28.Vd7 Sc4 
29.Ve3 Va1+ 30.Kf2 Jb3 31.g5 Jc5 32.Vd2 Je6 33.Se5 Va5 34.Jg4 Jxg5 35.Sc3 Va2 
36.Vxa2 Sxa2 37.Je5 Vc8 38.Kg3 f6 39.Jg6 Kf7 40.Jh4 Se6 41.Jg2 Vc4? 42.Vd3 Vc7 
43.Sd2 Vd7 44.Jf4 Vxd3 45.Jxd3 Sc4 46.Jb4 a5 47.Jc6 Sb5 48.Jd4 Sd7 0–1 
 
Donnert,M - Filip,M [A06] 
CL /DP Praha-KPS/, 20.01.1974 
1.Jf3 d5 2.b3 c5 3.e3 Jf6 4.Sb2 e6 5.d4 (Obyčejně se hrává dříve c4 a teprve později d4) 
5...Jc6 6.Sd3 cxd4 (V důsledku nepřesného zahájení vyrovnává černý záhy hru) 7.exd4 Sb4+ 
8.c3 Se7 (Ztráta tempa nevadí, neboť bílý musí zahrát později stejně c4) 9.0–0 0–0 10.Jbd2 
b6 11.Ve1 Sb7 12.Jf1 Vc8 13.Jg3 Ve8 14.Vc1 Sf8 15.Dd2 a6 16.Sb1 b5 17.Je5 g6 18.Df4 
Sg7 (Preventivně kryje svého krále, aby se mohl věnovat hře na dámském křídle, kde má 
prostorovou převahu) 19.c4? (Tímto tahem umožní bílý černému po vynucených výměnách 
zvýšit aktivitu jeho figur) 19...bxc4 20.bxc4 dxc4 21.Vxc4 Jxe5 22.Vxc8 Jf3+ 23.Dxf3 Dxc8 
(A najednou po skončených výměnách zbyli bílému dva slabí pěšci na dámském křídle) 
24.Je4 (Ani zdánlivě lepší 24.De2 nestačilo pro Dc6 25.f3 Jd5!) 24...Sxe4 25.Sxe4 Jxe4 
26.Dxe4 Dc4 27.De2 Dxa2 28.Va1 Db3 29.Vxa6 Vb8!  
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 (Proti závěrečnému útoku nemá bílý obrany) 30.Sa3 (Nebo 30.Sc1 Sxd4 31.g3 Db1 32.Df1 
Dc2!) 30...Db1+ 31.Df1 Sxd4 32.Sc1 Dc2! (F. Zíta - Svobodné slovo 16.2.1974) 0–1 
               
Florian,J - Filip,M [B10] 
I.liga /Loko Brno-DP Praha/ (11), 31.03.1974 
1.e4 c6 2.d3 d5 3.Jd2 g6 4.Jgf3 Sg7 5.Se2 e5 6.b3 Je7 7.Sb2 Jd7 8.0–0 0–0 9.d4 exd4 
10.Sxd4 Jf6 11.exd5 Jexd5 12.Ve1 Sf5 13.Jf1 Da5 14.Sd3 Sxd3 15.Dxd3 Vad8 16.a3 Jf4 



 3 

17.Dc4 Je6 18.Sc3 Dc5 19.Je3 Dxc4 20.Jxc4 (1.20–1.58. Archiv dr. Florian) remíza 
 

             
 
 
(Myslím si, že na fotce z archivu Mojmíra Jaroše je analýza jedné ze skončených partií ze 
zápasu KPS Brno – Dynamo Dopravní podnik Praha. Zleva velmistr Filip, Maršálek, paní 
Mlýnková, ?, Jaroš, přihlíží Běták. Viz dále) 
 
Filip,M - Mlýnek,P [D47] 
CL /KPS-Dynamo/, 09.11.1974 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 e6 4.e3 Jf6 5.Jf3 Jbd7 6.Sd3 dxc4 7.Sxc4 b5 8.Sd3 b4 9.Ja4 c5 10.e4 
Sb7 11.e5 Jd5 12.0–0 cxd4 13.Ve1 g6!? (Dvojsečné pokračování, bez kterého se však tato 
pozice nemůže dobře obejít) 14.Sg5 Da5 15.Jxd4 a6 [15...Sg7 16.Sb5!] 16.a3!?  
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 (Pokračování, které nedá bílému dostatečnou výhodu. Nejlepší bylo: 16.Vc1 s hrozbou 
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16...Sg7 17.Jc6 Sxc6 18.Vxc6 Sxe5 19.Vxe5 Jxe5 20.Vc5) 16...Sg7 17.axb4 Jxb4 18.Jc3 
Db6 19.Se3 Jxd3 20.Dxd3 Jxe5 21.De2 0–0 22.Jf5 Dc7 23.Jxg7 Kxg7 24.Sd4 f6 25.Sxe5 
Dxe5 26.Dxe5 fxe5 27.Vxe5 Kf6 28.Vae1 Vfe8 29.Ja4 Vab8 30.Jc5 Sc8 31.b3 Vb5 32.f4 
Sb7! 33.V1e3 Sd5! (Archiv P. Mlýnek - 677) remíza 
 
Picmaus,B - Filip,M [B17] 
Metylovice /turnaj DP/, 1974 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Jd7 5.Sc4 Jgf6 6.f3 e6 7.Je2 Se7 8.0–0 0–0 9.Kh1 c5 
10.c3 cxd4 11.Jxd4 Jxe4 12.fxe4 Je5 13.Sb3 Sd7 14.Sf4 Jg6 15.Sg3 b5 16.De2 Db6 
17.Vad1 Vad8 18.Vd3 a5 19.Sf2 Db7 20.Vf3 Sd6 21.Sg3 Sxg3 22.Vxg3 b4 23.h4 Jxh4 
24.Vh3 Jg6 25.Dh5 h6 26.Jf5 exf5 27.Dxg6 Dc6 28.Dxc6 Sxc6 29.exf5 Vd2 30.Vg3 a4 
31.Sc4 Vxb2 32.f6 g5 33.cxb4 Vxb4 34.Vc1 Se4 35.Ve3 Sg6 36.Ve7 Vd8 37.Se6 Vf4 
38.Sd7 a3 39.Vc3 Vd4 40.Se6 Vh4+ (Nová Svoboda 4.1.1975) 0–1 
 
Filip,M - Ramík,Z [E80] 
CL /Univerzita-DP Praha/ (12), 17.03.1979 
1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.Jc3 d6 4.d5 e5 5.e4 g6 6.f3 Sg7 7.Sg5 0–0 8.Dd2 Ja6 9.Sd3 Jc7 10.Jge2 
Sd7 11.0–0 Kh8 12.a3 a5 13.b3 De8 14.a4 Jg8 15.Vae1 b6 16.Kh1 f6 17.Se3 Vf7 18.Jd1 
De7 19.f4 Vaf8 20.f5 g5 21.Jg3 Se8 22.Se2 Dd8 23.Kg1 Vd7 24.Kf2 Sh6 25.Vh1 De7 26.h3 
Dg7 27.Vh2 Vff7 28.Veh1 Vfe7 29.Ke1 Df8 30.Jf2 Ja6 31.Jg4 Jb4 32.Jxh6 Dxh6 33.h4 
Df8 34.hxg5 fxg5 35.Sxg5 Vg7 36.Kd1 Vc7 37.De3 Sxa4 38.Jh5 Sxb3+ 39.Kd2 Sa4 
40.Jxg7 Vxg7 41.Sh6 Jxh6 42.Dxh6 Dg8 43.Df6 1–0 
 
 

 
 
(Zde ovšem nehraje Filip s nějakým Brňákem, ale se samotným velmistrem Talem. Viz dále) 
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(A toto je obálka první a asi nejlepší Filipovy knížky, z níž jsme poznávali svět a myšlení 
vrcholových šachistů. Škoda, že pak nenapsal něco podobného o sobě...) 
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Velmistr Filip napsal ještě jednu zajímavou knížku, která vyšla v roce 1983 v norimberském 
nakladatelství Ericha Münstera pod názvem „50 Glanzpartien tschecho-slowakischer 
Grossmeister“.  Myslím, že tento název je zcela srozumitelný i těm, kdo německý jazyk příliš 
neovládají. Ze svých vlastních partii zde Filip uvedl sedm: Filip-Smyslov, ME družstev 
Baden u Vídně 1957, Portisch-Filip , Budapest 1961, Tal-Filip , turnaj kandidátů MS Curacao 
1962, Filip-Westerinen, Havana 1967, Filip-Bilek , Lugano 1968, Filip-Kurajica , Wijk aan 
Zee 1970 a Filip-Tringov , ME družstev Kapfenberg 1970. Vybrali jsme z nich a přeložili tu 
proti soupeři nejslavnějšímu (viz předchozí foto): 
 
Tal,M - Filip,M [B43] 
Candidats Tournament Curacao (12), 20.05.1962 
1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 a6 5.Jc3 (Dvě kola předtím jsem s úspěchem přestál 
Paulsenovu variantu proti Gellerovi /5.Sd3 Sc5 6.Se3 d6 7.Jc3 Je7 8.0–0 Sd7 9.De2 b5 10.a4 
Db6! 11.Jb3 Sxe3 12.Dxe3 Dxe3/ a tak mi nechyběla odvaha použít ji opět proti Talovi. S léty 
se stává člověk rozumnějším a v našich pozdějších utkáních jsem obávaného útočníka 
"carokanizoval") 5...Dc7 6.f4 b5 7.a3 Sb7 8.Df3 Jf6 9.Sd3 Sc5 10.Jb3 Se7 11.0–0 0–0 
12.Sd2 d6 (Alternativou bylo 12...d5 13.e5 Jfd7 14.Dg3 s dalším Vae1 a černý by musel stále 
počítat s obětí pěšce e5) 13.g4 d5 (A zde se provádí tento tah dokonce se ztrátou tempa, která 
je však snad vyvážena jistým oslabením bílého královského křídla - to jsem si myslel během 
partie)  14.e5 Jfd7 (Samozřejmě ne 14...d4 15.Dh3) 15.Dh3 g6 16.Jd4 Jc6 17.Jce2 Jxd4 
18.Jxd4 Jc5 (Situace černého není nijak špatná. Kromě programového Je4 přichází v úvahu 
také výměna na d3, a jestliže bílý dobere pěšcem, tak následuje Sc5 a Db6. Aby vyloučil tuto 
možnost, hraje Tal svůj následující tah, který však dovoluje pozdější protihru /a5/) 19.b4 Je4 
20.Se3 Vfe8 21.Vae1 Sf8 22.Jf3 (Konečně je bílý připraven k f5. Protože jsem se však cítil 
dostatečně vyzbrojen k obraně, začal jsem soupeře znepokojovat na dámském křídle) 22...a5 
(To si může černý dovolit, neboť po 23.Sxb5 následuje Sc6, na př.: 24.Sxc6 Dxc6 25.Jd4 Dc3 
se silnou protihrou) 23.f5 (Vyvolává krizi) 23...exf5 24.gxf5  
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 (Viz diagram) 24...Vxe5! (To byla mnou připravená obrana a ve skutečnosti také jediná 
možnost obrany. Šťastně jsem se však necítil - pořád jsem musel myslet na Talova sekundanta 
A. Koblence: "Jestliže má Tal jedinou otevřenou linii, mat je neodrazitelný!". Člověče, on má 
proti tobě všechny sloupce, jak to chceš vydržet?) 25.fxg6 hxg6 26.Jxe5 Dxe5 27.c3 (Aby 
získal pole d4 pro střelce - 27...Dxc3 se zakazuje pro 28.Sxe4 dxe4 29. Dd7. - Přesto mám 
dojem, že můj soupeř nyní nebo snad dříve nenašel to správné, ačkoliv to nemohu dokázat 
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analyticky. Nebyl by to ovšem  žádný zázrak - jak známo, byl Tal na Curacau velmi 
handicapován tězkou nemocí a poslední čtvrtinu tohoto 28 kol trvajícího maratónu musel 
dokonce vynechat) 27...axb4 28.Sd4 Sc8 29.Dg2? (Lepší bylo 29.Dh4 s oboustrannými 
vyhlídkami. Po tahu v textu přebírá černý iniciativu) 29...Dh5 30.Sxe4 dxe4 31.Dxe4  
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  31...Dg5+ 32.Kh1 Se6! (Ne tak silné by bylo 32...Vb8 pro 33.h4 Dh5 34.Kg1 a bílý smí 
ještě doufat. Jestliže však hraje bílý 33.h4, tak příjde jednoduše 33...Dd5, načež padne pěšec 
a3 a černý zvítězí lehce) 33.Se5 Vd8 34.h4 (Nebo 34.Sf6 Dh5 35.Sxd8 Sd5) 34...Dh5 35.Df4 
Vd3 36.Sf6 Dd5+ 37.Kg1 bxc3 38.Ve4 Sc5+ 39.Kh2 Da2+ (Bílý se vzdal. Dr. Miroslav Filip 
- 50 Glanzpartien tschecho-slowakischer Grossmeister, Muenster Verlag 1983, S. 9–11) 0–1 
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A ještě jednu poučnou partii z Filipovy knížky si dovolíme přeložit: 
 
Filip,M - Tringov,G [D40] 
EU-chT Kapfenberg Kapfenberg (7), 1970 
1.c4 c5 2.Jc3 Jc6 3.Jf3 Jf6 4.e3 e6 5.d4 d5 6.a3 (V mé turnajové praxi jsem použil tento tah 
vícekrát, ale - s výjimkou této partie - jsem v zahájení ničeho nedosáhl. Podobně jsem zkoušel 
také v královské indické různé postranní cesty, také marně, abych konečně v průběhu let 
pochopil, že člověk, chce-li dosáhnout úspěchu, se nesmí vyhýbat tzv. principielním 
pokračováním. - V tomto podle Tarrasche "normálním postavení dámského gambitu" je 
principielním pokračováním    6.cxd5, načež velký dogmatik doporučoval dobrání pěšcem. 
Zcela odlišná postavení vznikají po 6...Jxd5, což mi servíroval sovětský velmistr Platonov ve 
Wijk aan Zee 1970. Po 7.Sd3 Se7 8.0–0 0–0 9.a3 zvolil černý známou výstavbu s pevnou 
blokádou bodu d5: 9...cxd4 10.exd4 Sf6 11.Se4 Jce7 a když dokončil vývin, působila jeho 
pozice solidním dojmem: 12.Dd3 g6 13.Sh6 Sg7 14.Sxg7 Kxg7 15.Je5 b6 16.Dd2 Sb7 
17.Vfe1 Vc8. Přesto po 18.Vac1 stačil jediný neopatrný tah 18...Vc7 a slabost černých polí v 
jeho táboře byla po 19.Jg4! citelná (V pozdější partii Lager-Zajcev, Debrecen 1970, se stalo 
lepší 18...Jf5! 19.Jg4 Dh4 s rovnými vyhlídkami) Následovalo:  19...Kh8 20.Jxd5 Vxc1 
21.Vxc1 Jxd5 22.Dh6! a černému již hrozilo 23.Sxd5 a Jf6. Ještě se stalo: 22...Vg8 23.Je5 
De7 24.Sxd5 Sxd5 25.Df4 Kg7 (25...f6 nebo 25...Vf8 26.Vc7!) 26.Jxf7! Df6 27.Dh6+ a černý 
se vzdal) 6...cxd4 (Jiné moznosti jsou 6...Je4 nebo 6...a6) 7.exd4 Se7 (Přípustný tah, vedoucí 
k vyrovnání, je též 7...Je4 8.Sd3 Jxc3 9.bxc3 dxc4 10.Sxc4 Se7 s 0–0 a b6) 8.Sd3 dxc4 
9.Sxc4 0–0 10.0–0 Jd5 11.Ve1 b6?!  
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 (Vede k těžké poziční nevýhodě - křídelnímu vývinu střelce má předcházet výměna na c3. 
Pozoruhodné však je, že stejnou chybu učinil dokonce veliký Aljechin ve své partii proti 
Botvinnikovi na turnaji AVRO 1938 - ovšem s nepatrným rozdílem, že bílý pěšec stál ještě na 
a2)    12.Jxd5 exd5 13.Sb5 Sb7 (Ve zmíněné partii následovalo: 13...Sd7 14.Da4 Jb8 15.Sf4 
Sxb5 16.Dxb5 a černé dámské křídlo zůstalo dlouhou dobu nevyvinuto) 14.Sf4 (Stejně silné 
je 14.Da4 Vc8 15.Sf4 jako v partii Nejkirch-Sliwa, Sofia 1957 - také s pěšcem na a2) 14...a6 
15.Sd3 Ve8 16.Sg5 (Dvojsečný tah! Sice se mění "špatný" střelec za "dobrého", avšak 
výměna usnadňuje obranu černého) 16...Dd6 (16...f6 by vyvolalo oslabení královského křídla 
a rovněz tak špatné by bylo 16...Jxd4 pro 17.Sxh7+ Kxh7 18.Dxd4) 17.Sxe7 Vxe7 18.Vxe7 
Jxe7 19.De2 Jc6 20.Ve1 g6 21.De3 Kg7 22.b4 Vc8 (V rámci svých možností se černý 
opevnil a jeho obranný plán nyní spočívá v tazích 23...Vc7 s Ve7 a dalším zjednodušování)  
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23.b5 axb5 24.Sxb5 Va8 (Tím zahajuje černý špatný plán. Nutné bylo 24...Vc7 /s úmyslem 
25...Ve7/, načež by měl bílý sotva co lepšího, než 25.Sxc6 a černý dobírá střelcem. Není 
jasné, jak by pak mohl bílý svoji výhodu uplatnit, protože slabý pěšec a3 omezuje jeho aktivní 
možnosti - po Va7 získá černý opět dobrou protihru) 25.a4 Ja7? (Ale to je již zřejmá chyba, 
která umožňuje vniknutí bílé dámy. Ještě nebylo pozdě na 28...Vc8 s dalším Vc7) 26.h4 (Bílý 
si dělá okno pro svého krále se ziskem tempa, neboť protivník sotva smí dopustit 27.h5)  
26...h6 27.De7 Jxb5 (27...Dxe7 28.Vxe7 Sc8 29.Je5 Se6 30.Vb7 by na věci nic nezměnilo) 
28.axb5 Dxe7 29.Vxe7 Sc8 30.Je5 Se6 31.Vb7 Va1+ 32.Kh2 Vd1  
 

���������� 
��+�+�+�+� 
�+�+�+��
�� 
�����+�+���� 
�+�+����+�� 
��+����+���� 
�+�+�+�+�� 
��+�+������� 
�+�+�+�+�� 
���������� 

 
  33.Jc6 (Získává pěšce i partii) 33...Vb1 34.Vxb6 Sd7 35.Je5! (Ne tak jasné by bylo 35.Ja7 
Vb4) 35...Sxb5 (Nebo 35...Se8 36.Vb8 Sxb5 37.Vb7 jako v partii) 36.Vb7 Kf6 37.Vxf7+ 
Ke6 38.Vb7 Sd3 39.Jxd3 (Černý se vzdal. Dr. Miroslav Filip - 50 Glanzpartien tschecho-
slowakischer Grossmeister, Münster Verlag 1983, str. 16–18) 1–0 
 
Velmistr Miroslav Filip – 80 let! 
1. listopadu 2008 

 

ŠACHOVÝ KOUTEK LN 
Miroslav Filip v minulých dnech oslavil významné životní výročí. Přejeme mu dobrou pohodu, zdraví a 
ještě další klidné roky! Je jediným českým šachistou, který se probojoval dvakrát do turnaje kandidátů. 
Bylo to v době, kdy byl ustaven složitý systém turnajů pro výběr kandidáta na titul mistra světa v 
šachu. V Amsterodamu v roce 1956 na turnaji kandidátů hrál Filip velmi dobře a zůstal nakonec jen o 
1,5 bodu za skupinou silných sovětských velmistrů, z nichž Petrosjan a Spasskij se později stali mistry 
světa. Filip byl vícekrát mistrem republiky, dlouhou dobu byl v žebříčku československých šachistů na 
nejvyšších příčkách. Úspěšně hrál na šachových olympiádách, v mezinárodních turnajích, na 
mistrovstvích Evropy a napsal i několik šachových knih. V roce 1954 hrál na první šachovnici týmu, 
který pro Československo získal na mistrovství světa studentských družstev v Oslo v roce 1954 titul 
mistrů světa. Nenápadnou, ale pro soupeře nepříjemnou poziční nátlakovou hru ve všech fázích 
partie, tu uměl Filip výborně. Často byli jeho soupeři překvapeni, jak rychle se jim horšily jejich pozice. 
Prohrával jen výjimečně. V konci své šachové kariéry se stal mezinárodním rozhodčím a rozhodoval i 
několik zápasů o titul mistra světa. Příkladem přesného využití chybné hry soupeře je partie z turnaje 
kandidátů v Amsterodamu 1956: PANNO–FILIP Slovanská obrana: 1.c4 c6 2.d4 d5 3. Jf3 Jf6 4. Jc3 
dxc4 5.a4 Sf5 6.e3 e6 7. Sxc4 Sb4 8.0-0 0-0 9. De2 Jbd7 10.e4 Sg6 11. Sd3 Sh5 12. Sf4 Ve8 13.e5 
(Černý hrozil sám zahrát 13... e5.) 13... Jd5 14. Jxd5 cxd5 15. De3 Sg6 (Lepší bylo 15...a6!, aby po 
16. Sg5 zahrál 16... Db6 a nemusel měnit černopolného střelce.) 16. Sg5 Se7 17. Sxg6 fxg6! (Po 
17...hxg6?! by mohl bílý útočit přes sloupec „h“. Pěšec e6 slabinou nebude.) 18. Vfc1 Sxg5 19. Jxg5 
Jb8! (Převod jezdce na c6 je výbornou aktivní obranou.) 20. Vc5 Jc6 21. Vac1?! (Tímto tahem pomohl 
bílý černému k protihře. Po 21. Jf3 Vc8 22. Vac1 Dd7 by partie mířila do remízy.) 21... Jxd4! 22. Jxh7 
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Dh4! 23. Jg5 Vf8! 24. Vc7 Je2+ 25. Dxe2 Dxg5 26.g3 Vad8 (Výstraha bílému, pěšec d5 se chystá 
postupovat.) 27.h4 Df5 28. Vxb7 Vc8! 29. V1c7 (Po 29. Vxc8+ Vxc8 30. Vxa7 Vc2! by se bílý ubránil 
jen těžko.) 29... Vxc7 30. Vxc7 Vd8! 31. Vc3 d4 32. Vf3? (Rozhodující chyba, bílý špatně odhadl 
důsledky postupu černého volného pěšce. Jedině po 32. Vd3 Vd5 33.f4 by měl šanci ubránit se.) 
32...d3! 33. Dd1 De4 34. Ve3 Dc4! 35. Kg2 (Nebo 35. Dd2 Dc2!, 35. Ve1 d2 36. Vf1 Dd3 37.b4 Vc8!, 
vždy s výhrou černého.) 35...d2 36. Kf3? (Ještě jedna chyba, hru mohl bílý prodloužit tahem 36. Vc3.) 
36... Vf8+ 37. Kg2 Dc1 a bílý se vzdal. 
Josef Maršálek  
 
Nakonec malý přídavek – ještě čtyři glosované výhry velmistra Filipa s Brňáky z různých 
soutěží: 
 
Olexa,V - Filip,M [E48] 
Praha-Brno mt, 17.12.1950 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 0–0 5.Sd3 d5 6.Jge2 c5 7.0–0 cxd4 8.exd4 dxc4 9.Sxc4 
Jbd7! 10.Sf4? Jb6 11.Sd3 Sd7 12.Jg3 Sc6 13.Ve1 Ve8 14.Jh5? (Hlavní příčina prohry) 
14...Jbd5 15.Sd2 Se7 16.Vc1? Jb4 17.Sb1 Dxd4 18.Jxg7? Ved8 19.Jh5 Dxd2 20.Jxf6+ 
Sxf6 21.Dg4+ Dg5! 22.Je4 Sxe4 ("Filip už v Gottwaldově ukázal, že s našimi mistry si ví 
poměrně snadno rady, bylo by nejvýš na čase, dát mu příležitost za hranicemi." Karel Průcha - 
Československý šach 1951, 27) 0–1 
 
Filip,M - Koska,J [A29] 
ČSR-ch Praha (12), 06.12.1957 
1.c4 Jf6 2.g3 e5 3.Sg2 d5 4.cxd5 Jxd5 5.Jc3 Je7 (Myšlenka Opočenského. Jezdec směřuje na 
f5 a event. na d4 a má odtud aktivnější možnosti než po obvyklém ústupu Jb6) 6.Jf3 Jbc6 
7.0–0 Jf5 8.b4! (Stejného motivu se užívá i v jiných zahájeních a je vlastně divné, že v naší 
pozici tento energický postup objevil teprve Olafsson. /Myslím, že tak hrál již v Kolíně 1925 
Réti proti Opočenskému! JK/) 8...Sxb4? (To je ovšem chyba, jak se hned ukáže. Partie 
Olafsson-Dückstein, Wageningen 1957, pokracovala: 8...a6 9.Sb2 Se6 10.Je4 f6 11.a3 Dd7 
12.Dc2 0–0–0 13.Vfc1 Jfd4 14.Sxd4 exd4 15.Db2 d3 16.e3 Kb8 17.Vab1 Ja7 18.Jc5 Sxc5 
19.bxc5 c6 20.Jd4 Sf7 21.Db6 Ka8 22.Sh3! Jc8 23.Sxd7 Jxb6 24.Sxc6! a černý se vzdal) 
9.Jxe5 Sxc3 (Po Jxe5 10.Da4+ zůstane bílému dvojice střelců, při čemž oba střelci mohou 
vyvinout maximální působnost) 10.Jxc6 Df6 (10...bxc6 11.Sxc6+ ztrácí pěšce) 11.dxc3 bxc6 
12.Sg5! (Bleskové vyvrácení koncepce černého. Vzhledem k matové hrozbě na d8 musí černý 
odevzdat kvalitu a pěšce) 12...Dxg5 13.Sxc6+ Ke7 14.Sxa8 h5 15.Dc1+- (a bílý vyhrál. V. 
Stulik – Československý šach 1958, 107) 15...Dxc1 16.Vfxc1 h4 17.Sf3 g5 18.Vab1 Vh6 
19.Vb8 Jd6 20.Va8 a6 21.c4 c5 22.Va1 g4 23.Va7+ Kf8 24.Sd5 h3 25.f3 Kg7 26.Vc7 gxf3 
27.exf3 Vh8 28.g4 Ve8 29.Kf2 Kg6 30.Vc6 (Archiv Jos. Koska. Partie č. 117 v přeboru 
ČSR) 1–0 
 
Kopřiva,J - Filip,M [B80] 
ČSR-ch Praha (17), 11.12.1957 
1.e4 c5 2.Je2 Jf6 3.Jbc3 d6 4.d4 (Přísně teoreticky vzato je 4.g3 přesnější, protože v zavřené 
variantě  nestojí prý jezdec na f6 nejlépe) 4...cxd4 5.Jxd4 e6 6.g3 (Dnešní praxe se staví dosti 
odmítavě k oblíbenému kdysi tahu 6.g4. Z vlastní zkušenosti však mohu říci, že obrana 
černého je pak nesnadná) 6...a6 7.Sg2 Dc7 8.0–0 Se7 9.Se3 (Jinou možností vývinu je Jde2 s 
dalším b3. Tah v partii je však přirozenější a také důraznější) 9...Sd7 (Přesné pořadí tahů je 
důležité. Po Jc6 může totiž bílý zkusit zajímavý manévr, použitý též několikrát Blatným: 
10.Jxc6 bxc6 11.Ja4 s dalším c4) 10.De2 (Vůči tomuto, byť i na pohled hezkému a zdravému 
tahu, lze mít výhrady. Je jasné, že bílý může něčeho dosáhnout jen na královském křídle -a k 
tomu tahy De2 a Vd1 nepotřebuje a dokonce jimi ztrácí čas, takže iniciativu získá záhy černý, 
nehledě ani k tomu, že pole e2 mělo být zachováno pro jezdce. Správnou koncepcí bílé hry 
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bylo dle mého názoru 10.h3 Jc6 11.Jde2 s dalším g4 a Jg3) 10...Jc6 11.Vad1 b5 (Potřebný tah 
- proč, ukáže se za chvíli) 12.a3 0–0 13.f4 Vac8 14.Jxc6 (Jelikož bílý chce a také musí hrat 
g4, je tato výměna nutná. Nelze totiž: 14.g4 Jxd4 15.Sxd4 e5) 14...Sxc6 15.g4 Db7 
(Umožněno díky tahu b5, útokem na e4 získá černý čas k nástupu na dámském křídle) 16.Sc1 
a5 17.g5 Je8 (Po Jd7 by mohl bílý hrát event. Jd5) 18.f5 (Jediný sporný moment v partii. 
Myslím, že bílý se měl nejdříve postarat o zpomalení černého útoku na dámském křídle buď 
obětí pěšce e4 nebo kompromitujícím b4. Po tahu v partii má všechny trumfy v ruce černý) 
18...b4 19.axb4 axb4 20.fxe6 fxe6 (Není zcela jisté, zda oběť figury byla korektní, rozhodně 
však nestálo zato ji přijímat) 21.Vxf8+ Sxf8 22.Dg4 (Zcela pochopitelné zoufalství, protože 
strategicky prohrál bílý partii na celé čáře. Po: 22.Jb1 /Ne Ja2 Da7+/ - byla by bílá pozice z 
mnoha důvodů defektní: slabiny c2, e4 a na královském křídle, pasivně a neharmonicky 
rozestavěné figury. Černý by nejspíš pokračoval Jc7 s dalším e5 a Je6) 22...bxc3 23.Dxe6+ 
Kh8 24.Vf1 Jc7 25.Df7 g6 (Prostá a zcela postačující obrana) 26.bxc3 Sg7 27.Sh3 Vf8 
28.De7 Db6+ 29.Kg2 Ve8 (M. Filip – Československý šach 1958, 109) 0–1 
 
Blatný,F - Filip,M [C96] 
Praha /ch. ČSSR/ (11), 1963 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 b5 6.Sb3 d6 7.c3 Se7 8.Ve1 0–0 9.h3 Jd7 10.d4 
Ja5 (Dříve se zde hrávalo Sf6 nebo Jb6. Tah v partii je z partie Fischer-Keres,  turnaj 
kandidátů 1962) 11.Sc2 c5 12.d5 (Podobně jako v hlavní variantě Čigorinova systému je i zde 
blokáda středu výhodnější spíše pro černého) 12...Jb6 13.g4 (Lépe 13.Jbd2, neboť tahem v 
partii bílý mnoho nezíská. Naopak černý po výměně černopolných střelců se dostane k malé 
poziční výhodě) 13...h5! 14.Jh2 hxg4 15.hxg4 Sg5! 16.Jd2 g6 17.Jdf3 Sxc1 18.Dxc1 Kg7 
19.Dg5 (Po výměně dam jen více vynikne poziční výhoda černého. Podle Petrosjana boj o 
remízu musí být veden z pozice síly...) 19...Dxg5 20.Jxg5 Sd7 21.Kg2 c4! (Černý zahajuje 
útok na dámském křídle, jehož metodu předvedl ve svých partiích již první mistr světa 
Steinitz) 22.Jh3 Jb7 23.f4 f6 24.Kg3 Jc5 25.Jf3 Jba4 (Dobré bylo též ihned a5) 26.Vab1 a5 
27.Jd2 Vh8 28.Jf2 Jb6 29.Vh1 b4 30.Vxh8 Vxh8 31.b3 cxb3 32.Jxb3 Jxb3 33.Sxb3 Vc8! 
(Tímto manévrem dobývá černý pěšce a to je při posiční převaze rozhodující) 34.cxb4 Vc3+ 
35.Kg2 a4 36.Sd1 exf4 37.b5 a3 38.Sb3 Sxb5 39.Sd1 Vc5 40.Jd3 (V časové tísni a špatné 
pozici se dopouští bílý chyby, kterou ztrácí ještě pěšce e4 a d5) 40...Sxd3 (F. Pithart – 
Československý šach 1963, 56) 0–1 
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(A k této fotce ani nevím, jak jsem přišel. Je na ní Filip a Pachman s někým pro mne 
neznámým (žeby trenér Thelen?) zřejmě v nějakém zábavním parku – odhaduji že 
v Göteborgu 1955 během mezipásmového turnaje. A třeba je všechno úplně jinak...) 
 

Snad nebude od věci ocitovat článek Salo Flohra o turnaji v Göteborgu: 
 
Mládež nastupuje 
Po turnajích let 1948 a 1952 se začátkem srpna roku 1955 vylepovaly ve Švédsku potřetí  
modré plakáty s černým šachovým koněm, informující o tom, že se v Göteborgu koná další 
mezipásmový turnaj, kterého se zúčastní nejsilnější šachisté světa. V prostředku těchto 
plakátů byla velkým písmem natištěna písmena FIDE. Zúčastnit se turnaje, který je 
kvalifikací na mistrovství světa, usilují všichni šachisté. Kdo nesní o tom, aby se „dostal“ 
k Botvinnikovi, utkat se o titul nejsilnějšího? Sní a velice o tom mluví nejsilnější americký 
velmistr S. Reshevsky. Ale využít tentokrát svoji příležitost nechtěl. Spolu s dalším 
americkým šachistou L. Evansem dal přednost otevřenému šampionátu USA v Los Angeles. 
Což, velká škoda. Vždyť roky letí, objevují se stále noví silní šachisté, a dokonce i pro 
takového talenta, jako je Reshevsky,  bude boj o titul mistra světa, mírně řečeno, obtížný. Ve 
dnech, kdy přijížděli účastníci ze všech konců zeměkoule vlaky a letadly do Göteborgu, řešili 
již delegáti mnoha zemí důležité otázky na dalším kongresu FIDE v hotelu „Palace“. 
Sovětskou šachovou organizaci představovali na kongresu V. Ragozin, M. Botvinnik, V. 
Čudova. Účastníky nadcházejícího turnaje zajímala otázka, kolik vítězů bude připuštěno 
z Göteborgu do turnaje kandidátů. Návrhy byly různé – 6, 8 a 9 lidí. Když se dozvěděli o 
rozhodnutí kongresu připustit devět „Göteborgců“ plus Smyslova, byly spokojeni všichni. 
Aby ne, je možné hrát poklidně. A když se nepodaří první – druhé místo, do devítky se dostat 
je možné! Prostě „rajský život“ v průběhu 40 dní! Kromě L. Evanse a S. Reshevského 
z jakýchsi důvodů nepřijel do Göteborgu D. Yanofsky z Kanady. Zato se zde nacházeli J. 
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Bolbochan (Argentina), A. Kotov (SSSR) a V. Pirc (Jugoslávie), kteří vzrušeně očekávali 
odpověď kongresu na svoji prosbu zařadit je do turnaje místo těch, kteří odřekli. O otázce se 
hlasovalo dvakrát. Po první remíze se při opakovaném hlasování dosáhla převaha hlasů 14:12. 
Ale v této „vyhrané pozici“ pro Bolbochana, Kotova a Pirce došlo k zábavné příhodě. 
Prezident FIDE doktor Rogard zpozoroval, že na hlasování chybějí delegáti Sárska a 
Lucemburska, a požádal, aby je našli. Našli je ve výtahu, který se zastavil mezi patry a 
pozvali je do zasedacího sálu. Zřejmě se ještě nevzpamatovali ze „strachu“ a hlasovali proti. 
Bylo to 14:14. Teď rozhodoval prezidentův hlas. Hlasitě prohlásil: „Ne!“. Poté se 
Göteborgský šachový svaz obrátil osobně na Rogarda s prosbou, připustit k turnaji aspoň 
„hrdinu Stockholmu 1952“ A. Kotova. Jeho účast je velmi žádoucí v zájmu „pokladny“. Ale 
F. Rogard byl neústupný: prohlásil, že ani ve vztahu k A. Kotovovi – svému nejlepšímu příteli 
– nemůže dělat výjimky. A. Kotov přijal rozhodnutí kongresu více-méně klidně. Zkaženou 
náladu měl V. Pirc, který přijel z Bělehradu vlakem. Když se dozvěděl rozhodnutí kongresu, 
shlédl několik kol a pak byl nucen vzhledem k „potížím“ se švédskými korunami se smutně 
vrátit domů. Argentinský mistr J. Bolbochan podnikl v roce 1952 dalekou cestu z Buenos-
Aires do Stockholmu. Tam sehrál pouze jednu partii, a onemocněv, vrátil se zpět. Teď opět 
neměl štěstí, ale našli způsob, jak ponechat Bolbochana na turnaji: určili ho za společného 
trenéra čtyř argentinských účastníků. Mimochodem – o trenérech. V poslední době se stalo 
téměř tradicí, že na turnajích, zejména v těch, které mají bezprostřední vztah k otázce 
mistrovství světa, mají účastníci svého trenéra – sekundanta. V naší šestce se přeborník země 
E. Geller učil s I. Bondarevským, T. Petrosjan s A. Lilienthalem, B. Spasskij s A. Tolušem, G. 
Ilivickij s N. Krogiusem. P Keres a V. Mikenas jsou velmi staří známí, ale „šachový svazek“ 
ustavili teprve nedlouho před začátkem turnaje. D. Bronštejn – originální člověk i šachista, 
byl ve Švýcarsku v roce 1953 jediným účastníkem, který se dostavil k turnaji bez trenéra. 
Později D. Bronštejn přece jen přišel k názoru, že trenér v žádném případě neuškodí. Získal 
výtečného trenéra – přítele Semena Furmana. S. Furman – silný praktik, skvělý teoretik a 
analytik. Byly případy, kdy analýzoval přerušené partie celou noc. Pravda, to je přímá 
povinnost každého trenéra, když účastník spí (může-li to ovšem dělat), trenér – sekundant 
hledá cesty k výhře nebo záchraně. Zahraniční šachisté ve většině případů také jezdí se svými 
trenéry. Tak např. G. Stahlberg  pozval na turnaj A. O´Kellyho, s Čechy pracovali J. Šajtar a 
B. Thelen, Jugoslávce trénoval S. Gligorič, L. Szabo – G. Barcza, W. Unzickera – L. Schmid. 
Pouze A. Bisguier  se domníval, že si sám poradí se svými protivníky. Jinou variantu zvolil A. 
Medina: přijel na turnaj se ženou. Stává se, že mezi účastníkem a trenérem vznikají tvůrčí 
konflikty a tehdy, v případě prohry partie, je vše svalováno buď žertem, nebo vážně na 
trenéra. Největší tvůrčí konflikt mezi účastníky a trenérem vznikl ve 14. kole. V ten den se 
odehrála otřesná událost, nebývalá v šachové historii. Bylo to kolo tří šachových partií – 
blíženců. Nebudu se na tom podrobně zastavovat, jenom řeknu, že jedny argentinské noviny 
psaly o výsledku v tom dni prohraných tří partií pod hlavičkou „Argentinská tragedie“. 
„Tragedii“ si zorganizovali sami O. Panno, M. Najdorf  a H. Pilnik, kteří rozehráli v tom kole 
stejnou variantu v naději, že na ni bude možné „ulovit“ soupeře. Ale jak říká ruské přísloví „ 
Kdo jinému jámu kopá…“. Smutně, s výčitkou hleděl Najdorf na Pilnika, Pilnik na Panna. 
Bylo třeba najít „obětního beránka“ a pozdě v noci po tom kole byl nalezen. Tři argentinští 
velmistři prohlásili za hlavního viíka porážek svého trenéra. Ukázalo se, že J. Bolbochana 
zavázali dodat v písemné formě analýzu s podrobnými variantami použitého systému. Místo 
toho dal ústní záruku, když 15 minut před začátkem 14. kola řekl: „Běžte, hrejte, zaručuji se, 
že oběť jezdce na e6 nevychází“. Turnaj v Göteborgu začal slavnostním zahájením jako vždy 
– losováním. Účastníci byli vzrušeni. Teď se dozvědí, co jim chystá osud, s kým budou hrát 
bílými, s kým v prvním, v posledním kole atd. Někteří dokonce spoléhali na „štěstí“, že si 
vytáhnou výhodné číslo. Tak, např. P. Keres miluje číslo 13 (tentokrát je dostal za potlesku 
M. Najdorf). Ale v Göteborgu čekalo účastníky v době losování překvapení: některá čísla byla 



 14 

určena předem. Organizátoři se rozhodli provést losování takovým systémem, při kterém se 
účastníci z jedné země utkávali spolu v první polovině turnaje. Prohlásili, že to bude ze 
sportovního hlediska jaksi zajímavější. Ale nový systém losování není zcela povedený. 
Nedelikátní náznaky toho, že někdo může projevit „vlastenecké city“ na finiši – to je ničím 
neoprávněné podezření na adresu šachistů mnoha zemí. Sovětským šachistům je jedno, kdy se 
utkávají mezi sebou a naopak šachisté jiných zemí, např. O. Panno, A. Fuderer, H. Pilnik, byli 
velmi nespokojeni tou skutečností, že museli sehrát šest těžkých partií po sobě. Věc se má tak, 
že sovětským účastníkům určili čísla od 1 do 6  včetně. Zahraniční šachisté pojmenovali tuto 
řadu „mlýnicí“. Pouze M. Najdorf a L. Pachman úspěšně „mlýnem“ prošli (3,5 a 3 body), 
ostatní se nedokázali vyhnout nepříjemnostem. Kvalifikační turnaje mají svoji specifiku: 
obvykle si jistá část účastníků klade úzce sportovní cíl: všemi prostředky, jenom ne zůstat za 
skupinou vítězů (v daném případě bylo nutné vejít se do devítky). Na první místo někteří ani 
pomýšlet nechtějí, kdyby bylo aspoň deváté, aspoň se přilepit. Pro dosažení takového cíle si 
tito účastníci stanovují od samotného začátku minimální program: s tím remízovat, s oním se 
pokusit vyhrát. Celkově je potřeba k dosažení devítky „plus dva“, to je dvě výhry při 
zbývajících remízách (o bod více než 50 procent). Jakmile získali G. Ilivickij, M. Filip, L. 
Szabo, T. Petrosjan a jiní „plus dva“, všemožně usilovali si tento status udržet. Ale někteří 
milovníci podobné aritmetiky konec konců „vyhořeli“, ačkoliv předpoklad, že 11 bodů stačí 
pro ocitnutí se v kýžené devítce, byl správný. Tak G. Ilivickij a L. Pachman, zjevně zahájivší 
turnaj s podobnými podezřelými úvahami a hrající proto ne vždy plnou silou, zjistili po 21. 
kole, že mají jen 10,5 bodu, a dlouhý turnaj již skončil… Chybějící půlku bodu se pak L. 
Pachman a G. Ilivickij pokoušeli sebrat jeden druhému v dodatečném zápase na šest partií, 
organizovaném v Praze za účelem určení prvního náhradníka v následujícím turnaji 
kandidátů. Přesto je příjemné zdůraznit, že podobné nálady měla menšina účastníků. Většina 
hrála v turnaji šachy „naplno“ a to se vztahuje především na sovětské šachisty. Jejich 
vzájemná utkání přinášela oživení do chodu sportovního boje a některé partie byly uznány za 
nejlepší – nejkrásnější tvůrčí výtvory Göteborgu roku 1955. Mezinárodní turnaj v Göteborgu 
se konal ve dvou okruzích, přičemž první polovina turnaje se hrála v jednom sále a druhá – 
v jiném. V obou sálech se mohlo umístit kolem stolků hráčů na 400 lidí. Takové množství se 
obvykle dostavovalo na každé kolo. Spěchali zaujmout místa kolem desek Bronštejna, 
Spasského, Gellera, Fuderera, Kerese – miláčků publika, neboť sledovat 10 demonstračních 
šachovnic, které byly pověšeny velmi nízko, bylo poměrně složité. Ve dnech turnaje vrcholila 
ve Švédsku turistická sezóna, a krize s místy v hotelech byla značná. Účastníci se rozmístili 
v jedné ze studentských kolejí. Protože turnaj probíhal v době prázdnin, ředitelství pronajalo 
většinu pokojů Šachovému svazu Göteborgu. To je krátký popis okolností turnaje. Přejdu 
k obzoru sportovního boje. Sportovní úkol naší šestice nebyl jednoduchý. Ale šachový svět si 
už jaksi zvykl na úspěchy sovětských šachistů a věří, že naši představitelé mohou splnit 
jakýkoliv sportovní úkol. Vedlo se mnoho rozhovorů o tom, že všech šest sovětských 
účastníků se musí vejít do devítky. Ale řeči jsou jednodušší než dílo. Ve skutečnosti stála před 
našimi šachisty velmi těžká úloha, protože nebezpečných konkurentů bylo mnoho. V průběhu 
turnajových bojů utrpěli krach takoví zkušení velmistři, jako M. Najdorf a G. Stahlberg, 
talentovaný německý šachista W. Unzicker, silný teoretik a praktik L. Pachman, nadaní 
jugoslávští mistři A. Fuderer a B. Rabar. Skoro všichni přijeli s velkými nadějemi na úspěch. 
A někteří prostě věřili, že se nemohou nedostat do turnaje kandidátů. Kdyby někdo např. 
zkusil říci před turnajem Najdorfovi, že skončí na 12.-13. místě (v souhlase s jeho losovacím 
číslem!), tak by se stěny třásly od smíchu argentinského velmistra. D. Bronštejn a P. Keres 
byli do Göteborgu pozváni osobně a samozřejmě od nich čekali mnohé. Oba velmistři splnili 
naděje v ně vkládané a obsadili dvě první místa. Start přinesl úspěch G. Ilivickému, a noviny 
s údivem psaly, že v čele je „ne ten pravý Rus“. Ale pak vedení trvale uchvátil Bronštejn. 
„Tak to jsme čekali“ – podtrhovali Švédové. Vítěz Göteborgu sehrál turnaj velkolepě: o tom 
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svědčí jeho skvělé partie. Ve hře D. Bronštejna imponuje mnohé: bohatá fantazie, originálnost 
myšlenek, ohromná vůle k vítězství. V tomto směru je příznačné, že hraje na výhru 
s jakýmkoliv protivníkem: i s Keresem, i s Gellerem, i s Panno. A jak hraje Bronštejn na 
výhru! Netlačí v průběhu mnoha hodin na jakéhosi pěšáčka, obvykle sám obětuje pěšce, dva, 
figuru. Nesnaží se vyhrát „nějak“, jenom aby získal bod. Ne, snaží se – a nejčastěji se mu to 
daří – vyhrát nejkratším, nejkrásnějším způsobem. Jeho partie obvykle obletí světový šachový 
tisk. Když skvěle vyhrál nad Keresem, nejstarší československý mistr Karel Opočenský mu 
hned vydal „zálohu“ na cenu za krásu – vázu z českého křišťálu. „Oficiální“ první cenu za 
krásu dostal Bronštejn na zakončení turnaje. M. Euwe se zájmem sledoval průběh boje 
v Göteborgu a zkoumal všechny partie. Když na konci turnaje přiletěl do Göteborgu na dva 
dny, s nadšením se vyjadřoval o tvorbě D. Bronštejna. P. Keres prohrál s Bronštejnem 
v sedmém kole, a to rozhodlo výsledek boje o první místo. Keres se musel spokojit s druhým. 
Ohromné zkušenosti, kolosální teoretické znalosti, vynalézavost, chladnokrevnost, úpornost, 
nejvyšší mistrovství – to vše je garancí toho, že populární velmistr se zase účastní boje o 
mistrovství světa. O tom jsou přesvědčení mnozí fanoušci talentu P. Kerese. Pravda, nikdo 
nemůže zastavit běh času. Je to neuvěřitelné, ale fakt, že Keres, tento ještě zcela nedávno 
mladý talent, má již čtyřicet let! Ale zvnějšku nikdy nepoznáte jeho věk, protože Keres je 
skvělý sportovec, vždy dodržující příkladný sportovní režim. T. Petrosjan obsadil „svoje“ 
čtvrté místo. Během turnaje radili mu v tvůrčích diskusích starší soudruzi hrát ostřeji, 
aktivněji. Bohužel, T. Petrosjan se držel základního programu – „dostat se do devítky“. Pouze 
na konci turnaje jsme uviděli jiného Petrosjana: bojovného, energického v partii s H. 
Pilnikem, skvělého kombinátora v partiii s K. Guimardem, smělého rozhodného  v partii s J. 
Donnerem. Petrosjan je ještě mlád, má možnosti změnit se, tím spíše, jestli uvažuje o vyšších 
místech než čtvrtých. Na obranu talentovaného velmistra přece jen chce se říci několik slov. 
Hraje v takovém věku šachů, kdy se od účastníků neustále žádá v kvalifikačních turnajích 
dostat se tu do „trojky“, tu do „devítky“. Zřídka hraješ na takovém šachovém turnaji, kde je 
možné skutečně tvořit, jak se zlíbí šachové duši, neobávat se toho, že jakási prohra může být 
rozhodující pro další šachovou kariéru. E. Geller prožíval v Göteborgu, jak se zdá, jakousi 
vnitřní šachovou krizi. Její příčinou byl zřejmě nepovedený start. Zejména po  prohře 
s Bronštejnem se stalo Gellerovi jasné, že o boji o první místo nemůže být vůbec řeči. 
Turnajový stav šampióna země začal dokonce v jisté chvíli vyvolávat obavy. Ale E. Geller se 
uměl vzpamatovat, skvěle zvládl závěrečnou část turnaje a ukončil jej, rozděliv 5. – 6. místo. 
Po nepovedeném startu to byl skutečný šachový čin. Jestliže se H. Pilnik občas ironicky 
usmíval nad Gellerovými výsledky, tak zejména v utkání s ním se sám přesvědčil, že Geller – 
je Geller! „Přesně“ rozpočítali dosažení „devítky“ B. Spasskij, H. Pilnik a M. Filip. Nejmladší 
účastník turnaje B. Spasskij přiletěl do Göteborgu přímo z Antverp, kde získal diplom 
juniorského mistra světa. Mladý Leningraďan se bezesporu  velmi unavil, každou partii hrál 
s vypětím, což se samozřejmě odráželo na výsledcích. Pravda, začátek turnaje vyzněl ve 
prospěch mladého champióna, ale po některých neúspěších – s Panno a Najdorfem – Spasskij 
odpadl. „Co nejdříve domů, do Leningradu, stejně nic nevýjde“ – bylo jeho jediným přáním. 
Není dobré, když šachista ztrácí sebedůvěru, přestává věřit ve své síly. V takovém postavení 
je velmi důležitá morální podpora. A co může být lepšího, než dobrý přítel, dobrá rada. Vždy 
dobře naladěný A. Toluš, trenér mladého šachisty – uklidnil Spasského. „Nic strašného se 
nestalo, před tebou je ještě plných pět kol, je třeba vítězit. Udělej tři a půl bodu a vše bude 
v pořádku!“ Spasskij nerozhodně odpověděl: „Zkusím!“. Leningradský student se snažil 
přesně splnit „Tolušův plán“. K tomu bylo potřeba tři remízy a velice důležitá výhra nad 
těžko porazitelným M. Filipem a na rozloučenou – s nejstarším účastníkem turnaje G. 
Stahlbergem. Na závěrečném večeru prezident FIDE F. Rogard, obraceje se k Spasskému, 
řekl: „V srpnu jste se stal mistrem světa juniorů, teď, v září – mezinárodním velmistrem. 
Jestliže budete pokračovat takovým tempem, s vámi bude obtížné hrát šachy…“ Nesporně: 
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rok 1955 byl šachovým rokem Spasského. Co se týká našeho šestého představitele – G. 
Ilivického, tak jen on sám může objasnit, proč se do devítky nedostal. Jeho možnosti nebyly o 
nic horší, než u některých jiných. Ve finiši se záhadně zřekl remízy a dostal mat od K. 
Guimarda. Nu což, stává se. Ale v samotném posledním kole, hraje s G. Stahlbergem, postaral 
se G. Ilivickij o rozveselení účastníků i diváků jiným nepochopitelným řešením. Švédský 
velmistr se připravil ke krutému boji ne na život, ale na smrt: vždyť jen vítězství 
uspokojovalo Ilivického. Velký byl Stahlbergův údiv, velký smích v turnajovém sále, když 
Ilivickij zvolil symetrickou variantu a sám navrhl smír v 15. tahu! „Co je to za podivínství, co 
je to za žerty?“ Ilivickij jen rozhodil rukama, usmál se, nedal najevo žádné příznaky zklamání 
a zdálo se, že byl spokojen. Mnozí pak vtipkovali, že nechtěl získat titul velmistra prostě 
proto, že velmistrů je již mnoho a titul mistra se stává unikátním. Tak tedy, „pouze“ pět 
sovětských šachistů se dostalo z Göteborgského turnaje do turnaje kandidátů mistrovství 
světa. Nový skvělý úspěch sovětských šachistů! Göteborg roku 1955 byl rodištěm ještě dvou 
mladých velmistrů – O. Panno a M. Filipa. O. Panno se stal celkem nedávno vítězem 
mistrovství světa juniorů, dnes je prvotřídním velmistrem. Panno imponuje svým pozičním 
citem, chladnokrevností v horší pozici (v Göteborgu se to stávalo častěji), úporností v obraně. 
Vnějškem i stylem hry ho srovnávají s mladým Capablancou. V osobě Panno získal šachový 
svět nového, velmi sympatického velmistra, o němž bezesporu uslyšíme ještě mnoho dobrého. 
Panno utrpěl porážky ve třech partiích se sovětskými účastníky, jinak by mohl kandidovat na 
druhé místo. Mladý velmistr se často nacházel ve společnosti našich šachistů, pokoušel se učit 
ruštině. U šachovnice je strohý, v životě – očarující a rád zažertuje. Mladý Argentinec se 
projevil jako dobrý znalec fotbalu: V té době, kdy se hrál turnaj v Göteborgu, v Moskvě se 
konal fotbalový zápas SSSR – NSR. Panno přesně předpověděl výsledek napínavé soutěže – 
3:2 ve prospěch družstva SSSR. M. Filip je vzrůstem konkurentem M. Euweho a V. 
Smyslova. U šachovnice je vážným protivníkem a krajně tvrdým oříškem. Pouze Spasskému 
a Fudererovi se podařilo zmást Filipa, velkého znalce teorie. Tvůrčí tvář nového velmistra 
ještě uvidíme v jiných soutěžích, zde, v Göteborgu, byl naladěn poměrně mírumilovně a 
usiloval pouze o splnění plánu – postoupit do Amsterdamu. L. Szabo byl tentokrát klidnější a 
nijak zvlášť se „nevrhal“ na své partnery. Když remíza, tak remíza. Měl jich 12. Do devítky 
se vešel zaslouženě a bez zvlášních zážitků. Poměrně nečekaným se ukázal výsledek H. 
Pilnika, který obsadil deváté místo, přičemž tím byl nejvíc udiven sám argentinský velmistr. 
Ačkoliv se Pilnik chová velmi suverénně, o svém výsledku se vyjádřil dojemně skromně: 
„Stává se leccos, občas i slepé kuře najde zrno!“ Skvělý dojem učinila na všechny svěží, 
smělá, originální hra A. Fuderera v první polovině turnaje. Ale ve druhé polovině začaly 
neúspěchy a jedna porážka za druhou. Talentovaný šachista a pianista, postavou velmi 
hubený, nevydržel napětí těžkého turnaje. V důsledku toho nebude Jugoslávie, kde je sedm 
velmistrů a velké množství mladých nadaných mistrů, zastoupena v turnaji kandidátů 
mistrovství světa. Nedokázal oprávnit naděje Američanů ani A. Bisguier. Největším 
překvapením turnaje v Göteborgu byl neúspěch a dokonce v jakémsi stupni propadnutí  M. 
Najdorfa. Zpočátku utrpěl od svých Argentinců – O. Panno a K. Guimarda, pak od bývalého 
krajana – B. Sliwy z Varšavy, ale nejstrašlivějším způsobem ho rozbil A. Fuderer. Najdorf, 
obvykle veselý, sebevědomý člověk, se nadlouho rozložil, nebylo slyšet jeho vždy hlasitý 
smích a žerty. Ale zkušený, silný, starý turnajový lev se nevzdal. Porazil L. Szabo, J. 
Donnera, a opět bylo možné slyšet: „Já ještě žiji, jen počkejte“. Ale ve finiši, když se objevily 
praktické šance na umístění v devítce, neměl opět argentinský velmistr stěstí, tentokrát v partii 
s B. Rabarem. „Je třeba zanechat šachu. Jsem už starý, a vůbec, když se do turnaje kandidátů 
dostal Pilnik a ne já, měli by mi zakázat hrát“ – hle co bylo řečeno po té partii. Nám se zdá, že 
Najdorfův neúspěch je více či méně náhodný. Bezesporu o něm ještě uslyšíme (v každém 
případě!) Hrozba zanechat šachu není nová, je obvyklá v těch případech, když není šachista 
spokojen svým sportovním výsledkem. Všichni účastníci turnaje doufají v nová utkání 
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s Najdorfem, bez něho budou turnaje nudnější. Čekáme na Vás, Migueli, není třeba se 
rozhořčovat tak vážně! Turnaj v Göteborgu byl organizován dobře. Nebylo ani jediného 
vážného konfliktu, vztahy mezi účastníky byly přátelské. „Přehlídce velel“ na turnaji hlavní 
rozhodčí F. Andersson. Je dobře znám šachovým fanouškům v Moskvě a Leningradě: na 
ženském turnaji byl představitelem FIDE. Sovětské účastníky vyprovázeli ze Švédska 
s květinami, se ctí. Před odjezdem uspořádali naši šachisté – účastníci i sekundanti – řadu 
simultánek v celé zemi s dobrými výsledky. Ve dnech našeho odjezdu – konec září – byli 
Švédové  dobře naladěni. Byly to poslední dny platnosti suchého zákona v zemi. Počínaje 1. 
říjnem 1955 byl tento zákon ve Švédsku zrušen. Göteborg 1955 náleží minulosti, ale tvůrčí 
„úroda“ tohoto turnaje je mimořádně bohatá. Mnohé partie turnaje jsou drahokamem pro 
nejrozmazlenějšího znalce. Slovo mají partie turnaje…  
 
(1957)                
 


