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Abstrakt: 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá mistrovstvím světa v šachu mezi Robertem 

Fischerem a Borisem Spasským v roce 1972 zasazeném do kontextu sportovní rivality USA a 

SSSR v éře studené války. V práci jsou analyzovány příčiny a projevy sportovního soupeření 

Spojených států a Sovětského svazu, rozdílnost přístupů k sportovní reprezentaci a odlišné 

pojetí šachů v obou zemích. Práce taktéž zachycuje snahu o kulturní a sportovní výměnu po 

druhé světové válce, která vedla k několika vzájemným návštěvám amerického a sovětského 

šachového týmu. Pozornost je věnována příčinám mediální pozornosti věnované samotnému 

mistrovství v roce 1972, mezi něž patřila dosavadní sovětská dominance, výše nabízené 

finanční odměny i vystupování excentrického amerického šachisty Roberta Fischera. Práce 

také sleduje ohlasy utkání v dobovém americkém, československém a sovětském tisku, a 

analyzuje způsob, jakým byli oba šachisté vykreslováni jako reprezentanti svých států. 

 

Klíčová slova:  

studená válka – propaganda – šachy – Robert James Fischer – Boris Vasiljevič Spasskij 

 

Abstract: 

The presented bachelor thesis deals with the world chess championship between Robert 

Fischer and Boris Spassky in 1972 within the context of the sports rivalry between the US and 

the USSR during the Cold War era. The thesis analyses the roots and manifestations of the 

sports competition between the United States and the Soviet Union, it explores the differences 

in approach to sporting representation and chess in both states. This work also captures the 

cultural and sports exchange after World War II which led to mutual visits of the American 

and Soviet chess teams in their respective countries. Attention is paid to the causes of the 

media attention devoted to the championship of 1972, which include the then-existing Soviet 

dominance in world chess, the amount of prize money, and the eccentric behaviour of the 

American chess player Robert Fischer. A fair amount of attention is given to the depiction of 

the championship in the American, Czechoslovak, and Soviet press, and it focuses on the way 

in which both players were portrayed as representatives of their countries. 
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Úvod 

 Jednou z oblastí, v nichž se studená válka projevila v rovině propagandistického boje 

dvou soupeřících velmocí, byl sport. Reprezentace Spojených států amerických a Sovětského 

svazu se stala více než sportovním kláním ve chvíli, kdy úspěchy sportovců a týmů začaly být 

využívány jako důkazy o nadřazenosti té či oné země, a to nejen v oblasti sportu. Lepší 

sportovní výkony měly svědčit o zdravějším, cílevědomějším a spokojenějším obyvatelstvu,  

a v neposlední řadě také měly podávat obraz země, která si svých sportovců váží a je schopná 

jim poskytnout to nejlepší vybavení a prostředí při přípravě na největší sportovní svátky, 

jakými jsou mistrovství světa či olympiády.1 

 Specifičnost šachů souvisí zejména s jejich obecně spíše nesportovním charakterem. 

„Královská hra“, jak je šach někdy nazýván, vyžaduje plné soustředění, přesné myšlení 

 a intenzivní studium. Právě tyto požadavky z něj učinily dokonalý nástroj propagandy. 

Dlouhodobou dominancí na všech šachových mistrovstvích a olympiádách od 40. let  

20. století mohli sovětští reprezentanti budovat nejen dobrou mezinárodní reputaci sovětského 

sportu, ale i obraz sovětského lidu, reprezentovaného právě těmito analyticky přemýšlejícími 

sportovci, jenž byl díky znalosti šachu vždy připraven přemýšlet o několik kroků dopředu 

před nepřítelem a který šach zocelil v psychické odolnosti a vytrvalosti.2 

 V atmosféře sportovní rivality dvou světových velmocí a vnímání šachu jako téměř 

výhradně sovětského sportu se odehrál i zápas o titul mistra světa v šachu v roce 1972. 

Tehdejší sovětský mistr světa Boris Vasiljevič Spasskij se v Reykjavíku utkal s americkým 

vyzyvatelem Robertem Jamesem Fischerem. Právě díky postavení šachu jako ideálního sportu 

pro symbolickou reprezentaci samotného soupeření dvou velmocí se jejich souboj o titul 

mistra světa stal mediálně velmi sledovanou událostí, která byla vnímána jako více než pouhý 

sportovní zápas. Zatímco v Sovětském svazu byly šachy spolu s hokejem a krasobruslením 

velmi populárním sportem, v němž se od reprezentantů čekaly pouze ty nejlepší výsledky, 

v USA šachy získaly obecnou pozornost právě až Fischerovou zásluhou. Fischer se pro 

americkou veřejnost stal potřebným hrdinou, který jako jediný mohl porazit pověstnou 

sovětskou školu a získat pro svou zemi vítězství, cennější o to více, že šlo o dosud výsostně 

sovětskou doménu. Přestože Fischerovo držení titulu trvalo pouhé tři roky a poté se titul 

 
1 RIDER, Toby C., Cold War Games: Propaganda, the Olympics, and U.S. Foreign Policy, Urbana–Chicago–

Springfield 2016, s. 29–30. 
2 BERNSTEIN, Seth, Valedictorians of Soviet Chess School, in: Kritika: Explorations in Russian and European 

History, roč. 13, č. 2, 2012, s. 402. 
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navrátil zpět do sovětských rukou v osobě Anatolije Karpova, sovětská šachová prestiž 

utrpěla újmu. 

Tato práce se soustředí na rozbor faktorů, jež vedly k uskutečnění mediálně 

sledovaného mistrovství světa v šachu v roce 1972. Pro pochopení zájmu o mistrovství jsou 

v práci analyzovány a komparovány přístupy ke sportovní reprezentaci a šachu v USA 

a SSSR i průběh předchozích soubojů o titul mistra světa v šachu. Metodou diskurzivní 

analýzy je pak postupováno při práci s dobovým tiskem, v němž je zkoumán způsob, jakým 

byly o šampionátu podávány zprávy a jak se oba reprezentanti stali nositeli sportovních tradic 

a zástupci svých zemí. Role Fischera a Spasského jsou analyzovány v kontextu jejich vztahu 

k zemím a systémům, jež reprezentovali 

Cílem práce je analyzovat příčiny dlouhotrvající sovětské dominance v tomto 

sportovním odvětví a důvody Spasského ztráty mistrovského titulu. V dobovém americkém 

tisku vyzdvihovaný narativ Fischera jako osamělého Američana, který svou genialitou 

dokázal porazit dominující sovětskou šachovou školu, je kriticky zhodnocen a dán 

do souvislosti s dalšími faktory, jež mu k získání titulu dopomohly. Práce se taktéž snaží 

zodpovědět na otázku do jaké míry byli oba reprezentanti ztotožněni se zeměmi a potažmo 

systémy, jež reprezentovali, a nakolik byl pro ně samotné zápas pouze sportovním střetem.  

Z tohoto důvodu je osobnostem Fischera a Spasského a jejich životům do roku 1972 věnován 

větší prostor ve druhé kapitole. Další otázkou, na niž se práce snaží odpovědět, jsou důsledky 

mistrovství, a to jak během samotného léta, kdy probíhalo, tak v dlouhodobější perspektivě. 

Mělo přerušení sovětské šachové dominance nějaké konkrétnější dopady než ztrátu prestiže 

 a konec představy o sovětské neporazitelnosti v jimi tolik propagovaném sportu?  

První kapitola je věnována sportu za studené války obecně a jeho roli v rámci 

konceptu soft power. Využití sportu a významných sportovních událostí (mega-events) 

k posílení takzvané soft power jednotlivých států je dnes již hojně zkoumaným a popsaným 

fenoménem. Americký politolog Joseph Nye charakterizoval soft power jako schopnost 

utvářet preference druhých udržováním určité agendy, vyvoláváním pozitivních konotací  

a budováním obrazu dané země, který může sloužit dalším subjektům k následování.  

V mezinárodní politice má pak soft power původ v hodnotách, jež stát či organizace vyjadřuje 

ve své kultuře, v příkladu, jaký dává svým působením, a způsobu, jakým se vztahuje 

k ostatním činitelům.3 Zatímco hard power je charakterizována jako nátlak v různých 

podobách (push), soft power získává aktér působením ze své pozice inspirace, hodné 

 
3 NYE, Joseph S., Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York 2004, str. 5. 
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následování (pull).4 Komparace sovětského a amerického přístupu ke sportu je nadále 

rozvedena v podrobnější analýze samotného šachu a jeho postavení v rámci propagace, zájmu 

veřejnosti a státní podpory, která se v obou státech velmi lišila. V kapitole jsou rovněž 

analyzovány kořeny sovětského úspěchu v šachu, který se plně projevil po druhé světové 

válce, a existence takzvané sovětské šachové školy. 

Stěžejní část práce tvoří druhá a třetí kapitola. Ve druhé kapitole je věnována 

pozornost éře sovětské dominance na šachových soutěžích a postavení, jemuž se těšili sovětští 

mistři světa ve své vlasti. Taktéž je v ní zachycen průběh sovětsko-amerických šachových 

střetů a kontaktů mezi šachovými federacemi obou zemí, které začaly v roce 1945  

a výsledkem jejichž spolupráce bylo několik vzájemných utkání a návštěv šachových týmů  

v rámci kulturní a sportovní výměny mezi oběma státy. Třetí a čtvrtá podkapitola jsou pak 

věnovány osobnostem Roberta Jamese Fischera a Borise Vasiljeviče Spasského, jejich 

charakterům a kariéře před utkáním v Reykjavíku. Obsahem třetí kapitoly je pak samotné 

mistrovství světa v roce 1972. Významná je pro tuto část práce s tiskem, prezentace obou 

hráčů a dopad atmosféry studené války na průběh zápasu i mediální zájem o něj. V této 

kapitole je vykreslen i zájem, který Fischerovy úspěchy na mistrovství vyvolaly v USA,  

a trvalý dopad, jenž mělo jeho vítězství na vnímání tohoto sportu u americké veřejnosti. 

Závěrečná čtvrtá kapitola se věnuje Fischerově krátkodobé roli amerického hrdiny 

 a způsobu, jakým jeho vítězství bylo reflektováno v americkém veřejném prostoru. Ve druhé 

podkapitole jsou pak vykresleny obstrukce, s nimiž se potýkal Boris Spasskij po návratu  

do vlasti, a následná snaha SSSR získat titul nazpět. V samotném závěru je pak věnován 

prostor polemice o lidském faktoru, který bezpochyby sehrál velkou roli v případě tohoto 

utkání, a významném zlomu v postoji k šachu, který mistrovství přineslo v zemích obou 

reprezentantů. 

Téma šachových utkání za studené války stojí kvůli své specifičnosti na okraji 

vědeckého zájmu českých autorů. Jedinou českou prací tohoto druhu je kniha Vrcholoví 

šachisté a sovětská společnost – případ Michaila Botvinnika5 od Barbory Umancové, která se 

věnuje významu šachů v Sovětském svazu a roli velmistrů ve společnosti v případové studii 

prvního sovětského mistra světa, Michaila Botvinnika. Obecný přehled specificky šachových 

bojů na pozadí studené války, v němž jsou dvě kapitoly věnovány právě mistrovství světa 

 
4 NYE, J. S., The Future of Power, New York 2011, str. 20. 
5 UMANCOVÁ, Barbora, Šach a šachisté v sovětské společnosti – Případ Michaila Botvinnika, Praha 2012. 
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v roce 1972, poskytuje kniha Bílý král a rudá královna: Studená válka na šachovnici6  

od Daniela Johnsona, která byla přeložena do češtiny.   

Zahraniční tituly nabízejí širší spektrum zdrojů, a to jak ve formě knih zaměřených 

na obecnou charakteristiku sportovní rivality za studené války, tak vědeckých prací týkajících 

se výchovné a reprezentativní role šachu v SSSR. K pochopení problematiky obecně 

sportovní propagandy jsou přínosné zejména knihy The Olympic Games, the Soviet Sports 

Bureaucracy, and the Cold War7 od Jennifer Parks a Cold War Games8 od Tobyho C. Ridera. 

Politizaci šachů a jejich využití v propagandě detailně vykresluje v odborné stati 

Valedictorians of Soviet Chess School9 Seth Bernstein, a stejně tak i Michael A. Hudson ve 

své disertační práci Storming Fortresses: A Political History of Chess in The Soviet Union10. 

Obsáhlou prací zabývající se jak sovětskými hráči a jejich osudy, tak vlivem studenoválečné 

situace na možnost jejich seberealizace, reprezentace či službu veřejnosti je kniha Soviet 

Chess 1917–199111 od amerického šachového velmistra a novináře Andrewa Soltise. Samotné 

mistrovství bylo podrobně zmapováno v knize Chess World Championship 197212 od Larryho 

Evanse a Kena Smitha, která kromě analýz partií nabízí i pro tuto bakalářskou práci 

užitečnější záznamy dění mimo šachovnici, včetně textů dopisů, stížností a výzev, které si 

v Reykjavíku vyměnili členové obou delegací s funkcionáři Mezinárodní šachové federace 

(FIDE). 

K analýze tisku jsem vybrala z československého prostředí ty tituly, které se zápasem 

zabývaly nejvíce, tedy Rudé právo a specializovaný časopis Československý šach, v menší 

míře se pak téma mistrovství světa objevilo i na stránkách periodik Mladý svět, 

Československý voják či Zápisník. Z amerických periodik byly vybrány The New York Times, 

časopis LIFE a Chess Life and Review, vydávaný Americkou šachovou federací (USCF). 

Všechny tyto tituly nabízejí vhodný materiál pro rozbor prezentace zápasu v zemi, kde šachy 

nebyly prioritním sportem s tradiční reprezentací. V případě sovětského tisku je čerpáno 

z časopisů Šachmaty v SSSR (Шахматы в СССР) a 64: Šachmatnoje obozrenije (64: 

Шахматное обозрение), které se věnovaly šachu nejen ve smyslu analýz samotné hry, ale 

 
6 JOHNSON, Daniel, Bílý král a rudá královna: Studená válka na šachovnici, Praha 2009. 
7 PARKS, Jennifer, The Olympic Games, the Soviet Sports Bureaucracy, and the Cold War: Red Sport, Red 

Tape, Lanham 2017. 
8 RIDER, T. C., c. d. 
9 BERNSTEIN, S., c. d., s. 395–418. 
10 HUDSON, Michael A., Storming Fortresses: A Political History of Chess in The Soviet Union, 1917–1948, 

Santa Cruz 2013. 
11 SOLTIS, Andrew, Soviet Chess 1917–1991, Jefferson – London 2000. 
12 EVANS, Larry – SMITH, Ken, Chess World Championship 1972: Fischer vs. Spassky, New York – Tokyo 

2015. 
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přinášely i články zaměřené na dění kolem tohoto sportu a zveřejňovaly gratulace, blahopřání, 

otevřené dopisy či stížnosti týkající se sovětských velmistrů a FIDE. 

Americké vnímání zápasu a život Roberta Jamese Fischera jsou popsány v jeho 

životopise s názvem Koncovka13 od Franka Bradyho, který byl Fischerovým sekundantem. 

Životem Borise Spasského se zabývá dvoudílná biografie Boris Spasskij14 od kolektivu autorů 

v čele se sovětským šachistou a sportovním psychologem Nikolajem Krogiusem, který 

Spasského doprovázel do Reykjavíku. K dokreslení osudů sovětských šachistů  

a způsobu, jakým byl jejich život ovlivněn výsadním postavením šachu, byla použita  

i vzpomínková kniha sovětského šachisty Gennadije Sosonka Tal a další eseje15. 

  

 
13 BRADY, Frank, Koncovka: Vzestup a pád šachového velmistra Bobbyho Fischera od nadaného dítěte na 

pokraj šílenství, Praha 2014. 
14 KROGIUS, Nikolaj V. – GOLUBEV, Andrej N. – GUTTSAJT, Leonid E., Boris Spasskij, Moskva 2000. 
15 SOSONKO, Gennadij, Tal a další eseje, Praha 2011. 



11 
 

1. Šachy jako sport studené války 

1. 1.  Studená válka a sport 

Moderní sport, mající původ ve Velké Británii devatenáctého století, se 

v meziválečné Evropě stal jednou z nejpopulárnějších forem masové kultury. Rekreační  

i postupně se profesionalizující sporty zažívaly po první světové válce rozkvět, s nímž bylo 

spojeno i zakládání a rozšiřování organizací na národní i mezinárodní úrovni.16 

Nejvýznamnější organizací se stal Mezinárodní olympijský výbor (MOV, vznik 1894), jehož 

ambicí bylo sjednotit co nejvíce existujících států v celosvětové oslavě sportu, jež měla 

jednou za několik let vyvrcholit uspořádáním největšího sportovního svátku, tedy 

olympijských her.17 Z tohoto principu celosvětové organizace sdružující jednotlivé státní 

sportovní výbory, následně vycházely všechny další globální sportovní organizace, stejně tak 

jako ze základních olympijských zásad ohledně fair-play, propagovaného sportovního 

chování, a obecné snahy o prezentaci své činnosti jako oslavy sportu samotného. 

Po přestávce vynucené druhou světovou válkou začalo nové období i v oblasti 

sportu. Stejně jako jiné organizace, i Mezinárodní olympijský výbor nyní usiloval o větší 

důraz na mírové soužití, spolupráci a snahu o začlenění většího počtu států do své struktury. 

Sport se nevyhnutelně stal jednou z oblastí budoucích střetů, jelikož sportovní úspěchy byly 

od počátku moderních sportovních klání jedním ze způsobů prokazování nadřazenosti, 

přestože teoreticky měly být posláním mezinárodních soutěží internacionalismus, propagace 

míru a pouze symbolické soupeření mezi zúčastněnými zeměmi.18 

Vstup SSSR do MOV v roce 1951 doprovázely spory ve vedení MOV ohledně 

dalšího směřování světového sportu. Dosavadní prosazování myšlenky amatérismu19 se zdálo 

neslučitelné se sovětským profesionalizovaným a státem sponzorovaným sportem. Přestože 

oficiálně měli sovětští sportovci, stejně jako ti západní, svá stálá zaměstnání, byli z práce 

 
16 KEYS, Barbara, Soviet Sport and Transnational Mass Culture in the 1930s, in: Journal of Contemporary 

History, roč. 38, č. 3, 2003, str. 414. 
17 Nejstarší mezinárodní sportovní federací je v r. 1892 založená Mezinárodní veslařská federace, nicméně její 

vznik byl podnícen čistě popularitou tohoto sportu, nikoliv odkazováním se na antický ideál, jako tomu bylo 

v případě MOV. Její popularita i dopad činnosti jsou navíc v porovnání s MOV marginální. 
18 ROBERTS, Randy – OLSON, James, Winning Is The Only Thing: Sports in America since 1945, Baltimore – 

London 1989, str. 5–6. 
19 Amatérismus byl původním krédem olympijských her. Podle zakladatele jejich moderní podoby, Pierra de 

Coubertina, měli olympijští reprezentanti splňovat představu o všestranně nadaném, morálně bezúhonném 

člověku, navazujícím na původní antický ideál krásy těla a ducha. Jednotliví reprezentanti se tedy museli sportu 

věnovat pouze „neprofesionálně“, tzn. vykonávat jiné zaměstnání a nebýt pouze vycvičeným expertem v jedné 

disciplíně, měli sloužit jako vzor i mimo sport. Od těchto požadavků však bylo kvůli nejasnostem ohledně 

přesného rozdílu mezi „profesionalismem“ a „amatérismem“ a také kvůli porušování tohoto pravidla nakonec 

upuštěno. 
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kvůli sportovním soutěžím a tréninkům uvolňováni či dokonce posíláni do tréninkových 

kempů se speciálním režimem přípravy. Takové postupy odporovaly původní olympijské 

myšlence, nicméně Sovětský svaz nemohl být ze strany MOV ignorován, snad i ze strachu, 

aby nedošlo k zavedení nezávislého sportovního aparátu v nově vzniklém východním bloku.20 

Případný zrod paralelní socialistické olympiády a vystoupení všech socialistických států z již 

existujícího MOV by ještě více narušily základní olympijskou myšlenku, tedy sbližování států 

skrze apolitické soutěžení. I přes přetrvávající protisovětské sentimenty většiny činitelů 

výboru byl nakonec Sovětský svaz přijat mezi olympijské státy a na letní olympiádě 

v Helsinkách v roce 1952 zažili sovětští sportovci svou premiéru. Účastí sovětské výpravy na 

olympiádě v Helsinkách tak odstartovala éra sovětsko-amerického soupeření v olympijských 

sportech, stejně jako v dalších sportovních soutěžích, do jejichž struktur SSSR po druhé 

světové válce vstoupil.  

Sport se tak pro SSSR stal důležitou platformou pro propagaci komunistické 

ideologie světovému publiku skrze sportovní výkony a kulturní výměnu, kterou lze chápat 

právě v rámci soft power.21 Přípravy na olympijské hry se staly zdrojem řady zpráv 

z americké ambasády v Moskvě, kde jednotliví pracovníci s obavami sledovali sovětský 

postup, rostoucí mediální pokrytí a protiamerické výpady v novinách. Sovětský tisk se 

například zaměřoval na přetrvávající rasismus v amerických olympijských kruzích či na šíření 

dezinformací v podobě zpráv o tom, že americký tým je ve skutečnosti součástí armády.22 

Sovětská připravenost brát sport jako další bojiště války o „srdce a mysli“ lidí vedla 

k americké reakci v podobě větší profesionalizace a začátek sportovních protisovětských 

kampaní. 

Atmosféra studené války a politické konflikty ovlivňovaly sportovní události i přímo, 

a to ve formě bojkotů či pořádáním paralelních protestních soutěží, například v roce 1976 

bylo uděleno pořadatelství šachové olympiády izraelské Haifě, SSSR a jeho satelity následně 

účast odmítly, stejně jako arabské státy, které uspořádaly vlastní protestní olympiádu 

v Tripolisu. V rámci bojkotů je pak ještě známější případ letních olympiád v letech 1980 a 

1984, které byly rovněž poznamenány neúčastí řady reprezentací. Tyto akty samotné sice 

neměly srovnatelnou váhu s politickým vyjednáváním či uzavíráním dohod, nicméně díky 

televiznímu pokrytí a propagandistickému výkladu sportovních roztržek dokázaly prezentovat 

stanoviska a hodnoty, za něž se jednotlivé národní sportovní výbory stavěly.  Přestože 

 
20 PARKS, J., c. d., str. 6. 
21 RIDER, T. C., c. d., str. 52. 
22 Tamtéž, str. 53. 
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oficiálně měl být sport apolitický, studená válka z něj udělala jednu z dalších oblastí střetu, na 

níž bylo třeba ukázat nadřazenost jedné ze zemí, v tomto případě zejména fyzickou odolnost, 

vytrvalost a cílevědomost jejích obyvatel. Účast na mezinárodních sportovních soutěžích 

poskytovala zemím kromě získávání rekordů a sbírání medailí i možnost, jak předvést svou 

vyspělost, starost o obyvatelstvo a jeho zdraví, a přeneseně i manifestovat připravenost na boj. 

K obecné prestiži úspěšné reprezentace země je třeba přičíst i ekonomický aspekt, často 

přispívající k rozvoji samotného místa konání (stavby stadionů, hotelů, silnic, tras veřejné 

dopravy a podobně). Uspořádání například olympijských her či fotbalového mistrovství světa 

dodnes zůstává záležitostí, jíž se nemůže zhostit každá země. Vytváření pozitivního obrazu 

země na základě pořádání takových sportovních událostí se stalo dodnes trvající praxí. Právě 

z těchto důvodu byla sportovní prestiž pro obě soupeřící velmoci tolik významná. 

1. 2.  Sport v SSSR 

Po převratu v roce 1917 získalo Rusko nový směr nejen v politice. Porevoluční 

uspořádání a politické směřování vyžadovalo uzpůsobení všech oblastí veřejného života 

proletářskému státu. Účast na turnajích a soutěžích, konaných pod patronací západních, 

kapitalistických a „vykořisťovatelských“ organizací nyní nepřicházela v úvahu. Dvacátá léta 

byla v sovětském sportu poznamenána silnou snahou vymezit se vůči „soutěživosti a touze po 

lámání rekordů“, které definovaly západní pojetí sportu.23 Sovětský sport měl být v kontrastu 

k diváckému, profesionalizovanému a stále více komercializovanému sportu Západu naopak 

masový a podporovaný státem. SSSR se ve 20. letech proto rozhodl nevstoupit  

do Mezinárodního olympijského výboru24 a namísto přijetí jeho západního modelu sportu 

vytvořit svůj vlastní, proletářský.25  

 Snaha šířit sport po celé zemi byla součástí rozsáhlé kampaně, která v SSSR 

probíhala ve 20. a 30. letech a která se snažila bojovat proti negramotnosti, zpátečnictví  

a zaostalosti zejména na venkově. Sport se měl stát preferovanou volnočasovou aktivitou 

nejen kvůli udržování obyvatelstva v dobrém zdraví, ale zejména i kvůli zlepšení 

každodenního života. Masový sport se tak měl stát prostředkem, díky němuž bude možné 

naučit obyvatelstvo hygienickým návykům, důležitosti fyzické kultury a pocitu sounáležitosti 

s kolektivem. Právě kolektivnost sportu v sovětském podání byla jedním z klíčových rozdílů 

 
23 KEYS, B., Soviet Sport…, str. 414. 
24 Rusko bylo jedním ze zakládajících členů MOV v roce 1894. Zánikem Ruska tak zaniklo i jeho členství 

v MOV. SSSR se o přijetí ve dvacátých letech neucházel, a mezi lety 1912 a 1952 se olympijské hry konaly bez 

ruské (sovětské) reprezentace. 
25 KEYS, B., Soviet Sport…, str. 414. 
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oproti individualistickému přístupu na Západě. Někteří radikální přívrženci „nového typu 

sportu“ z Nejvyššího výboru pro tělesnou kulturu a sport (Sportkomitet26) dokonce odsuzovali 

jakýkoliv soutěžní sport jako kapitalistický a zkorumpovaný.27   

 Vrcholem snahy o vytvoření nové, proletářské sportovní struktury se v roce 1921 

stalo založení Rudé sportovní internacionály (Sportinterna) přidružené ke Komunistické 

internacionále (Kominterně). Tato organizace měla slučovat sportovce z celého světa a stát se 

alternativou k Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV). Přestože získala členy po celém 

světě, nepodařilo se skrze ni sdružit světové dělnické sportovní hnutí.28 K jejímu zániku 

nakonec přispěl obrat v přístupu ke sportu ze strany Sportkomitetu jako nejvyššího 

sportovního orgánu v zemi. Zatímco dvacátá léta znamenala pro sovětské sportovce ve většině 

případů izolaci a ústup z mezinárodních, „neproletářských“ soutěží29, začátek třicátých let 

přinesl návrat k méně revolučnímu pohledu na mezinárodní sportovní soutěž a akceptování 

západního modelu. Novým heslem se stalo „Dohnat a předehnat buržoazní sportovní 

rekordy“.30 Po neúspěšném experimentu s organizací světového proletářského sportu pod 

vlajkou Sportinterny došlo k přijetí nové taktiky, jíž mělo být vyrovnání se západnímu 

standartu. V souvislosti s tím došlo k uvolnění pravidel ohledně účasti sovětských sportovců 

na mezinárodních soutěžích, přejímání některých trendů, které se týkaly v té době v Evropě 

populárních sportů, jako byl běh, box či fotbal, a snaha o získání evropských trenérů do 

sovětských služeb. Zároveň byly evropské týmy zvány do SSSR na exhibiční zápasy  

a závody, které měly posilnit postavení SSSR jako nové sportovní mocnosti.31 V takovém 

prostředí již nebyla agenda Sportinterny, izolující „dělnický sport“ od toho světového, 

relevantní, a tak byla roku 1937 rozpuštěna.32 

 I přes částečné otevření se západnímu modelu sportu a nedošlo před druhou světovou 

válkou k plné integraci SSSR do světových sportovních organizací.33 Politbyro zamítlo žádost 

Sportovního výboru o vstup do MOV, a tehdejší představitelé MOV, i přes proklamované 

povznesení olympijské myšlenky nad národní a politické cítění, k myšlence přijetí Sovětského 
 

26 Pro větší přehlednost jsou dále používány zažité termíny, jelikož oficiální názvy institucí byly několikrát 

změněny a v české a anglické literatuře jsou překládány různými způsoby.  
27 KEYS, B., Soviet Sport…, str. 417. 
28 Tamtéž, str. 417–418. 
29 Výjimku představovali reprezentanti SSSR v rychlobruslení a šachu. Rychlobruslení bylo ve dvacátých letech 

téměř jediným sportem, v němž bylo možné na mezinárodní scéně uspět, pravděpodobně z tohoto důvodu byli 

rychlobruslaři nadále vysíláni na mezinárodní soutěže. Šachy měly v rámci sovětského sportu již od dvacátých 

let specifické postavení (viz dále 1.4. Šachy v SSSR). UMANCOVÁ, B., c. d., str. 20. 
30 RIDER, T. C., c. d., str. 42. 
31 KEYS, B., Soviet Sport and Transnational Mass Culture…, str. 422. 
32 Tamtéž, str. 423.  
33 Řada sportovních federací nicméně umožnila sovětským sportovcům prozatímní účast i bez oficiálního přijetí 

SSSR do daných federací.  
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svazu přistupovali s nechutí.34 Ke vstupu SSSR do MOV tak došlo až po válkou způsobené 

přestávce a následném obnovení olympijských her, na sněmu MOV ve Vídni v roce 1951.  

 Debut SSSR na olympiádě se odehrál v Helsinkách v roce 1952. Stalo se tak po 

letech celostátního zušlechťování a pěstování sportu, které probíhalo z větší části v izolaci,  

a ve čtyřicátých letech částečně ovlivněno druhou světovou válkou, zdůrazňováním tělesné 

kultury a sportu jako významných prostředků při přípravě na válku a způsobilosti vést ji.  

V Helsinkách – a na všech následujících olympiádách, mistrovstvích a turnajích – přišel čas 

ukázat výsledky sovětských kampaní za změnu životního stylu, gramotnost a modernizaci. 

Obavy Američanů, že sovětští reprezentanti budou představovat „mladé, energické komunisty 

plné příslibu do budoucna“ byly zcela oprávněné.35 Zapojení SSSR do MOV s cílem 

prezentovat úspěchy dosavadní modernizace společnosti a získat mezinárodní prestiž, 

vyvolalo bouřlivou odezvu ve Spojených státech a odstartovalo éru sportovního soupeření 

mezi těmito světovými velmocemi, které charakterizovalo mezinárodní sportovní scénu po 

dalších čtyřicet let. 

1. 3.  Sport v USA 

 Spojené státy americké patřily od počátku k nejsilnějším podporovatelům 

olympijského hnutí. V jejich případě byla ovšem hlavní myšlenka soutěže neřízené státem, 

naopak co nejvíce nezávislé, demokratické a založené na principu amatérismu. Propagace 

„amatérských“ reprezentantů na olympijských hrách a jeho popularita a neoddělitelnost od 

samotné olympijské myšlenky provázely americkou účast bez větších problémů až do roku 

1952. Vstup SSSR do světového sportu vyvolal v USA reakci, často přehnaně hysterickou, 

ohledně možného sovětského zneužívání těchto struktur k propagandě, infiltrování vedení 

mezinárodních sportovních organizací a jejich zpolitizování, tedy zpronevěření se 

sportovnímu ideálu.  

 Protisovětská kampaň před olympiádou v Helsinkách vládla i v tisku, novináři 

s obavami očekávali vystoupení sovětských sportovců, jejichž dosavadní úspěchy 

nezaznamenávaly na sportovních stránkách amerických deníků větší ohlas. Harry Schwartz, 

sloupkař New York Times, který se sovětským sportem zabýval, psal v předvečer olympiády o 

sportovcích „ve Stalinových barvách“. „Moskva by nikdy k Olympijskému výboru 

nepřistoupila, pokud by neměla jistotu, že sovětští sportovci mohou dosáhnout úspěchu,“ 

 
34 Tehdejší předseda MOV Henri de Baillet-Latour se obával, že Sověti „by využili své účasti k zuřivé 

propagandě [svých myšlenek]“. KEYS, B., Soviet Sport…, str. 424. 
35 RIDER, T. C., c. d., str. 3. 
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varoval.36 Zároveň zdůrazňoval, že sovětští sportovci sice mají i jiná, „civilní“ povolání, 

nicméně – na rozdíl od těch amerických – mají placené volno v době příprav na soutěže, za 

své výkony získávají automobily a další hodnotné dary.37 Výnosnost jejich úspěchů je pro ně 

tak dobrou motivací, pro kterou jsou ochotni bojovat a podávat ty nejlepší výkony, „které 

ovšem nebudou nepřekonatelné pro méně hýčkané reprezentanty svobodného světa.“38 

Američtí reprezentanti byli rovněž instruováni ohledně nebezpečí komunistické propagandy 

v průběhu olympiády a její pravděpodobné přítomnosti v olympijské vesnici, řešila se  

i možnost naprostého distancování se od sovětských sportovců (například nepodáním ruky), 

od čehož bylo nakonec upuštěno.39 

 Přijetí SSSR do mezinárodních sportovních organizací znamenalo porušování 

pravidel pro tyto organizace stanovených. V zájmu sbližování států v oblasti sportu byla 

přehlížena zcela očividná závislost sovětského olympijského výboru na státu (podmínkou 

k přijetí do MOV měla původně být existence na státu nezávislého národního olympijského 

výboru) a státní podpora sovětských olympioniků. Těžkopádné rozhodování MOV ohledně 

dalších problémů, vyplývajících z politických změn ve světě (existence dvojí Číny a dvou 

německých států, vznik nových států dekolonizací a jejich přijímání do výboru), vedlo 

k obviňování ze strany původních zakládajících členů, že olympijský ideál je znehodnocován 

a politizován.40 Studená válka přispěla i k zdůraznění problematiky rovnoprávnosti ženské  

a mužské reprezentace ve sportu. Na konci 50. let byla sovětským olympijským výborem 

podpora žen-sportovkyň označena za důležitý cíl a rovnost ženských a mužských sportovců 

v socialistických zemích byla velmi vyzdvihována. Oproti tomu tehdejší předseda MOV, 

Američan Avery Brundage, zastával názor, že ženy by se měly věnovat pouze „sportům 

vyzdvihujícím krásu a eleganci“ a neúčastnit se atletických soutěží, protože „začlenění 

závodů žen dává socialistickým zemím výhodu [při konečném sčítání medailí – pozn. 

autorky]“.41 Sovětská snaha o podporu žen ve sportu, v socialistických zemích prezentovaná 

jako emancipační a pokroková, tak byla v USA znehodnocována jako prostá snaha o získání 

většího počtu medailí, a tedy příčící se myšlence amatérského sportu pro radost. Stejně tak 

 
36 SCHWARTZ, Harry, Stalin Trains His Olympic Teams, The New York Times, 20. dubna 1952, str. 19. 
37 Více o státním amatérismu v socialistickém sportu viz STLOUKALOVÁ, Brigita, Profesionalismus a 

amatérismus v zrcadle socialistického sportu, in: Tělesná kultura, roč. 31, č. 1, 2008, str. 68–84. 
38 SCHWARTZ, Harry, Stalin Trains…, str. 58. 
39 RIDER, T. C., c. d., str. 59. 
40 KEYS, Barbara, The Early Cold War Olympics, 1952–1960: Political, Economic and Human Rights 

Dimensions, in: LENSKYI, Helen – WAGG, Stephen (eds.), The Palgrave Handbook of Olympic Studies, 

Houndsmills 2012, str. 73. 
41 COATES, Dennis C., Weaponization of Sports: The Battle for World Influence through Sporting Success, in: 

The Independent Review, roč. 22, č. 2, 2017, str. 220–221. 
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pokus o prosazení přijetí Čínské lidové republiky do MOV42, prezentovaný jako snaha  

o šíření sportu jako sbližovacího prostředku do celého světa, byl kritizován jako politický.43 

 Americký důraz na amatérismus a oficiální nezávislost olympijského výboru na 

státním aparátu byl v dokonalém protikladu k fungování sovětské sportovní struktury. Stal se 

také zdrojem hrdosti a hojně využívaným dokladem svobodnosti a demokratičnosti 

amerického sportu, a náznaky možných vládních zásahů do příprav na sportovní události byly 

odmítány. Před olympiádou v Helsinkách trvala veřejnost, povzbuzovaná mediálním tlakem, 

na dodržování těchto zásad. Od začátku roku 1952 se v novinách objevovaly výzvy k finanční 

podpoře olympijského výboru. „Samozřejmě,“ napsal americký novinář Arthur Daley, 

„existuje jednoduchá alternativa […] Mohli bychom nechat vládu, ať účty zaplatí. Federální 

autority by si takové sumy, jako je 650 000 dolarů, ani nevšimly. Ovšem pokud by taková 

situace nastala, měli bychom rovnou z Mezinárodního olympijského výboru vystoupit. 

Milovníci sportu – a vztahuje se to na každý sport – od vlády nic nechtějí; peníze, rady, dozor, 

vměšování ani byrokraty.“44 Jeho pobídka veřejné podpory sportovců využívala obavy ze 

sovětské „rudé propagandy“ byla zakončena jednoduchým apelem: „Pojďme je umlčet. 

Pojďme podpořit olympijský tým Spojených států amerických.“45 

 Sami sebe tak Američané vnímali jako obránce cti „svobodných států“, kteří 

ochraňují původní, čisté olympijské myšlenky proti politizované, lživé kampani SSSR. Jejich 

cílem bylo zabránit sovětským reprezentantům v uzurpování všech titulů a rekordů, které by 

potenciálně mohly sloužit jako podložení tvrzení o superioritě socialistického zřízení. 

1. 4.  Šachy v SSSR 

 Slovy, že „Před padesáti lety v Rusku, zpustošeném imperialistickou a občanskou 

válkou, byl založen svaz rovnoprávných bratrských socialistických republik“ začínal článek 

s názvem „Dlouhá cesta sovětského šachu“, otištěný v prosinci 1972 v časopisu 

Československý šach.46 Padesáté výročí vzniku SSSR bylo mimo jiné využito i k ohlédnutí za 

sovětskými úspěchy na poli světového šachu. Proměně šachu z kavárenské hry buržoazie na 

masově praktikovaný sport, šířený po celém Sovětském svazu, byla pozornost věnována zcela 

 
42 Původní Čínský olympijský výbor (založený 1922) se po občanské válce přestěhoval na Tchajwan a nadále byl 

uznáván jako legitimní, de facto došlo pouze ke změně adresy. Lehkomyslnost postupu MOV přinesla následné 

problémy ohledně čínské reprezentace. Více o problematice uznávání států v rámci MOV za studené války viz 

KEYS, B., The Early Cold War Olympics…, str. 73–76. 
43 COATES, D., c. d., str. 219–220. 
44 DALEY, Arthur, Sports of the Times, The New York Times, 10. června 1952, str. 32. 
45 Tamtéž. 
46 JUDOVIČ, Michail, Velká cesta sovětského šachu, in: Československý šach, roč. 66, č. 12, 1972, str. 105. 



18 
 

právem. Během padesáti let byla v SSSR vytvořena struktura organizací, které vychovávaly  

a následně podporovaly stále zvyšující se počet šachových mistrů a velmistrů. Zvlášť velký 

důraz byl přitom kladen na přístupnost a rozšířenost těchto organizací, klubů a zájmových 

kroužků, které byly dříve záležitostí elity a existovaly pouze ve větších městech, zatímco 

„nyní vyvíjejí činnost jak v běloruských vesnicích, tak v turkmenských aulech, v uzbeckých 

kolchozech.“47 

 Šachy se v Sovětském svazu staly masovým sportem, a úspěch sovětských šachistů  

a šachistek, který se plně projevil po druhé světové válce, nezůstal bez povšimnutí ani ve 

Spojených státech, kde byly šachy sportem, který v popularitě zaostával za hrami jako je 

bridge či kanasta. „Ještě před několika desetiletími tvořili většinu sovětského obyvatelstva 

negramotní či pologramotní venkované,“ napsal ve svém článku o sovětském šachu v roce 

1951 Harry Schwarz. „Sovětská propaganda tvrdí, že […] jejich šachová převaha je 

nevyhnutelným důsledkem nadřazenosti sovětské socialistické kultury.“48 Vzápětí autor sám 

vyvrací toto tvrzení: „Sovětský svaz jistě nemá monopol na intelektuální nadřazenost a jeho 

současné úspěchy v oblastech jako je literatura či věda nedosahují zdaleka světové úrovně.“49 

Bez ohledu na posměšné a protisovětskými sentimenty naplněné řádky tohoto článku si jeho 

autor klade zásadní otázku – jak se ze země, kde podle cenzu z roku 1920 byla více než 

polovina obyvatel negramotná50, stala velmoc v intelektuálně nejnáročnějším sportu, který po 

hráčích vyžaduje inteligenci, disciplínu, a zpravidla hodiny studia šachových úloh a taktik? 

 Specifické místo šachů v ruské (respektive sovětské) společnosti částečně vyplývalo 

z dlouhé tradice šachových mistrů, klubů a turnajů, které byly součástí sportovního života již 

v carském Rusku. V devatenáctém století se v ruských časopisech pravidelně objevovaly 

šachové rubriky a v letech 1876–1881 vycházel Šachmatnyj listok, první samostatný ruský 

časopis věnovaný šachu.51 Petrohrad se stal na přelomu 19. a 20. století několikrát 

hostitelským městem pro mezinárodní šachové turnaje (na přelomu let 1895/1896, 1909  

a 1914), které přilákaly tehdejší evropské šachové špičky a přinesly úspěchy i domácím 

reprezentantům. Před první světovou válkou patřili ruští šachoví velikáni jako Aaron 

Nimcovič či Akiba Rubinstein k průkopníkům nových stylů hry, a příslušníci mladší šachové 

 
47 JUDOVIČ, M., c. d. 
48 SCHWARTZ, Harry, Secret of Soviet Chess, The New York Times, 23. září 1951, str. 26. 
49 Tamtéž. 
50 MIRONOV, Boris N., The Development of Literacy in Russia and the USSR from the Tenth to the Twentieth 

Centuries, in: History of Education Quarterly, roč. 31, č. 2, 1991, str. 243. 
51 UMANCOVÁ, B., c. d., str. 13. 
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generace jako Alexandr Aljechin byli příslibem do budoucna.52 Všeruská šachová společnost, 

založená roku 1914 jako první oficiální sdružení ruských šachistů, měla kolem 5000 členů.53 

Předválečné úspěchy a výdobytky byly však po revoluci 1917 odsouzeny jako buržoazní, 

elitářské a neodpovídající novému „proletářskému“ pojetí sportu. Někteří ruští šachoví mistři 

z předválečného období opustili svou vlast (Rubinstein, Aljechin), a jejich původ (židovský či 

aristokratický) zavdával příčinu k nenávistným kampaním, byly rozpoutány ve dvacátých 

letech ve snaze vymazat jejich stopu v ruském šachu. 

 Zde se v plné míře projevil význam podpory sovětských funkcionářů pro „šachizaci“ 

společnosti. Ohledně šachu panovala nejprve mezi sovětskými funkcionáři neshoda, jelikož 

v předválečném Rusku byly výsadou městské buržoazie, petrohradské turnaje zase jako by 

ztělesňovaly nyní zatracované elitářství. Alexandr Iljin-Ženevský54, od roku 1920 jeden 

z komisařů Sovětu pro všeobecný vojenský výcvik, dokázal prosadit svou vizi využití šachu 

při výcviku rezerv Rudé armády, jelikož „vytvářejí v člověku odvahu, pohotovost, 

chladnokrevnost a vůli. A hlavně – což neplatí o [fyzickém] sportu – rozvíjejí strategické 

schopnosti.“55 Jím navržený revoluční koncept využití šachu tak zvítězil nad zastánci 

konzervativního a apolitického přístupu vedenými Samuilem Vajnštejnem56, který patřil 

k předrevolučnímu šachovému svazu a snad doufal v jeho obnovení v původní, na státu nezávislé 

formě.57 Předválečná Všeruská šachová společnost byla oficiálně rozpuštěna a kontrolu nad 

budoucími záležitostmi týkajícími se šachu převzal stát vytvořením Všesvazová šachová 

sekce (dále jen Šachová sekce), spadající pod Sportkomitet.58 

 
52 „Ruští“ není zcela přesné označení vzhledem k židovskému či polskému původu mnoha významných šachistů 

působících v předválečném Rusku. Zde je toto označení použito ve smyslu „reprezentující Rusko“. 
53 BERNSTEIN, S., c. d., str. 396. 
54 Alexandr Fjodorovič Iljin-Ženevský (1894–1941) byl ruský (resp. sovětský) šachista a pozdější organizátor 

šachových turnajů. Přízvisko Ženevský přijal podle místa svého exilu, kam byl poslán kvůli podpoře bolševiků. 

Po roce 1917 vykonával řadu funkcí, m. j. ve třicátých letech působil i jako vyslanec v Československu. Mezi 

jeho zásluhy v oblasti sovětského sportu patřila organizace šachového zápasu mezi Michailem Botvinnikem a 

Salo Flohrem či domluvení návštěvy fotbalového týmu Spartak Moskva v Československu v roce 1934.  
55 UMANCOVÁ, B., c. d., str. 18. 
56 Samuil Osipovič Vajnštajn (Weinstein) (1894–1942) byl ruský (respektive sovětský) šachista. Společně s 

dalšími ruskými šachisty (včetně Aljechina) byl v roce 1914 zadržen během turnaje v německém Mannheimu, 

když vypukla první světová válka, následně byli drženi ve vězení v Rastattu.  Některým byl na podzim roku 

1914 a následujícího roku povolen návrat do Ruska, ostatní byli přemístěni do internačního tábora v Tribergu, 

kam byli umístěni i další zadržení účastníci mannheimského turnaje. V Tribergu, kde vládl uvolněný režim a 

kam Červený kříž dodal dostatek šachovnic i příruček, následně probíhaly pravidelné neoficiální turnaje mezi 

internovanými. Vajnštajn se do Ruska vrátil až po skončení války. 
57 HUDSON, M. A., c. d., str. 117. 
58 Tamtéž, str. 123. 



20 
 

 Dalším významným patronem šachu z řad významných sovětských funkcionářů se 

stal Nikolaj Krylenko59, bývalý předseda revolučních tribunálů, který se následně stal lidovým 

komisařem spravedlnosti a vrchním státním žalobcem. Ten mimo jiné vykonával funkci 

předsedy Šachové sekce, a jeho přičiněním došlo k uvedení plánu na revoluční využití šachu 

do pohybu. Byly zvýšeny náklady šachových časopisů (Krylenko sám působil jako editor 

nově zavedeného šachového časopisu 6460), šachy se měly stát součástí celostátní kampaně za 

boj s negramotností, zpátečnictvím a zahálkou. Nová éra v Sovětském svazu měla znamenat 

konec bezúčelnému, neprospěšnému plýtvání časem, a tak i šachy, dříve považované za 

odpočinkovou zábavu, byly podřízeny této potřebě.  

 Politizace šachu v Krylenkově pojetí tak vedla k odklonu od předválečného svazu. 

Pokud však měl plán na popularizaci šachu skutečně uspět, bylo třeba uspořádat velkolepé 

představení tohoto umění pro sovětské obyvatele. Exhibicí světové šachové špičky se stal 

mezinárodní turnaj uspořádaný v Moskvě v roce 1925, a plány na jeho uspořádání přinutily 

Šachovou sekci ke zmírnění výpadů proti západnímu apolitickému pojetí hry a proti 

Mezinárodní šachové federaci (FIDE). Jestliže si Krylenko přál pořádat v SSSR turnaj s účastí 

„buržoazních“ hráčů, byl nucen směnit strategii, proto byl styk s tímto sportem prohlášen za 

vhodný, pokud tento bude politicky prospěšný pro dělnické hnutí a propagaci šachu.61 

 Velkolepý turnaj přilákal do Moskvy nejlepší hráče své doby a sovětské deníky mu 

věnovaly přední stránky a do sálů, kde se hrály samotné partie, byli zváni zástupci odborů, 

uvolňovaní pro tento účel z práce, ovšem místnosti byly často natolik zaplněné, že zájemci o 

zhlédnutí partie zůstávali na ulici.62 Turnaj předčil očekávání v zájmu veřejnosti a je 

považován za moment, který odstartoval „šachovou horečku“ v Sovětském svazu. Zájem  

o šachy byl v následujících letech nadále prohlubován díky štědrému obnosu peněz 

věnovaném na šachové časopisy, kroužky i turnaje. Důslednost pronikání šachu do 

každodenního života dokládá vznik kroužků pro děti63 i zakládání obdobných organizací ve 

většině pracovišť. Oblastní i celostátní turnaje mezi zaměstnanci různých podniků pak 

v souladu s dobovým étosem reprezentovaly masovost šachového hnutí. Vzhledem ke snaze 

 
59 Nikolaj Vasiljevič Krylenko (1885–1938) byl ruský (resp. sovětský) právník a politik. Již před válkou se hlásil 

k bolševikům, několikrát byl zatčen, nakonec emigroval do Švýcarska, odkud se během války vrátil, po novém 

zatčení byl poslán na frontu. Po převratu v roce 1917 se stal jednou z vůdčích postav jurisdikce SSSR, předsedal 

lidovým tribunálům a patřil k žalobcům v politických procesech 30. let. V červenci 1938 byl sám zatčen a 

popraven. 
60 Původní časopis 64 začal vycházet roku 1924. V roce 1968 byl zaveden jako týdeník 64: Šachmatnoje 

obozrenije. 
61 HUDSON, M. A., c. d., str. 130–131. 
62 UMANCOVÁ, B., c. d., str. 24–25. 
63 Sovětský svaz se v tomto ohledu stal průkopníkem, jinde byla tato hra stále považována za zábavu dospělých. 

Tamtéž, str. 27. 
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využít šachů jako prostředku k výchově obyvatelstva však bylo potřeba neizolovat sovětský 

šach od toho světového, a naopak umožnit sovětským reprezentantům prokázat své schopnosti 

i na mezinárodní úrovni.64  

Ve třicátých letech se díky systematickému pěstování obliby šachu u obyvatelstva 

začaly objevovat první úspěchy. Zápas v roce 1933 mezi nadějným mladým sovětským 

šachistou Michailem Botvinnikem a tehdejší hvězdou evropského šachu Salo Flohrem65, 

skončil remízou. „Pověst, že sovětští mistři nejsou schopni držet krok se západoevropským 

šachovým uměním, byla rozbita na padrť,“ prohlásil nadšeně leningradský impresário Lev 

Rochlin.66 

Myšlenka masového, nesoutěžního hnutí zaměřeného více na fyzický a duševní 

rozvoj obyvatelstva, než na lámání rekordů nakonec ve všech oblastech sportu ustoupila do 

pozadí. I v případě šachu se ve třicátých, a ještě více ve čtyřicátých letech začala utvářet 

profesionální elita nejlepších hráčů, kteří již nemohli být dále pouze součástí masy sovětských 

šachistů. Jejich úspěchů bylo třeba využít k propagaci idealizovaného sovětského člověka, 

který se vyznačuje sebekontrolou, sebedůvěrou, čilým intelektem a ukázněností vůle.67  

Na těchto základech vyrostla takzvaná sovětská šachová škola, jejíž síla se naplno projevila 

po druhé světové válce a která dominovala světovému šachu až do konce 60. let. 

1. 5.  Šachy v USA 

 „V současné době je již Západ zvyklý na sovětská prohlášení, že vše, co kdy bylo 

vynalezeno, bylo vynalezeno Rusy, a že sovětské umění, hudba, literatura a věda a podobně, 

jsou nejlepší na celém světě. Tato prohlášení byla a jsou bohatým zdrojem pobavení, nicméně 

alespoň v jedné oblasti dnes Sovětský svaz stojí nad ostatními – v šachu.“68 Toto 

blahosklonné uznání šachového prvenství Sovětského svazu se v novinách New York Times 

neobešlo bez řady poznámek ohledně praktičnosti šachu pro hraní v „přeplněných 

jednopokojových bytech a malých vesnických chatrčích“ Sovětského svazu, přiznávalo však 

ideologickému nepříteli po právu převahu. Šachy, přestože ve Spojených státech amerických 

patřily k velmi opomíjeným sportům, stále dokázaly i u amerických čtenářů vyvolat představu 

 
64 Sovětský svaz byl krátkou dobu (1926–1929) členem organizace Šachové internacionály, vzniklé v Německu 

v roce 1923 a původně organizované nezávisle na jiných sportovních internacionálách. Po jejím přidružení 

k socialistické Lucernské sportovní internacionále však SSSR vystoupil. 
65 Salo Flohr (1908–1983) byl židovský šachista haličského původu, jeho rodina však za první světové války 

utekla do Čech a Flohr v meziválečném období reprezentoval Československo. Po obsazení Československa 

v roce 1939 uprchl do Sovětského svazu, stal se jeho občanem a následně i reprezentantem. 
66 BERNSTEIN, S., c. d., str. 402. 
67 JOHNSON, D., c. d., str. 61. 
68 SCHWARTZ, H., Secret of…, str. 26. 
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složité hry, která vyžaduje naprostou koncentraci, vysokou inteligenci a schopnost přemýšlet 

o několik tahů dopředu, a je tedy doménou inteligentních lidí s disciplínou a schopností 

soustředit se.   

 Šachy přitom měly v USA poměrně dlouhou tradici. Již v devatenáctém století se 

země mohla pyšnit několika významnými hráči. Paul Murphy byl v polovině 19. století 

považován za nekorunovaného mistra světa své doby [titul mistra světa v šachu byl poprvé 

udělen až v roce 1886 – pozn. autorky].69 Mnoho amerických šachových mistrů pak v první 

polovině 20. století vzešlo z řad evropských emigrantů či jejich potomků (například Reuben 

Fine, Samuel Reshevsky, Isaac Kashdan), k nimž se za druhé světové války přidali další.  

I přes značný potenciál ale američtí šachisté po druhé světové válce nedokázali těm 

sovětským konkurovat. V USA byly šachy, stejně jako další sporty, založené na 

„amatérismu“, tedy na fungování za předpokladu, že každý sportovec bude zastávat i nějakou 

běžnou profesi (například americký šachista Samuel Reshevsky mimo svou šachovou dráhu 

pracoval jako účetní) a samotný sport nebude jeho zdrojem obživy. Chvályhodná snaha  

o uchování původního olympijského ideálu však znamenala, že nadějní američtí šachisté 

věnovali čas a úsilí vydělávání peněz jinak, než hraním šachů, a tedy jim na samotné studium 

a hraní partií nezbývalo tolik času. Šachy zvlášť nepředstavovaly nijak finančně výhodný 

sport, o čemž svědčí například i fakt, že jeden z nejlepších amerických šachistů 40. let Reuben 

Fine se rozhodl raději studovat psychoanalýzu a následně se věnovat kariéře v tomto oboru.70 

Americká šachová federace (USCF) založená roku 1939 fungovala na základě 

každoročních členských poplatků, které členům umožňovaly účastnit se turnajů, ale kromě 

toho nic dalšího nenabízela.71 Hraním na turnajích šachisté zlepšovali své hodnocení (rating), 

které určovalo jejich příslušnost do jednotlivých kategorií podle jejich kvality.72 Na začátku 

padesátých let jediný tehdejší americký velmistr Reshevsky dostával díky svému titulu 

měsíční apanáž 200 dolarů, kromě toho vydělával peníze pořádáním přednášek a hraním 

exhibičních partií. Žádné další výhody či privilegia mu však pozice amerického šachového 

velmistra neplynuly; nezískal byt na luxusní adrese, automobil, ani právo na využívání 

luxusních odpočinkových středisek tak, jako tomu bylo zvykem u sovětských protějšků.73 

 
69 JOHNSON, D., c. d., str. 120–121. 
70 Tamtéž, str. 126. 
71 CHRESSANTHIS, George A., The Demand for Chess in the United States, 1946–1991, in: The American 

Economist, roč. 38, č. 1, 1994, str. 17–18. 
72 Roku 1958 bylo v USA přijato takzvané hodnocení Elo, tedy upravený systém výpočtu šachové síly 

jednotlivých hráčů na základě jimi sehraných soutěžních partií. Podle něj je hráčům udělován status národního či 

mezinárodního velmistra. Roku 1970 bylo hodnocení Elo přijato celosvětově. 
73 BRADY, F., c. d., str. 56. 
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Zjevný nedostatek organizovanosti a státní podpory v americkém šachu se stal důvodem pro 

závěry sovětských novinářů ohledně povahy amerického šachu. „Šachy se v USA nestaly 

masovým sportem, šachové hnutí přežívá díky známým filantropům, nikoliv přičiněním 

důvěryhodné autority či státní podpory,“ psal v roce 1948 jeden ze sovětských šachových 

časopisů Šachmaty v SSSR (Шахматы в CCCP) v článku zkoumajícím možné příčiny 

amerického zaostávání za sovětskými výsledky. Závěrem tohoto kritického článku se stalo 

konstatování, že „bankovními šeky a dolary americké šachy ze slepé uličky vyvést nelze.“74 

Bohatí patroni mohli Americkou šachovou federaci udržovat při životě, nicméně bez plošné 

celostátní propagace, mediální pozornosti a úspěchů na světové scéně byl americký šach 

odsouzen k velmi omezenému zájmu veřejnosti, zvlášť v éře dynamičtějších sportů. 

 Toto si dobře uvědomoval i Bobby Fischer. Předtím, než se stal jediným 

nesovětským mistrem světa v období studené války, podrobil své spoluobčany ještě tvrdší 

kritice, než jakou přinesly Šachmaty v SSSR o více než dvacet let dříve: „Lidé se tady chtějí 

bavit. Nechtějí nijak namáhat svoji mysl […]. Američané se chtějí jen svalit před televizi  

a nemuset otevřít knihu“.75 Zároveň však Fischer věřil v sílu sportovního vítězství. „Myslím, 

že až – a jestli – porazím Spasského, Američané se začnou o šachy více zajímat. Američané 

mají rádi vítěze.“76 Nárůst počtu šachistů zaregistrovaných v USCF na přelomu 60. a 70. let, 

se zvlášť výrazným zlomem v roce 1972, dává Fischerovi zapravdu (viz Příloha č. 3).77  

 
74 Šachmaty i dolary, in: Šachmaty v SSSR, roč. 25, č. 4, 1948, str. 91. 
75 EVANS, L. – SMITH, K., c. d., str. 8. 
76 Tamtéž.  
77 CHRESSANTHIS, G. A., c. d., str. 19. 
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2. Cesta k mistrovství světa v Reykjavíku 1972 

2. 1.  Dominance sovětské šachové školy (1948–1972) 

V roce 1946 zemřel tehdejší mistr světa v šachu Alexandr Aljechin78, poprvé od 

zavedení titulu tak nastala situace, kdy byl pomyslný šachový trůn neobsazen. Nového mistra 

světa bylo třeba najít skrze sérii partií mezi světovou šachovou elitou, nikoliv, jak bylo 

zvykem, mezi stávajícím mistrem světa a jeho vyzyvatelem. Konference FIDE ve švýcarském 

Winterthuru v červnu 1946 řešila nejen poválečné obnovení činnosti federace, ale i problém 

uvolněného postu mistra světa. Původní návrhy na navrácení titulu Maxi Euwemu, který byl 

mistrem světa před Aljechinem, byly zavrženy poté, co na turnaji v Groningenu probíhajícím 

paralelně s konferencí FIDE skončil Euwe druhý, zatímco první i třetí příčku obsadili sovětští 

reprezentanti.79 Euwe tedy nemohl být jednoduše označen za nejlepšího šachistu světa a bylo 

potřeba uspořádat oficiální zápas o titul. Sovětský svaz byl jako „země, kde se šachy rozvíjejí 

jako nikde jinde na světě“80 konečně přizván ke vstupu do FIDE, čímž získal právo účastnit se 

rozhodování o podobě budoucího turnaje. Zároveň FIDE ustanovila pravidla ohledně 

budoucích turnajů kandidátů, které měly probíhat v tříletých cyklech a sloužit k vybrání 

vyzyvatele mistra světa.81  

 Na druhém poválečném kongresu FIDE v Haagu (1947) bylo rozhodnuto  

o uspořádání mistrovství světa s účastí nejlepších hráčů z předválečného nizozemského 

turnaje konaného v listopadu 1938 – Michaila Botvinnika, Salo Flohra a Paula Kerese za 

SSSR, Reubena Finea a Samuela Reshevskyho za USA a Maxe Euweho za Nizozemí.82 Salo 

Flohr ze své pozice odstoupil a byl nahrazen Vasilijem Smyslovem, který skončil třetí  

v Groningenu. Reuben Fine z USA také svou účast odřekl, chtěl se již věnovat kariéře mimo 

šachy. Za SSSR tak byli nominováni Michail Botvinnik, Vasilij Smyslov a Paul Keres. 

Zatímco v případě Botvinnika ani Smyslova nebyly s nominací žádné problémy, Keresovo 

vyslání na turnaj bylo problematičtější. Paul Keres byl původem Estonec z Narvy, který 

dominoval předválečným evropským turnajům. Během války se nejprve během sovětské 

 
78 Alexandr Alexandrovič Aljechin (1892–1946) byl ruský šachista, který se již před první světovou válkou 

s úspěchem účastnil mezinárodních šachových turnajů. Po roce 1917 zůstával v Rusku, kde ovšem jeho osobní i 

profesní život začínal být velmi omezován kvůli jeho aristokratickému původu. Roku 1921 se oženil se 

švýcarskou novinářkou a získal povolení k vystěhování ze země. Zbytek života strávil ve Francii, kterou i 

reprezentoval na mezinárodních soutěžích.  
79 HUDSON, M. A., c. d., str. 358. 
80 Tamtéž, str. 357. 
81 Tamtéž. 
82 Turnaje sponzorovaného a pojmenovaného podle nizozemské rozhlasové společnosti AVRO se účastnili také 

José Raúl Capablanca a Alexandr Aljechin, kteří v roce 1947 již nežili. 
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okupace stal účastníkem sovětských šachových turnajů v roce 1940, a o rok později se ocitl na 

území okupovaném Německem, a tedy i ve sféře turnajů pořádaných nacistickou 

Velkoněmeckou šachovou federací (Grossdeutscher Schachbund). Po neúspěšném pokusu  

o emigraci do Švédska na konci války se opět stal sovětským občanem. I přes obvinění 

z kolaborace, dočasný zákaz účasti na prvních poválečných turnajích a konfiskaci majetku byl 

nakonec přijat zpět mezi sovětskou šachovou elitu.83 Jeho špatné výsledky z mistrovství světa, 

a zvlášť prohry s Botvinnikem, vedly ke spekulacím, zda nebyl výměnou za možnost 

pokračovat ve své kariéře donucen s Botvinnikem, který představoval ideologicky 

vhodnějšího kandidáta na titul, prohrát. Pro tato tvrzení nicméně neexistují reálné podklady.84

 Mistrovství světa roku 1948 bylo podle dohody z kongresu FIDE rozděleno mezi 

Haag a Moskvu. Pět účastníků sehrálo partie systémem každý proti každému, a finální skóre 

znamenalo triumf pro Michaila Botvinnika. Devátého května 1948, v den oslav konce druhé 

světové války, byl po poslední partii v Domě odborů v Moskvě prohlášen vítězem turnaje  

a novým mistrem světa. „Rok 1948 vejde do dějin šachového umění jako významné datum,“ 

hlásal první článek časopisu Šachmaty v SSSR, jehož červnové číslo bylo z větší části 

věnované právě výsledkům turnaje.85 Nový mistr světa byl vyzdvihován jako člověk, u něhož 

se „vrozený talent šťastně setkává s ohromnou pracovitostí, železnou vůlí k výhře a výdrží. 

[…] Miliony sovětských občanů přijímají Botvinnikovu výhru s hlubokým uspokojením. 

V osobě Botvinnika vítají věrného patriota vlasti, žáka leninského Komsomolu a bolševické 

strany, kterému se podařilo spojit nejvyšší úspěchy na šachovém poli s významnou a plodnou 

veřejnou činností.“86 Díky uznání za jeho výkony a vzornému veřejnému vystupování se 

Botvinnik těšil v SSSR velké prestiži. Výhody takového postavení nebyly jen hmotné (ještě 

před válkou získal automobil87 a později například luxusní pozemek na stavbu chaty – včetně 

potřebného materiálu a stavebního projektu88); opravňovaly jej také k návrhům na zlepšení 

zázemí pro ostatní šachisty. V roce 1948 v dopise adresovaném stranickému Oddělení agitace 

a propagandy žádal věnování většího úsilí rozvíjení mladých šachových talentů a navrhoval 

mimo jiné zvýšení nákladů šachových časopisů a knih, založení celosvazového šachového 

klubu s knihovnou v Moskvě a pořádání tréninků pro veřejnost.89 V knize Sto šachových 

 
83 UMANCOVÁ, B., c. d., str. 50–51. 
84 HUDSON, M. A., c. d., str. 376–377. 
85 Poběda sovětskoj šachmatnoj školy, in: Šachmaty v SSSR, roč. 25, č. 6, 1948, str. 121. 
86 Tamtéž. 
87 Po vítězství na turnaji v Nottinghamu v roce 1936 dostal automobil darem od tehdejšího lidového komisaře 

pro těžký průmysl Grigorije Ordžonikidze. JOHNSON, D., c. d., str. 81. 
88 UMANCOVÁ, B., c. d., str. 44. 
89 Tamtéž. 
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partií vydané v roce 1951 popsal svou přípravu na důležité turnaje. Z jeho praxe se následně 

stal standard, který byl vyžadován od dalších sovětských šachistů – většinou se jednalo  

o pobyt na státní dače nebo v sanatoriu s režimem, který spojoval fyzickou i psychickou 

přípravu před zápasem, studování partií protivníků a trénování s ostatními hráči.90  

V 70. a 80. letech pokračoval ve své kariéře na poli elektrotechniky, kterou původně 

vystudoval, a pracoval na vývoji šachového počítačového programu Pionýr. Ten ovšem zůstal 

kvůli zákazu spolupráce se západoněmeckými vědci, kteří měli pro vývoj programu vhodnější 

kapacity, nedokončen.91 Botvinnikova mimořádně úspěšná kariéra a zásluhy o zdokonalení 

systému, jakým měli být sovětští šachisté vychováváni, podporováni a odměňováni, mu 

vysloužily přezdívku „patriarcha sovětského šachu“.92  

 Mezinárodní šachová federace představila v roce 1947 také pravidlo ohledně práva 

mistra světa na odvetný zápas v případě, že titul ztratí, čehož Michail Botvinnik využil 

dvakrát. V roce 1951 obhájil svůj titul proti Davidu Bronštejnovi – zápas skončil remízou, 

která znamenala udržení titulu pro úřadujícího mistra světa. S výraznější převahou zvítězil 

nad Vasilijem Smyslovem v roce 1954, ovšem proti stejnému vyzyvateli následně prohrál 

v roce 1957. Vasilij Smyslov patřil k elitě sovětského šachu až do 70. let, pravidelně Sovětský 

svaz reprezentoval na šachových olympiádách a turnajích, nicméně doba jeho úřadování jako 

mistra světa trvala pouhý rok, navíc se obešla bez většího mezinárodního ohlasu. Ze zápasů  

o titul mistra světa se stala interní záležitost SSSR, odehrávaly se v Moskvě a Smyslov se 

příliš nelišil od jiných sovětských velmistrů své doby. Prošel pionýrskými šachovými kluby, 

v roce 1938 zvítězil v juniorském přeboru SSSR a o dva roky později skončil na mistrovství 

SSSR třetí.93 Přestože byl o deset let mladší než Botvinnik, nebyla jeho kariéra ani veřejné 

vystupování ničím odlišná od samotného „patriarchy šachu“, který titul mistra světa získal 

v odvetném zápase v roce 1958. Výměny titulu mezi sovětskými šachisty, které na Západě 

nepředstavovaly publicisticky příliš zajímavé téma, byly v socialistických zemích obdivovány 

jako důkaz skutečné síly sovětské šachové školy a masového rozvoje šachu. V časopise 

Československý voják byla situace před prvním zápasem o titul mezi Botvinnikem  

a Smyslovem takto: „Kdo zvítězí? O tom je již rozhodnuto: sovětská šachová škola!  

I Dr. Aljechinovi, který se chtěl nakonec vrátit do své vlasti, bylo již jasno. Sovětská šachová 

 
90 JOHNSON, D., c. d., str. 80. 
91 UMANCOVÁ, B., c. d., str. 47–48. 
92 Tamtéž, str. 11. 
93 BERNSTEIN, S., c. d., str. 403. 
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škola vyrůstá z masového rozvoje, a právě proto dává světu nejen dva, tři přední šachisty, ale 

stále více se množící řadu velmistrů a také mistry světa.“94 

 Ke generační obměně došlo až v roce 1960, kdy Botvinnika přemohl teprve 

čtyřiadvacetiletý vyzyvatel Michail Tal. Přestože i v tomto případě trvala změna pouhý rok  

a Botvinnik v odvetném zápase znovu získal titul mistra světa zpět, Tal představoval jiný typ 

sovětského mistra, než jakými byli dva jeho předchůdci. „Miša“, jak byl svými fanoušky 

familiárně nazýván, byl populární jako člověk sám o sobě, což u sovětských šachistů dříve 

nebývalo zvykem. Zatímco Botvinnikovi se při příchodu do divadla dostávalo uctivého 

potlesku vestoje95, Tal byl na přelomu padesátých a šedesátých let v Moskvě známý svým 

bohémským životním stylem, večírky a přátelstvími s herci, novináři a dalšími sportovci.96 

„V Jugoslávii, kde byly šachy stejně populární jako v Sovětském svazu, byl miláčkem všech,“ 

vzpomínal na Tala sovětský velmistr Gennadij Sosonko. „Když vyhrál v roce 1959 turnaj 

kandidátů v Bělehradě, vyprovázely ho z turnajového sálu do hotelu davy. Všichni chtěli vidět 

ten zázrak zblízka…“97 Talova špatná životospráva vedla k problémům se zdravím i ke 

sporům se Sportovním výborem.98 Dlouhodobé zdravotní problémy mu komplikovaly  

i přípravu na odvetný zápas s Botvinnikem v roce 1961, který nakonec prohrál a Botvinnik 

získal titul mistra světa zpět. 

 V roce 1963 definitivně tento titul ztratil v utkání s Tigranem Petrosjanem. Jelikož 

FIDE následně zrušila automatické právo poraženého mistra světa na odvetný zápas, 

Botvinnik by se k dalšímu zápasu o titul mistra světa potřeboval řádně kvalifikovat, proti 

čemuž protestoval a následných kvalifikačních kol se nezúčastnil. Petrosjan zdaleka nedosáhl 

významu Botvinnika ani popularity Tala, v Arménii nicméně jeho triumfální příjezd do 

Jerevanu po získání titulu vítaly desetitisíce lidí.99 Svůj titul obhájil v roce 1966 proti Borisovi 

Spasskému, nicméně o tři roky později jej se stejným vyzyvatelem prohrál.  

Když se Boris Spasskij v roce 1969 ujal role mistra světa v šachu, byl tento titul již  

21 let v držení sovětských šachistů. Sovětský svaz měl v každém mezinárodním turnaji, na 

každé olympiádě i v turnajích (respektive zápasech) kandidátů silné zastoupení, které 

zvyšovalo jeho šance na úspěch. Spasského titul tedy nebyl, stejně jako u jeho předchůdců, 

 
94 NOVÁK, Jiří, O vítězi je již rozhodnuto, in: Československý voják, roč. 3, č. 6, 1954, str. 29. 
95 JOHNSON, D., c. d., str. 85. 
96 SOSONKO, G., c. d., str. 17. 
97 Tamtéž, str. 16. 
98 Na šachové olympiádě v Havaně v roce 1966 se Tal například dostal do rvačky v baru a kvůli zraněním 

nemohl v prvních herních dnech nastoupit k partiím; o dva roky později byl těsně před odletem sovětské výpravy 

na olympiádu do Lugana vyřazen z týmu a poslán z letiště domů. SOLTIS, A., c. d., str. 273 a 275. 
99 Petrosjan byl etnický Armén narozený v Gruzii. SOLTIS, A., str. 261. 
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vnímán pouze jako ocenění individuálních zásluh, ale také jako uznání celého systému 

sovětské šachové školy. On tedy neměl v následujícím mistrovství světa obhajovat pouze 

svou osobní držbu titulu, ale také prestiž Sovětského svazu a bojovat za jeho dosud 

nezpochybnitelné místo šachově nejvyspělejší země.  

2. 2.  Americko-sovětské šachové střety 

Kontakty mezi Americkou šachovou federací a sovětskou Šachovou sekcí byly 

navázány roku 1945, kdy došlo k prvnímu organizovanému zápasu mezi šachisty obou zemí. 

Vzájemný šachový zápas, dohodnutý ještě před koncem války, byl nakonec uspořádán formou 

čtyřdenního turnaje v září 1945, který probíhal na dálku pomocí rádiového spojení. Deset 

amerických šachistů se základnou v newyorském hotelu Hudson čelilo deseti sovětským 

reprezentantům shromážděným v Moskvě. New York Times velebily turnaj jako prostředek 

kulturní výměny a prohlubování přátelských vztahů mezi oběma zeměmi.100 Američtí 

novináři pochopili rozdíl v popularitě šachu v obou zemích (shánění lístků na šachový turnaj 

v Moskvě byl přirovnáván k získávání vstupenek na baseballovou Světovou sérii), nicméně 

špatně odhadli šance týmů, které označovali za „poměrně vyrovnané“ s odkazem na kvalitu 

dvou velkých newyorských šachových klubů (Marshallův a Manhattanský), jejichž členy bylo 

několik amerických reprezentantů.101 Američané navíc za sebou měli řadu úspěchů na 

šachových olympiádách ve třicátých letech, které probíhaly bez sovětské účasti.102 Rádiový 

turnaj se tak stal první možností ke skutečnému srovnání síly týmů obou zemí. 

 Celkem bylo od prvního do čtvrtého září sehráno 20 partií. S klasickým bodováním – 

jeden bod za výhru, půl bodu za remízu a žádný za prohru – bylo konečné skóre 15,5:4,5 ve 

prospěch SSSR. V sovětském tisku byl turnaj oslavován jako ukázka dominance sovětské 

šachové školy a jejího moderního přístupu k šachu, který jednoznačně zvítězil nad zastaralým 

systémem americké hry – a v přeneseném významu i triumf dynamického Východu nad 

stagnujícím Západem.103 Po nečekaně vysoké prohře (zvlášť od téměř neznámých mladých 

sovětských šachistů; pouze Botvinnik a Flohr měli ještě předválečnou mezinárodní 

reputaci104) se členové amerického týmu se ještě v průběhu září zúčastnili recepce na 

 
100 Battle of Peace, The New York Times, 1. září 1945, str. 10. 
101 Tamtéž. 
102 Tým USA vyhrál šachové olympiády v letech 1931 (Praha), 1933 (Folkestone), 1935 (Varšava) a 1937 

(Stockholm). 
103 BERNSTEIN, S., c. d., str. 396. 
104 Paul Keres, další šachista s dobrou předválečnou reputací, který nyní reprezentoval SSSR, nebyl přizván do 

sovětského týmu. Jednalo se o jeden z turnajů, kterých se bezprostředně po skončení války neúčastnil kvůli 

obvinění z kolaborace. UMANCOVÁ, B., c. d., str. 50.  
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sovětském konzulátu v New Yorku, kde byl domluven odvetný zápas v Moskvě na následující 

rok.105 Hlavní americký organizátor rádiového zápasu a prezident Manhattanského šachového 

klubu Maurice Wertheim doufal v zavedení americko-sovětských zápasů se střídavým 

pořadatelstvím jako každoroční tradice a doufal, že šachové zápasy „napomohou porozumění 

mezi Američany a Rusy“ a „povedou k výměně v celé oblasti sportu a kultury“.106 

 Návštěva amerických šachistů v Moskvě v září 1946 byla prezentována jako další 

krok ke sblížení obou zemí. Američané opět prohráli, tentokrát již s menším rozdílem, a 

Wertheim, jenž výpravu doprovázel, měl důvod k optimistickým vyhlídkám na další zápas, 

který byl předběžně s Rusy domluven na září 1947 v New Yorku. Podle něj se nyní ukázalo, 

že sovětský tým není neporazitelný, zvlášť když některé americké prohry Wertheim přičítal 

nedorozumění ohledně nastaveného času, nikoliv nedostatku kvality.107 

 Třetí americko-sovětský šachový turnaj se nicméně v roce 1947 neuskutečnil. 

Sovětská strana otálela s upřesněním detailů ohledně návštěvy New Yorku, což představovalo 

problém jak pro organizátory turnaje, tak pro samotné hráče, kteří potřebovali turnaji 

přizpůsobit svou přípravu a povolání. Nakonec byl zápas Američany odřeknut. Wertheim se 

snažil o veřejnou shovívavost k sovětským šachistům, v otevřeném dopise reakci New York 

Times upřesnil detaily vyjednávání o zápase a vyslovil naději, že se uskuteční v dalším roce a 

že se podaří tento způsob sportovní a kulturní výměny udržet mimo politiku, „v níž bohužel 

naše odlišnosti nemohou být urovnány tak jednoduše jako nad šachovnicí“.108 Návštěva 

sovětských šachistů v USA proběhla až v roce 1954, kdy byl Wertheim již čtyři roky po 

smrti.109 Turnaj skončil opět vítězstvím sovětského týmu. Hosté byli vyprovázeni nejen 

upevněním své pozice světové šachové velmoci, ale i s nadějí na obnovení tradice těchto 

zápasů. „Věříme, že naši sovětští hosté z vlastní zkušenosti pochopili, že Američané touží po 

přátelství a míru. […] Doufáme, […] že doma přispějí ke zlepšení sovětsko-amerických 

vztahů jednoduše tím, že řeknou pravdu o tom, co viděli v této zemi,“ stálo v New York Times 

po skončení turnaje.110 Američtí hráči byli opět pozváni na odvetný zápas do SSSR a 

v červenci 1955 se americký tým opět vydal do Moskvy. Větší pozornost než opětovná a 

 
105 U. S. Accepts Chess Bid, The New York Times, 21. září 1945, str. 24. 
106 U. S.-Soviet Chess Is Set in Moscow, The New York Times, 15. července 1946, str. 19 
107 U. S. Chess Captain Back, The New York Times, 28. září 1946, str. 19. 
108 WERTHEIM, Maurice – LANCASTER, William W., American-Russian Chess Games, The New York Times, 

16. června 1947, str. 20. 
109 Vyjednávání o uspořádání sovětské návštěvy začaly již po olympiádě v Helsinkách v roce 1952 a původně 

měli sovětští hráči dorazit v roce 1953. Po sporech ale návštěvu na poslední chvíli odřekli – americké 

ministerstvo zahraničí jim chtělo povolit pouze omezený pohyb v New Yorku bez možnosti ubytování v sídle 

sovětské delegace při OSN v Glen Cove. ROSENBERG, Victor, Soviet-American Relations, 1953-1960: 

Diplomacy and Cultural Exchange During the Eisenhower Presidency, Jefferson 2005, str. 125. 
110 Soviet Chess Victory, The New York Times, 26. června 1954, str. 12. 
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očekávatelná porážka Američanů vzbudily okolnosti pobytu amerického týmu v Moskvě. 

Šachisté se zúčastnili banketu na americké ambasádě při příležitosti oslav Dne nezávislosti. 

Tato událost byla významná zejména účastí sedmi členů prezidia Sovětského svazu v čele 

s Nikitou Chruščovem a jednalo se o vůbec první návštěvu představitelů SSSR na americké 

ambasádě.111 

Vzájemné šachové zápasy USA-SSSR v době studené války přispěly k popularizaci 

tohoto sportu přinejmenším v souvislosti s návštěvami týmů a s tím spojenou kulturní 

výměnou. Američtí novináři pátrali po příčinách úspěchu sovětských šachistů, a přitom 

neopomínali zdůrazňovat národnostní původ jednotlivých šachistů reprezentujících SSSR se 

zmínkami o příkoří, která se těmto národům ze strany SSSR dějí.112 Sovětští šachisté zase po 

návratu z turnaje v USA zveřejňovali své dojmy z navštívené země v článcích, které 

zdůrazňovaly propastné rozdíly mezi bohatými a chudými obyvateli New Yorku a tázaly se 

po americké zodpovědnosti za tuto nespravedlnost.113 Účast týmu SSSR na turnajích v USA (i 

jinde na Západě) sloužily jako exhibice umění sovětské školy, které inspirovalo novou 

generaci hráčů. Jedním z návštěvníků americko-sovětského turnaje v New Yorku v roce 1954 

byl i jedenáctiletý Bobby Fischer, který již tehdy patřil k talentům z Brooklynského 

šachového klubu.114 Fischer se v druhé polovině 50. let prosadil na americké scéně, získal titul 

mistra USA a následně se stal hlavní postavou amerického šachu a nejnebezpečnějším 

vyzyvatelem sovětské šachové školy. 

2. 3.  Robert James Fischer 

Robert James „Bobby“ Fischer se narodil devátého března 1943 v Chicagu. Rané 

dětství strávil častým stěhováním, ke kterému byla jeho matka nucena kvůli hledání práce a 

levného bydlení pro sebe a své dvě děti. Regina Wenderová-Fischerová pocházela z rodiny 

polských židovských emigrantů, narodila se ve Švýcarsku a již v dětství se s rodinou 

přestěhovala do USA. Po střední škole se nicméně vrátila do Evropy a pracovala v Berlíně. 

Zde se také seznámila s německým biofyzikem Hansem Gerhardtem Fischerem, a když 

 
111 DANIEL, Clifton, Khruschev Sees Fruitful Parley If West Honest, The New York Times, 5. července 1955,  

str. 1. 
112 „Součástí [sovětského] týmu je Estonec Paul Keres; nezávislost jeho země před téměř patnácti lety brutálně 

ukončila Rudá armáda. David Bronštejn, Jefim Geller a Jurij Averbach mohli jen stěží zapomenout, že před 

rokem bylo na sovětské Židy útočeno jako na „vyzvědače britských a amerických tajných služeb“ a na 

„sionistické zrádce“ v průběhu příprav nechvalně známého procesu s lékaři. Tigran Petrosjan dospíval v Arménii 

v době, kdy bylo arménské obyvatelstvo terorizováno čistkami nařízenými v Moskvě. Ani oblíbenci sovětského 

státu jako tyto šachové hvězdy nemohou přehlížet utrpení, které sovětskému lidu přináší kremelská tyranie.“ 

Chess and Politics, The New York Times, 16. června 1954, str. 30. 
113 „Exchanging“ Culture, The New York Times, 1. listopadu 1954, str. 26. 
114 BRADY, Frank, c. d., str. 57–59. 
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Fischer dostal nabídku pracovat v SSSR v Moskevském institutu pro výzkum mozku, 

následovala jej do Moskvy. V roce 1933 se tam za Fischera provdala.115 Roku 1938 se páru 

narodila dcera Joan, následně se ovšem manželé na čas rozešli a Regina s dcerou se 

odstěhovaly do Paříže. Hans Fischer se k nim na čas připojil, nicméně jejich cesty se opět 

rozešly, když Regina s Joan odjely do Spojených států amerických, kam Fischerovi jako 

německému občanovi nebyl povolen vstup.116 Manželství tak již pokračovalo pouze na dálku 

a Regina se nechala v roce 1945 rozvést. Nakonec se s dětmi usadila v New Yorku. 

 Bobby Fischer se zde naučil hrát šachy podle návodu v setu, který mu koupila starší 

sestra. V lednu 1951 se zúčastnil simultánní partie s šachovým mistrem Maxem Paveym,  

a přestože svou hru prohrál, mezi dospělými účastníky představoval anomálii. Všiml si jej 

přítomný prezident Brooklynského šachového klubu, který mu nabídl bezplatné členství a stal 

se jeho učitelem.117  Fischer se následně zdokonaloval ve hře četbou šachových knih, které 

klub nabízel, nebo hraním v klubu či na Washingtonově náměstí v Greenwich Village. Již od 

dětství byl „nezávislý, výstřední a postrádal obvyklé sociální dovednosti“118, což potvrzují  

i tehdejší dopisy Reginy Fischerové, která syna popsala jako „temperamentního, neschopného 

vycházet s ostatními, bez přátel ve svém věku a bez jakéhokoliv zájmu kromě šachu.“119 

 Poprvé se o něm objevila zpráva v novinách poté, co se v roce 1955 účastnil 

šachového turnaje na Washingtonově náměstí. Zvláštní pozornost vyvolával právě jeho nízký 

věk.120 Následovaly další pozoruhodné výkony na juniorských soutěžích a s nimi rostl i zájem 

šachových velmistrů o poměření sil s talentovaným mladíkem. Ve třinácti letech si tak Bobby 

Fischer zahrál například s americkým velmistrem Donaldem Byrnem či s bývalým mistrem 

světa Maxem Euwem. Když začátkem roku 1958 na mistrovství Spojených států amerických 

získal více bodů než Samuel Reshevsky a stal se mistrem USA, byl již národní senzací. 

Začaly mu chodit pozvánky z televizních pořadů, žádosti o autogramy i nabídky na propagaci 

 
115 Život Reginy Fischerové v SSSR ve 30. letech byl jedním z důvodů pro její prověřování v 50. letech. Byla 

podezřelá ze špionáže s její pozdější život v USA (aktivismus, styk s „komunisty a s osobami 

s prokomunistickými sklony“, účast na protiválečných protestech) toto podezření jen prohlubovaly. BRADY, F., 

c. d., str. 127–130. 
116 Hans Gerhardt Fischer následně emigroval do Chile. S Reginou se měl ještě jednou sejít v Mexiku (BRADY, 

F., c. d. str. 36), nicméně odloučení manželů a narození Bobbyho Fischera v době, kdy spolu jeho rodiče nežili, 

vedlo k dohadům ohledně otcovství. Za otce tak někdy bývá Fischerovými životopisci označován Paul Felix 

Némenyi, maďarský vědec, který přijel do Ameriky v roce 1939 a pracoval jako profesor matematiky. Znal se 

s Reginou a příležitostně ji finančně podporoval. Více o otázce otcovství viz: PONTEROTTO, Joseph G., A 

Psychobiography of Bobby Fischer: Understanding the Genius, Mystery, and Psychological Decline of a World 

Chess Champion, Springfield 2012, str. 53–64. 
117 BRADY, F., c. d., str. 38–39. 
118 PONTEROTTO, J. G., c. d., str. 65. 
119 Tamtéž, str. 66. 
120 Gets Park Chess Prize, The New York Times, 3. října 1955, str. 27. 
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různých výrobků, pro jeho kariéru však byly nejpodstatnější pozvánky na mezinárodní 

turnaje.121 Pozvání přišlo také od představitelů sovětské Šachové sekce, kteří nabídli uhradit 

cestu a pobyt Bobbyho Fischera v Moskvě. V červnu 1958 se tak v doprovodu své sestry Joan 

vydal na dvoutýdenní návštěvu SSSR, který do té doby vnímal jako „šachový ráj“ a k jehož 

hráčům vzhlížel.122 I přes uvítání od delegace z Šachové sekce a ubytování v luxusním hotelu 

nebyl nakonec Fischer spokojen – přestože získal přístup do Moskevského ústředního 

šachového klubu a mohl studovat v řadě šachových knih a časopisů, které se v New Yorku 

nedaly sehnat, jeho hlavním požadavkem bylo utkat se s některými z nejlepších sovětských 

šachistů. Řada z nich se v této době připravovala na turnaj v Portoroži, kam měl namířeno  

i Fischer, a představitelé Šachové sekce pravděpodobně nepovažovali za moudré nechat 

uznávané velmistry, jako byli Botvinnik či Smyslov, riskovat v předzápasovém režimu prohru 

s patnáctiletým Američanem. Fischer si tak mohl zahrát pouze s méně známými hráči, což 

považoval za urážku. Funkcionáři Šachové sekce byli dotčeni nevybíravým chováním svého 

hosta, a po několika incidentech123 byla zamítnuta jeho žádost o prodloužení víza.  

 Na turnajích se Fischer začal pravidelně umisťovat za sovětskými šachisty, již 

v šestnácti letech tak mohl být právem považován za nejsilnějšího nesovětského hráče.124 Jeho 

původní respekt k sovětským velmistrům, které ještě v roce 1959 považoval za „bystré, 

útočné a plné bojového ducha“125, upadal v přímé úměrnosti s tím, jak se začal považovat za 

dostatečně silného a schopného porazit je. V roce 1962 se zúčastnil turnaje kandidátů v 

Curaçau, z něhož měl vzejít budoucí vyzyvatel mistra světa Botvinnika. Turnaj vyhrál Tigran 

Petrosjan. Fischer skončil čtvrtý a cítil se podveden; měl pocit, že sovětští hráči byli 

domluveni na výsledcích vzájemných zápasů tak, aby vytvořili vhodné finální skóre pro 

jednoho ze svých řad a zabránili jemu v získání práva na hru o titul mistra světa. V článku pro 

Sports Illustrated své podezření rozvedl: „Ruská kontrola nad světovým šachem dosáhla 

bodu, kdy již není umožněna žádná skutečná konkurence v boji o titul mistra světa. Systém 

praktikovaný FIDE […] zajišťuje, že mistrem světa bude vždy Rus, protože jedině Rusové 

mohou vyhrát předběžné turnaje rozhodující o vyzyvateli mistra světa.“126 Kromě detailního 

popsání všech „podezřelých“ remíz a proher Fischer kritizoval nečinnost představitelů FIDE, 

 
121 BRADY, F., c. d., str. 113. 
122 Tamtéž, str. 134. 
123 Fischer byl bezpochyby pro sovětské funkcionáře problémovým a nevděčným hostem. V přítomnosti 

tlumočníka měl údajně prohlásit, že už „má těch ruských sviní po krk“. Dalším problémem byla pohlednice, 

kterou z Moskvy odeslal jednomu ze svých šachových učitelů Jacku Collinsovi a na níž stálo „Nemám rád 

ruskou pohostinnost a Rusy samotné. Zdá se, že mě také nemilují.“ BRADY, F., str. 137–138. 
124 JOHNSON, D., c. d., str. 136. 
125 BRADY, F., c. d., str. 120 
126 FISCHER, Bobby, The Russians Have Fixed World Chess, in: Sports Illustrated, roč. 17, č. 8, 1962, str. 18. 
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kterým si stěžoval již během turnaje například na chování sovětských hráčů přihlížejících jeho 

partiím, které měli údajně rusky komentovat a radit tak jeho protivníkovi. Zároveň pohrozil, 

že již nebude na žádném dalším turnaji hrát. „Je to ztráta času pro každého západního hráče. 

Současné dohody ohledně vybrání vyzyvatele mistra světa jsou ostudné pro šachy, ostudné 

pro hráče, kteří se jich účastní, a ostudné pro jakýkoliv sportovní standard mistrovství. 

Širokou veřejnost dávno přestaly zajímat tituly získané tímto stylem. Možná, že šachisté již 

také začínají ztrácet zájem. Já jej rozhodně ztratil, navždy.“127 

 FIDE po kritice z Curaçaa upravila pravidla a zavedla nový systém, který nahradil 

původní turnaj delším vyřazovacím cyklem jednotlivých zápasů [místo označení „turnaj 

kandidátů“ se tak používá pojmenování „zápasy kandidátů“ – pozn. autorky], které měly 

zabránit podobným obviněním z předem domluvených výsledků.128 Fischer i přes původní 

pohrůžky pokračoval ve své kariéře a v roce 1965 byl (po tříleté odmlce v hraní 

mezinárodních turnajů způsobené právě problémy v Curaçau) pozván na Capablankův 

memoriál, turnaj připomínající jediného kubánského šachového mistra světa, do Havany. 

Vzhledem k tehdejším diplomatickým vztahům mezi USA a Kuby nebylo Fischerovi uděleno 

vízum, a to ani poté, co se jej snažil získat jako novinář (psal tehdy články pro The Saturday 

Review a Chess Life).129 Turnaje se nakonec mohl účastnit pomocí dálnopisu, kterým byly 

jeho i soupeřovy tahy přenášeny z Havany do New Yorku a naopak, to vše pod dohledem 

rozhodčích na obou místech. Zákaz cesty nejlepšího amerického šachisty na turnaj 

s mezinárodní účastí vzbuzoval otázky („Představa, že by brooklynský velmistr mohl být 

indoktrinován hraním na Capablankově memoriálu v Havaně […] se vymyká zdravému 

rozumu.“130) a více škodil obrazu samotných Spojených států amerických než Kuby. O rok 

později se v Havaně konala šachová olympiáda, a tentokrát bylo sedmičlennému americkému 

týmu povoleno do Havany odcestovat a reprezentovat svou zemi.131 Americký tým skončil 

druhý za Sovětským svazem, ale olympiáda se neobešla bez konfliktů – Bobby Fischer se 

v době svého dočasného ústupu z mezinárodní šachové scény po turnaji v Curaçau připojil 

k Světové církvi Boží, která dodržovala sabat, a požadoval tedy posunutí zápasů na dobu po 

sobotním západu slunce. Stejný požadavek měl i Samuel Reshevsky, ortodoxní Žid. FIDE i 

organizátoři turnaje jim vyšli vstříc, sovětský tým nicméně kvůli posunutí hrací doby 

 
127 FISCHER, B., The Russians…, str. 65. 
128 BRADY, F., c. d., str. 208. 
129 Akreditovaní novináři mohli k cestě na Kubu víza dostat. SIBLEY, John, Fischer to Phone Cuba Chess 

Moves, The New York Times, 8. srpna 1965, str. 30. 
130 Bobby Fischer Checkmated, The New York Times, 4. srpna 1965, str. 34. 
131 Fischerův životopisec Frank Brady se domnívá, že za zamítnutí Fischerovy žádosti o vízum v roce 1965 bylo 

opět důsledkem zájmu FBI a jeho rodinu, respektive zejména Reginu Fischerovou. BRADY, F., c. d., 219.  
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protestoval a požadoval kontumační prohru Američanů v partiích, které se neodehrály 

v původním čase. Výkonný ředitel Americké šachové federace Edmonson pohrozil, že 

v takovém případě americký tým z olympiády odstoupí a prohlásil, že motivací sovětské 

strany k protestům je pouze snaha vyhnout se partiím s Fischerem v obavě z prohry.132 

Sovětské protesty byly nakonec staženy a partie se odehrály podle amerických požadavků.  

 Stejný problém ohledně hraní v době sabatu vyvstal i na mezipásmovém turnaji133 

v tuniské Súse v roce 1967. K požadavkům na změnu programu přibyly další Fischerovy 

stížnosti ohledně světla v hracím sále a hlučných diváků, a následně nenastoupil ke své partii 

proti Ajvarsu Gipslisovi. Kontumačně ji prohrál, a když ani po vyjednáváních rozhodčí 

nehodlali tento výsledek anulovat (sovětský tým hrozil v takovém případě odjezdem), Bobby 

Fischer z turnaje definitivně odstoupil.134 Stejně jako po Curaçau i nyní se Fischer stáhl 

z veřejného života a hraní na turnajích a jeho nejvýznamnějším počinem bylo publikování 

knihy Mých 60 pamětihodných partií v roce 1969. K hraní na veřejnosti se vrátil kvůli zápasu 

SSSR proti „zbytku světa“ v roce 1970 poté, co podle vlastních slov strávil osmnáct měsíců 

hraním šachů a přemýšlením o pomstě.135 Právě hraní za tým „zbytku světa“ dalo Fischerovi 

příležitost postavit se znovu proti Rusům a významně se spolupodílet na překvapivě těsném 

výsledku 19,5:20,5 pro SSSR. Přestože tento zápas byl exhibiční a jeho výsledky nijak 

nezasáhly do běžného turnusu FIDE, jeho cílem bylo úspěšně dovršit více než dvacet let 

trvající dominanci sovětských šachistů ukázkou jejich převahy nad týmem složených 

z nejlepších šachistů mimo Sovětský svaz – jednalo se o velmistry z ČSSR, NDR, Maďarska, 

Jugoslávie, Dánska, Argentiny a USA. Sovětské družstvo bylo ohlášeno v „nejlepší, skutečně 

imponující formě“136 – kromě tehdejšího mistra světa Spasského do něj patřili i jeho 

předchůdci Botvinnik, Smyslov, Tal i Petrosjan, a řada dalších vynikajících reprezentantů. 

Tým podle očekávání vyhrál, nicméně byl velmi blízko remíze či dokonce prohře. Vztahy 

v něm byly navíc po celou dobu turnaje napjaté kvůli sporům ohledně klasifikačního systému 

a rozvržení šachovnic – hráči s nejvyšším hodnocením ELO hráli na prvních šachovnicích  

a například Botvinnik byl tímto systémem přiřazen až k osmé, což považoval za urážku.137 

Pro Fischera byl ale tento zápas tím nejlepším možným návratem k hraní šachů na nejvyšší 

 
132 RAYMONT, Henry, U. S. Chess Group Accuses Soviet, The New York Times, 6. listopadu 1966, str. 85. 
133 Mezipásmový turnaj byl druhým kvalifikačním kolem v systému soutěže o titul mistra světa. Právo účastnit 

se mezipásmového turnaje měli nejlepší hráči pásmových turnajů (těch bylo podle rozdělení FIDE třináct), a ti 

nejlepší z mezipásmového turnaje postoupili do turnaje kandidátů, respektive od r. 1963 do vyřazovacích zápasů 

kandidátů.  
134 JOHNSON, D., c. d., str. 147. 
135 SCHONBERG, H. C., The Strange Malady…, str. 33. 
136 OPOČENSKÝ, Karel, V Bělehradě se střetne SSSR se ‚zbytkem světa‘, Rudé právo, 13. března 1970, str. 8. 
137 SOLTIS, A., c. d., str. 293. 
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úrovni. Navíc se mu podařilo vyhrát nad Petrosjanem, což považoval za osobní satisfakci, 

jelikož Petrosjan byl podle něj hlavním iniciátorem podvodů v Curaçau a obviňoval jej  

i z šíření nenávistné propagandy proti němu v SSSR.138 

 Po Fischerově návratu k hraní zbýval jeden problém, který mu bránil v boji o 

možnost vyzvat Spasského – během své odmlky od hraní se nezúčastnil pásmového turnaje  

a nebyl kvalifikován k hraní na mezipásmovém turnaji. Tento problém vyřešil Pál Benkö, 

maďarský emigrant hrající za USA, který se vzdal svého místa ve Fischerův prospěch. 

Později prohlásil, že odstoupil, protože věděl, že on sám má malou šanci na úspěch a Fischer 

byl obecně považován za nejsilnějšího nesovětského hráče.139 Jako odškodnění dostal  

2000 dolarů od Americké šachové federace a Fischer nastoupil na jeho místo 

v mezipásmovém turnaji v Palma de Mallorca na podzim 1970. Vítězstvím na něm si zajistil 

postup do vyřazovacích zápasů kandidátů, které absolvoval v průběhu následujícího roku  

a které se staly předzvěstí blížícího se kolapsu sovětského monopolu na titul mistra světa. 

Jeho prvním soupeřem byl sovětský velmistr Mark Tajmanov, kterého Fischer dokázal v šesti 

partiích ve Vancouveru v květnu 1971 porazit s výsledkem 6:0. Tajmanov si byl vědom 

významu tohoto zápasu a míry neúspěchu, jakým skončil, a během pozápasového slyšení před 

trenérskou radou Šachové federace SSSR naznačil, že neunesl tlak vyvíjený týmem, který jej 

na zápas připravoval.140 Tajmanov byl po návratu do SSSR potrestán – oficiálně za porušení 

celních předpisů – zabavením titulu zasloužilého mistra sportu, odebráním stipendia  

a zákazem publikování v šachových časopisech i účasti na mezinárodních turnajích na dva 

roky.141 Dalším Fischerovým soupeřem se stal v červenci Dán Bent Larsen a Fischerův 

opětovný triumf 6:0 naznačoval, že Tajmanovova prohra nebyla pouze výsledkem špatné 

přípravy, psychického zhroucení nebo odchýlení se od rad jeho týmu – Fischer byl skutečně 

v daný moment lepším hráčem. V Sovětském svazu nicméně nadále v novinách převládala 

kampaň, zahájená po mezipásmovém turnaji v Palma de Mallorca, která sice uznávala 

Fischerovy schopnosti, zároveň jej však vykreslovala jako neintelektuálního podivína.142 

V tomto duchu komentoval výsledek Fischerova zápasu s Larsenem i Botvinnik ve svém 

příspěvku do časopisu 64: „Hraní šachů je Fischerovou jedinou možnou profesí (dle mého 

 
138 Petrosjan působil jako šéfredaktor šachového časopisu 64: Šachmatnoje obozrenije. JOHNSON, D., c. d.,  

str. 155. 
139 MCCLAIN, Dylan L., Pal Benko, Who Stepped Aside for Bobby Fischer, Dies at 91, The New York Times, 

26. srpna 2019, dostupné z: <https://www.nytimes.com/2019/08/26/sports/pal-benko-dead.html> [citováno  

2. května 2020]. 
140 SOLTIS, A., c. d., str. 303. 
141 LAUTIER, Joel, My life with chess and music: Interview with Mark Taimanov, 23. května 2002, dostupné z: 

<https://en.chessbase.com/post/my-life-with-che-and-music> [citováno 2. května 2020]. 
142 SOLTIS, A., c. d., str. 296. 

https://www.nytimes.com/2019/08/26/sports/pal-benko-dead.html
https://en.chessbase.com/post/my-life-with-che-and-music
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názoru velmi úctyhodnou): neumí totiž dělat nic jiného. Pro upřesnění – i Fischerova kniha 

Mých 60 pamětihodných partií byla ve skutečnosti napsána Larry Evansem. […] Myslím, že 

je mou nepříjemnou povinností také připomenout Fischerovy urážlivé výroky, jeho nedostatek 

respektu k ostatním šachovým mistrům a organizátorům, jeho rozmary, ješitnost  

a bezohlednost.“143 

Posledním soupeřem mezi kandidáty se stal Tigran Petrosjan. V zápase konaném 

v Buenos Aires na podzim 1971 Fischer nad bývalým mistrem zvítězil a stal se tak prvním 

nesovětským vyzyvatelem mistra světa od roku 1948. Bobby Fischer získal 3 000 dolarů od 

USCF a jeho úspěch přispěl jak nárůst zájmu o vstup do šachových klubů, tak zvýšený prodej 

šachových souprav.144 Bobby Fischer se objevil na titulní stránce magazínu LIFE, který o něm 

publikoval pětistránkový článek s rozhovorem, ve kterém Fischer komentoval své dosavadní 

úspěchy a předvídal výsledek mistrovství světa. „Když prohrajete, nejste nic. Já ale vyhraji.“ 

Plánoval také, jak svůj úspěch zužitkuje – po získání titulu mistra světa chtěl začít hrát za 

peníze partie se zájemci. „Budu pak hodně hrát, veřejně. Ne jako Rusové. Ti vyhrají 

mistrovství a na tři roky zmizí.“145 

2. 4.  Boris Vasiljevič Spasskij 

Boris Vasiljevič Spasskij se narodil 30. ledna 1937 v Leningradě. Do jeho života 

citelně zasáhla druhá světová válka, v létě 1941 byl před zahájením obléhání Leningradu 

spolu se svým starším bratrem Georgijem evakuován do vesnice Koršik v Kirovské oblasti, 

kde byli dočasně umístěni v dětském domově. Právě zde se Boris naučil hrát šachy od starších 

dětí.146 Jeho rodičům se z obléhaného města podařilo utéct v roce 1943, vyzvedli své syny  

a společně se přestěhovali do vesnice Sverlovka nedaleko Moskvy. V roce 1944 se jim 

narodila dcera Iraida147, ve stejném roce se ale rozvedli a Jekatěrina Spasská s dětmi se po 

válce vrátila zpět do Leningradu. Tam začal v roce 1946 devítiletý Boris navštěvovat šachový 

klub nacházející se v Paláci pionýrů, který poskytoval nejen možnost šachového vzdělání, ale 

také setkání se sovětskými velmistry, kteří zde často přednášeli a sehrávali exhibiční partie.148 

Brzy dokázal porážet starší a zkušenější soupeře a jeho trenér mu jako nadějnému talentu 

 
143 BOTVINNIK, Michail M., Čuděsa i dějstvitěl'nost', in: 64: Šachmatnoje obozrenije, roč. 4, č. 30, 1971, str. 8. 
144 BRADY, F., c. d., str. 236–237. 
145 DARRACH, Brad, Bobby Fischer Is a Ferocious Winner, in: LIFE, roč. 71, č. 20, 1971, str. 53. 
146 KROGIUS, Nikolaj V. – GOLUBEV, Andrej N. – GUTTSAJT, Leonid E., c. d., sv. 1, str. 1. 
147 Iraida Vasilijevna Spasská (*1944) se později stala čtyřnásobnou mistryní SSSR v dámě.  
148 SPASSKIJ, Boris V., Biographical Appendix, in: REEK, Jan van, Grand Strategy: 60 Games by Boris 

Spassky, Margraten 2000, str. 145. 
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zajistil měsíční stipendium 120 rublů od Sportkomitetu.149 Finanční podpora představovala 

významnou pomoc pro celou rodinu – Jekatěrina Spasská se třemi dětmi žila v jednom pokoji 

komunálního bytu a o míře chudoby, v níž Boris vyrůstal, svědčí i jeho vzpomínka na 

pionýrský tábor v Artěku, kam jej trenér poslal a kde byl nejvíce fascinován „nikoliv horami, 

cypřiši a pálícím sluncem, ale hojnými zásobami bílého chleba v jídelně.“150 Přestože 

stipendium a peněžní ceny na turnajích nebyly primární motivací k zájmu o šachy, tento 

systém dával Borisovi příležitost rozvíjet svůj talent a zároveň finančně podporovat rodinu.  

 Spasskij svými úspěchy v juniorských soutěžích naplňoval předpovědi svých 

šachových lektorů, kteří v něm viděli „zázračné dítě“ a budoucího skvělého šachistu. 

V patnácti letech získal – jako do té doby nejmladší sovětský šachista vůbec – titul mistra 

SSSR. O rok později se zúčastnil svého prvního mezinárodního turnaje v Bukurešti. Tehdy 

měl již zkušenějšího trenéra, Alexandra Toluše, který byl stále aktivním šachistou a turnaj 

sám vyhrál. Spasskij skončil na děleném čtvrtém místě a za svůj výkon získal titul 

mezinárodního mistra FIDE.151 I přes svůj rychlý vzestup a rostoucí popularitu zůstával 

nadále „sympatickým mladíkem, skromným a zdvořilým, který byl vždy při jednání 

s ostatními přátelský“152. Jeho zdánlivě snadný úspěch a brzkou slávu později někteří kritici 

označovali za důvod jeho laxního přístupu k tréninkové rutině a nedostatek soutěživosti.153 

Následně u něj ale došlo k výsledkovému útlumu, když se na konci padesátých let věnoval 

studiu žurnalistiky na Leningradské státní univerzitě. Spasského šachové výsledky tak byly 

kvůli nedostatečné přípravě (a problémům s kolizí turnajů a zkoušek) nevyrovnané a zastínili 

jej jiní mladí hráči, zvlášť Michail Tal.154 

Studium žurnalistiky přispělo k formování Spasského politických názorů. Jeho 

závěrečná práce se týkala prvního ruského šachového žurnálu Šachmatnyj listok, což mělo 

vliv i na jeho politické smýšlení: „Kvůli své práci jsem četl magazíny z 60. let 19. století. 

Poznal jsem ruskou kulturu té doby. A jak krásným městem byl Petrohrad! Šokovalo mě to. 

Když jsem opustil Národní knihovnu, byl jsem zpět v ospalém, strašném, provinčním 

 
149 Některé zdroje chybně uvádějí částku 1200 rublů, což by znamenalo mnohonásobně vyšší stipendium, než 

měli tehdejší velmistři. V roce 1949 se měsíční stipendia sovětských šachistů pohybovala v rozmezí 60–300 

rublů. SOLTIS, A., c. d., str. 218. 
150 SPASSKIJ, B. V., c. d., str. 145. 
151 Později Spasskij uvedl, že během turnaje dostala sovětská výprava telegram od Sportovního výboru s výzvou, 

aby mezi sebou remizovali a věnovali úsilí výhrám nad v tu chvíli vedoucím maďarským šachistou Lászlem 

Szabó. Spasskij měl již důležité body z výhry nad svým sovětským kolegou Smyslovem a díky následným 

remízám s ostatními dosáhl dobrého umístění. SPASSKIJ, B. V., c. d., str. 148. 
152 KROGIUS, N. V. – GOLUBEV, A. N. – GUTTSAJT, L. E., c. d., sv. 1., str. 19. 
153 SOLTIS, A., str. 229–230. 
154 SPASSKIJ, B. V., c. d., str. 149. 
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Leningradě.“155 Ještě během studií se Spasskij poprvé oženil a narodila se mu dcera, 

manželství ale v roce 1961 skončilo rozvodem.  Ve stejné době se rozešel se svým 

dosavadním trenérem Tolušinem, který byl unaven Spasského nevyrovnanými výkony. 

Aureola talentovaného mladíka byla pryč; Spasskij ale později uznal, že problémové období 

jej donutilo dospět.156 Prozatím zůstával řadovým sovětským hráčem. Na rozdíl od většiny 

kolegů se vyhýbal politické agitaci a jeho nezávislá povaha se projevovala v postupném 

odmítání tradičních povinností sovětských šachistů. Spasskij vždy vystupoval v první řadě 

jako sportovec a nechtěl napodobovat politicky agitovaný a vědecký přístup k šachům, jaký 

prosazoval Botvinnik. Ze sovětských šachistů více než Botvinnika obdivoval Grigorije 

Levenfiše, který podle něj byl „člověkem ruské kultury a inteligence“, zatímco Botvinnik 

představoval „člověka sovětské kultury třicátých let“.157 

Po započetí spolupráce s novým trenérem Bondarevským se Spasskij na začátku  

60. let vrátil mezi šachovou elitu. Bondarevskij byl zkušený hráč i trenér, který již dříve 

spolupracoval s Keresem a Smyslovem a s jeho vedením se Spasskému konečně podařilo 

v roce 1961 vyhrát mistrovství SSSR konané v Baku. „Zájem veřejnosti o partie a průběh 

turnaje byl neobyčejný,“ stálo v Československém šachu. „Postačilo, pronesl-li dopisovatel 

ústředních listů magické slovo ‚šachy‘ a nemusil čekat na hovor s Moskvou déle než dvě 

minuty. […] Denně hovořili žurnalisté s Leningradem, Rigou, Kijevem a jinými městy. Všude 

byli šachisté a – kde je v sovětské zemi nešachista? – zvědaví, zda Spasskij vydrží úžasné 

tempo do finiše…“158 Vítězství dodalo Spasskému sebevědomí na přípravu do dalšího 

kvalifikačního cyklu boje o právo vyzvat mistra světa. Po úspěšném absolvování pásmového  

i mezipásmového turnaje dokázal v průběhu roku 1965 porazit v zápasech kandidátů ostatní 

hráče a získal tak právo na zápas proti Tigranu Petrosjanovi. Mistrovství světa, které se 

odehrávalo od dubna do června 1966 a jehož jednotlivé partie se hrály v moskevském Divadle 

estrády159, však skončilo Spasského porážkou. V následujícím turnusu nicméně Spasskij 

dokázal vybojovat právo na zápas s mistrem světa znovu poté, co porazil všechny tři své 

soupeře v zápasech kandidátů – ze sovětských hráčů byl nejsilnější a Fischer se sám vyřadil 

svým odstoupením na mezipásmovém turnaji v Súse.  Zápas o titul mistra světa konaný v roce 

 
155 SPASSKIJ, B. V., c. d., str. 151. 
156 Tamtéž, str. 150. 
157 JOHNSON, D., c. d., str. 162. 
158 VESELÝ, Jiří, Přebor nejsilnějších, in: Československý šach, roč. 56, č. 1, 1962, str. 4. 
159 Daniel Johnson chybně uvádí jako místo konání Dům odborů; tam se však konalo šachové mistrovství světa 

naposledy v roce 1948. Následně byl využíván Čajkovského sál v sídle moskevské filharmonie (1951, 1954, 

1957), hotel Sovetskaja (1958), Divadlo A. S. Puškina (1960) a Divadlo estrády (1961, 1963, 1966, 1969). 
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1969 skončil vítězstvím Spasského. Ve dvaatřiceti letech se Boris Vasiljevič Spasskij stal 

desátým mistrem světa.  

Pověst gentlemana, která jej doprovázela, mu zajišťovala oblíbenost u veřejnosti. 

V roce 1969 byl zvolen sovětským sportovcem roku160 a dvakrát získal cenu „Šachový 

Oskar“, která byla udělována od roku 1968 podle hlasování novinářů nejlepším šachistům na 

světě.161 S Fischerem se nad šachovnicí setkal pětkrát a jejich vzájemná bilance mluvila 

v jeho prospěch – tři výhry a dvě remízy. Fischer byl však na konci roku 1971 přesvědčen, že 

je silnější hráč: „V začátcích hrál zajímavé šachy. Teď je těžké poznat jeho styl od 

Petrosjanova. Nicméně nikdy nebyl na mojí úrovni.“162 Spasskij byl zdrženlivější  

a v rozhovoru po Fischerově výhře nad Petrosjanem pouze ujistil, že ze zápasu s Fischerem 

strach nemá.163 „Strach z Fischera“ – v americkém tisku „Fischer-fear“ – se totiž v této době 

stal pojmem používaný novináři ve vztahu k Fischerovým působivým výkonům v zápasech 

kandidátů a rostoucí hrozby, kterou představoval pro dosavadní sovětskou dominanci v šachu.  

Spasského proslulý odpor k intenzivní přípravě však vyvolával pochybnosti o jeho 

odhodlání k boji. Ministr sportu Sergej Pavlov si přál být průběžně informován o průběhu 

přípravy, na níž se podílela řada sovětských velmistrů, lékaři i psychologové. Úspěch tohoto 

kolektivního úsilí nicméně závisel v první řadě na Spasském, kterému řada lidí nedůvěřovala. 

Předseda sovětské šachové federace na začátku roku 1972 rezignoval z obav o výsledek 

blížícího se mistrovství. O jindy žádanou pozici nebyl zájem; bylo zřejmé, že nový předseda 

ponese částečnou zodpovědnost za případnou ztrátu mistrovského titulu. Výkonem funkce tak 

byl nakonec pověřen dřívější náměstek Jurij Averbach, přestože i ten byl ke Spasského 

šancím skeptický.164 Podobné pochybnosti měli i sovětští šachisté.165 „Titul ztratil, protože 

mu chyběla píle a pracovitost,“ komentoval o mnoho let později Spasského charakter český 

velmistr Miroslav Filip. „On sám sebe označoval za ‚líného ruského medvěda‘, protože jeho 

měkkému charakteru se stále nedostávalo potřebné míry ctižádosti, a hlavně protože jeho 

váhy shledaly titul mistra světa lehčím než jiné životní hodnoty.“166 

  

 
160 Šachista sportovcem roku, Rudé právo, 28. prosince 1969, str. 5. 
161 Ze světa střelců, věží a králů: Oscar 69 pro Spasského, Rudé právo, 16. prosince 1969, str. 8. 
162 SCHONBERG, H. C., The Strange Malady…, str. 136. 
163 Před střetnutím o šachového mistra světa: Partie novinářů se Spasským, Rudé právo, 2. prosince 1971, str. 8. 
164 SOLTIS, A., c. d., str. 306. 
165 Tamtéž. 
166 FILIP, Miroslav, Nejsympatičtější mistr světa, in: Československý šach, roč. 91, č. 2, 1997, str. 45. 
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3. „Zápas století“ 

3. 1.  Přípravy mistrovství 

Mistrovství světa v šachu s účastí dvou hráčů z různých států představovalo změnu po 

více než dvaceti letech. Od roku 1951 byla celkem devětkrát pořadatelským městem Moskva, 

nyní bylo třeba vybrat jiné místo konání. Fischer odmítal hrát v Sovětském svazu v obavách, 

že by jej Rusové „obtěžovali, otravovali a znemožňovali mu hrát“167. V rozhovoru z konce 

roku 1971 také naznačil strach o vlastní život.168 O pořadatelství se v rámci FIDE přihlásilo 

patnáct uchazečů s vysokými nabídkami peněžních cen pro oba šachisty, které svědčily  

o významu tohoto mistrovství a intenzivním zájmu kandidátských zemí a měst jej 

uspořádat.169 Sovětský svaz se do soutěže o pořadatelství vůbec nepřihlásil, z amerických 

měst se o něj ucházelo Chicago.170 V úvahu přicházelo také rozdělení pořadatelství mezi 

vícero měst, které bylo vcelku běžnou praxí od prvního oficiálního mistrovství světa v roce 

1886.  Fischerovi se nejvíce zamlouval Bělehrad, kde již v minulosti hrál a který nabízel  

i nejvyšší finanční odměnu, zatímco Spasskij dával přednost Reykjavíku, údajně kvůli 

podnebí, podobném jeho domovskému Leningradu.171 Prezident FIDE Max Euwe navrhl 

rozdělení mezi obě evropská města. Začátek zápasu byl naplánován na 22. června 

v Bělehradě, kde se mělo odehrát dvanáct partií. Po následné dvoutýdenní přestávce by se 

dějiště přesunulo 6. srpna do Reykjavíku k odehrání dalších dvanácti partií. Cena měla být 

138 000 $, tedy kompromis mezi nabídkou Bělehradu (152 000 $) a Reykjavíku (125 000 

$).172 Další peníze měli oba hráči získat z prodeje vysílacích práv. 

 Problém nastal ve chvíli, kdy Fischer začal požadovat podíl také z výnosu prodeje 

vstupenek. Bělehradští organizátoři odmítli na tento krok přistoupit a obratem požádali 

americkou i sovětskou šachovou federaci o zaplacení zálohy 35 000 $ jako garanci, že Fischer 

a Spasskij se zápasu zúčastní. Výkonný ředitel Americké šachové federace Edmund 

Edmondson, označil požadavek za nepřípustný a odmítl za americkou stranu zálohu 

zaplatit.173 Jugoslávie se tak zřekla svého pořadatelství a Sovětská šachová federace následně 

 
167 SCHONBERG, Harold C., The Strange Malady…, str. 33 a 124. 
168 DARRACH, B., c. d., str. 52. 
169 Nejnižší finanční odměnu pro oba zúčastněné šachisty nabídla Kolumbie (40 000 $). Dosud nejvyšší cenou za 

šachový zápas bylo přitom 12 000 $, které si mezi sebe rozdělili Fischer a Petrosjan na podzim 1971. 

MCFADDEN, Robert D., Fischer and Spassky Match Draws High Cash Bids, The New York Times, 4. ledna 

1972, str. 30. 
170 Tamtéž. 
171 JOHNSON, D., c. d., str. 179. 
172 Vítěz měl jako cenu získat 62,5 % celkové částky. 
173 Yugoslavia Says No to Top Chess Match, The New York Times, 12. dubna 1972, str. 41. 
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telegramem požádala FIDE o ultimátum. Americká šachová federace a Fischer osobně byli 

viněni z rozpoutání „války nervů“, jejímž cílem bylo komplikovat přípravy mistrovství. 

Reykjavík tak byl Euwem ustanoven jediným pořadatelským městem, datum začátku bylo 

posunuto na 1. července a výše finanční odměny se vrátila na 125 000 dolarů.174 

 Zatímco šachové federace obou zemí řešily s FIDE podmínky zápasu, sami hráči se 

připravovali na vzájemné utkání. Fischer během přípravy bydlel na účet Americké šachové 

federace v resortu Grossinger’s v New Yorku, kde podle reportáže magazínu LIFE „trénoval 

své tělo na souboj mozků“.175 Jeho denní režim sestával ze sportování (tenis, plavání, box)  

a studia Spasského partií, s minimem kontaktu s okolním světem. Americká šachová federace 

sice od začátku roku platila za jeho ubytování v hotelech, kde přebýval, režim přípravy 

nicméně závisel zcela na něm. Několik dalších šachistů mu pomohlo se shromažďováním  

a analýzou Spasského partií, sám ale dával přednost samostudiu.176  

Spasského příprava probíhala ve spolupráci s dalšími sovětskými velmistry, kteří byli 

požádáni kolegiem Sportkomitetu o posouzení silných a slabých míst hry Fischera i 

Spasského a vypracování rad pro konkrétní situace („Jaký systém hry bílými byste doporučili 

jako odpověď na Fischerovu sicilskou obranu s tahy na d6 a a6?“ a podobně).177 Specialisté 

z Akademie věd a Akademie lékařských věd SSSR byli požádáni o pomoc s plánováním 

předzápasového režimu, stravování, fyzické i psychické přípravy a lékařské pomoci.178 

V březnu byl Spasskij s nejbližšími pomocníky (jeho sekundanti Ivo Nej a Jefim Geller, 

sportovní psycholog Nikolaj Krogius a vedoucí skupiny Boris Ravkin) poslán na pobyt na 

severním Kavkazu do Archyzu. „Vlakem jsme přijeli do Čerkesku, kde nás okázale přivítalo 

vedení města. Automobilem čajka prvního tajemníka oblastního výboru strany jsme urazili 

zbývajících sto kilometrů k odlehlému dvoupodlažnímu domu. Bylo to malebné místo u 

horské řeky, ale hlavně se nacházelo daleko od rušného města a od magistrály. Byl nám 

poskytnut dům Rady ministrů SSSR, kde léto rád trávil Alexej Kosygin a pobýval zde i finský 

prezident Uhro Kekkonen,“ vzpomínal na přípravu Krogius.179  

Po měsíci se tým přesunul do sanatoria Metallurg v Soči, kde proběhla kontrola ze 

strany Sportkomitetu. Problémy s přípravou byly v danou chvíli ignorovány, za což 

pravděpodobně mohl dvojznačný přístup k Fischerovým šancím na úspěch. Zatímco někteří 

 
174 Cena pro vítěze tak byla stanovena na 78,125 $, pro poraženého 46,875 $. 
175 DARRACH, Brad, Chess Champion Bobby Fischer is Deep in Training, in: LIFE, roč. 72, č. 19, 1972,  

str. 86. 
176 BRADY, F., c. d., str. 245. 
177 KROGIUS, N. V. – GOLUBEV, A. N. – GUTTSAJT, L. E., c. d., sv. 2, str. 58. 
178 Tamtéž, str. 45. 
179 Tamtéž, str. 62. 
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sovětští velmistři Spasského varovali před Fischerovou nepředvídatelností, jiní jej považovali 

za nehodného protivníka. Botvinnik i později tvrdil, že Fischerovi byla věnována pozornost 

proto, že byl Američan, zatímco „kdyby byl Dán nebo Polák, nikdo by jej za génia 

nepovažoval“.180 Spasského sekundant Geller, který mezi sovětskými šachisty patřil 

k největším ideologům, již dříve tvrdil, že Fischer nikdy nemůže být mistrem světa proto, že 

tato role náleží jen morálním hráčům s vysokým intelektem, zatímco Fischer se „ve svém 

dětství stráveném v chudobě v Brooklynu naučil pouze to, že má jít za penězi za každou 

cenu“.181 Oficiálně byl Fischer považován za přeceňovaného, kritizován za své chování a jím 

rozpoutaná „válka nervů“ byla vykládána jako důkaz toho, že jeho šachové schopnosti 

k vítězství nestačí. Po mistrovství ale začali účastníci sovětského týmu ve snaze nalézt příčiny 

Spasského neúspěchu přiznávat pochybení a nedostatky v jeho přípravě. Krogius vzpomínal, 

že Spasskij byl během teoretické průpravy k šachovým zahájením zaskočen i těmi 

nejzákladnějšími věcmi182, a Anatolij Karpov, který přijel s mistrem světa sehrát tréninkové 

partie, tvrdil, že Spasskij byl „patologicky líný“ a dokázal si najít čas na cokoliv, jen když to 

nebyly šachy.183 Tato obvinění byla nicméně řešena až po mistrovství během zvláštního 

zasedání Sportovní komise. 

Specifickou součástí sovětských příprav na mistrovství byla činnost Všesvazového 

výzkumného ústavu tělesné výchovy a sportu, v jehož laboratoři sportovní psychologie 

existovalo speciální šachové oddělení. Takzvaná „šachová laboratoř“ pod vedením bývalého 

šachisty Vladimíra Alexejeviče Alatorceva byla založena s cílem dodat rozvoji šachu 

vědeckou podporu. Laboratoř se tak zabývala například otázkou, zda vysoký obsah vitamínu 

B v krvi může Spasskému pomoci k lepším výkonům.184 Alatorcev také nabízel řadu testů pro 

Spasského a jeho doprovod, nicméně všechny byly odmítnuty či považovány za zbytečné. 

Krogius později zpochybnil Alatorcevovu znalost moderních vědeckých postupů a laboratoř 

označil za „instituci s velkými ambicemi, ale nulovými vědeckými výsledky.“185 Lze tedy 

pochybovat o jejím přínosu Spasského přípravě, nicméně její samotná existence svědčí  

o významu, který byl šachu a jeho podpoře přikládán. 

 
180 SOLTIS, A., c. d., 292. 
181 Tamtéž. 
182 KROGIUS, N. V. – GOLUBEV, A. N. – GUTTSAJT, L. E., c. d., sv. 2, str. 64. 
183 SOLTIS, A., c. d., str. 307. 
184 Tamtéž. 
185 KROGIUS, N. V. – GOLUBEV, A. N. – GUTTSAJT, L. E., c. d., sv. 2, str. 57. 
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3. 2.  „Svátek celého šachového světa“186 

 Spasskij se svým doprovodem (Geller, Nej, Krogius) dorazil do Reykjavíku  

21. června po zastávce v Kodani, kde se výprava setkala a poobědvala se sovětským 

velvyslancem Nikolajem Egoričevem.187 Ubytováni byli v hotelu Saga. Do Reykjavíku na 

konci června přiletěla také řada dalších šachistů, šachových komentátorů a novinářů z celého 

světa. Fischer, který měl přiletět 26. června, na poslední chvíli svůj let zrušil. Problémem byla 

opět otázka podílu zisku z prodeje vstupenek, zároveň protestoval proti ustanovení Lothara 

Schmida jako hlavního rozhodčího zápasu. Fischer si byl pravděpodobně v dané situaci jistý, 

že islandští pořadatelé jen několik dní před zahajovacím ceremoniálem a plánovanou první 

partií ustoupí jakémukoliv nátlaku a budou souhlasit s jeho požadavky.188 Fischerovi právníci 

vyjednávali s představiteli Islandské šachové federace a FIDE s tím argumentem, že Fischera 

ve vyjednávání dříve zastupoval výkonný ředitel USCF Edmondson, a Fischer s žádnými 

podmínkami osobně nesouhlasil. „Kdykoliv jde o Fischera, přicházejí nejprve na řadu peníze, 

zatímco sportovní motivace je odsunuta do pozadí,“ komentovala Fischerovy požadavky 

sovětská tisková agentura (TASS).189 Zahajovací ceremoniál v islandském národním divadle 

prvního července, kterého se účastnil i islandský prezident, proběhl bez účasti amerického 

reprezentanta. Euwe ve snaze zachránit zápas prodloužil termín, do kterého měl Fischer 

nastoupit k zápasu, do 4. července. 

 Fischer mezitím zůstával v New Yorku u šachového velmistra Anthony Saidyho. 

Euwe ujišťoval, že FIDE udělá vše pro uskutečnění zápasu, a islandský šachista Freystrin 

Thorbergsson odletěl do New Yorku s cílem „najít Fischera a promluvit s ním jako přítel.“190 

Fischer byl za své jednání patřičně odsuzován a kritizován v tisku, a to jak v americkém, tak v 

sovětském. Kromě neúcty k islandským pořadatelům a hrozby jejich finančních problémů v 

případě, že k zápasu nedojde, byla kritika směřována na Fischerovu snahu vnutit jim vlastní 

podmínky. Spolu s jeho chováním byla odsuzována celá USCF která „mlčela, neudělala 

v tomto případě zřejmě ani jediný krok, aby připomněla Fischerovi, že svým jednáním nedělá 

ostudu jen sám sobě, ale všem americkým sportovcům.“191 Fischerův případ byl také dáván 

do kontrastu k postupům amerických sportovních federací, které byly často „nekompromisní 

 
186 PANOV, Vasilij, Prazdnik vsego šachmatnogo mira, in: 64: Šachmatnoje obozrenije, roč. 5, č. 26, 1972,  

str. 8–9. 
187 KROGIUS, N. V. – GOLUBEV, A. N. – GUTTSAJT, L. E., c. d., sv. 2, str. 73. 
188 BRADY, F., c. d., str. 251. 
189 Tamtéž, str. 250. 
190 SCHONBERG, Harold C., Chess Title Match Put Off Two Days On Plea by Fischer, The New York Times,  

3. července 1972, str. 7. 
191 ŠVADLENA, Václav, O sportovní fair play aneb Také ‚reprezentace‘, Rudé právo, 5. července 1972, str. 8. 
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při svých opatřeních vůči těm, kteří prý zostouzeli USA a nezasloužili si cti reprezentace.192 

Vytrubují do světa svou zásadovost, když se jim to hodí. Často však mlčí, dělají-li někteří 

jejich sportovci na druhé straně jeden skandál za druhým.“193 Sovětský deník Izvestija otiskl 

otevřený dopis členů moskevského šachového klubu, kteří obvinili Fischera z toho, že „vnáší 

do hry ducha nízkého prospěchářství, honby za penězi a netaktnosti.“194 Československá 

šachová federace se rovněž připojila k sovětskému protestu a žádosti o potrestání Fischera 

v telegramu zaslaném FIDE.195 Fischer byl kritizován i v USA, přestože tam se objevila i 

snaha částečně jeho finanční požadavky omluvit. „Jak se dalo předvídat, sovětský tisk začal 

Bobbyho líčit jako po penězích lačné monstrum – přitom samozřejmě zapomíná zmínit, že 

Fischer a další americké šachové hvězdy žijí z vlastních výdělků a nedostávají, na rozdíl od 

sovětských sportovců, subvence od vlády.“196 

Vyřešení finančních požadavků přinesl londýnský investiční bankéř James Slater, 

který se dlouhodobě věnoval podpoře britského šachu (mimo jiné sponzoroval šachový turnaj 

v Hastingsu). Ten třetího července oznámil úmysl zvýšit finanční odměnu na dvojnásobek 

přispěným vlastních 125 000 dolarů. „Miluji šachy a hraji je po léta. Mnozí chtějí sledovat 

toto utkání a vše už bylo zařízeno. Jestliže Fischer na Island nepojede, budou mnozí zklamáni. 

Chci zbavit Fischera problému s penězi a zjistit, zda nemá nějaké jiné problémy.“197 Slater 

oznámil svou nabídku mimo jiné i svému známému a obchodnímu partnerovi, britskému 

novináři a televiznímu moderátorovi Davidu Frostovi. Ten následně telefonoval americkému 

poradci pro národní bezpečnost Henrymu Kissingerovi a vyjádřil naději, že s Fischerem – 

„americkým darem šachovému světu“198 – někdo promluví. Kissinger, přestože podle 

vlastních vyjádření o zápase mnoho nevěděl, slíbil ujmout se této povinnosti osobně: „Měl 

bych mu zavolat a vysvětlit, že z hlediska zahraniční politiky doufám, že [na Island – pozn. 

autorky] poletí.“199 Kissingerův telefonát, který Fischer přijal v Saidyho domě, spolu se 

 
192 Konkrétně byli v článku zmíněni Wilma Rudolphová („Neuposlechla nařízení úřadů jejího rodného města a 

šla si sednout do kavárny […] která byla vyhrazena pouze bílým. Stála před soudem a zaplatila pokutu. Už ji 

zkrátka nepotřebovali…“) a Dick Howard („Postavili ho pro jeho politické názory před smutně proslulý Výbor 

pro neamerickou činnost…“). Dále jsou obecně zmíněni atleti, kteří na olympiádě v Mexiku „pozdravili 

způsobem, který charakterizoval solidaritu s bojem černých Američanů za lepší životní podmínky v jejich vlastní 

zemi.“). ŠVADLENA, V., c. d. 
193 Tamtéž. 
194 SHABAD, Theodore, Russians Disdain Fischer For Concern With Money, The New York Times, 5. července 

1972, str. 31. 
195 Fischer v roli kajícníka, Rudé právo, 7. července 1972, str. 8. 
196 Chess Puzzle, The New York Times, 1. července 1972, str. 20. 
197 BRADY, F., c. d., str. 254. 
198 Přepis telefonického rozhovoru mezi Davidem Frostem a Henrym Kissingerem, 3. července 1972 10:45, 

dostupné z: <https://nsarchive.files.wordpress.com/2011/01/kissinger-fischer.pdf>, str. 2 
199 Tamtéž. 

https://nsarchive.files.wordpress.com/2011/01/kissinger-fischer.pdf
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zvýšenou finanční odměnou, tlakem médií i okolí a nutností potvrdit pravdivost dřívějších 

prohlášení o vlastních schopnostech nakonec Fischera k cestě na Island přesvědčily. Své 

rozhodnutí komentoval slovy „v sázce je hodně prestiže“200, což bylo pravděpodobně také 

shrnutí obsahu Kissingerovy intervence. Večer třetího července odletěl Bobby Fischer se 

svým sekundantem Williamem Lombardym do Reykjavíku. 

 Jefim Geller, který v Reykjavíku vystupoval jako mluvčí sovětské výpravy, jménem 

Spasského vydal prohlášení. Mistr světa byl připraven hrát za předpokladu, že se Fischer 

omluví za své chování, Euwe jej za něj veřejně pokárá a uzná, že sám postupem při 

prodloužení lhůty pro příjezd Fischera porušil pravidla FIDE.201 Euwe se zúčastnil tiskové 

konference sovětského týmu, kde se veřejně omluvil za svůj postup, Geller však nadále 

požadoval potrestání Fischera za zmeškání regulérního data první partie její kontumační 

prohrou. Fischer zaslal Spasskému omluvný dopis, v němž svého soupeře žádal, aby pro něj 

trest ve formě ztráty jednoho bodu nepožadoval.202 Spasskij na tomto trestu netrval, pouze 

zažádal o přesunutí první partie až na 11. července s tím, že jej nedávné události stály mnoho 

sil. Ten den do Reykjavíku dorazil ze SSSR také náměstek předsedy Sportkomitetu Viktor 

Ivonin, který měl na starost již přípravu a nyní měl být nápomocný sovětskému 

týmu.203„Dosáhnout setkání prezidenta Nixona a pana Brežněva [v květnu 1972] byla hračka 

ve srovnání se zahájením šachového summitu Fischer-Spasskij,“ psal britský Guardian.204 

3. 3.  „Místo očekávaného ‚zápasu století‘ – skandál století!“205 

 Podle pravidel, podepsaných v březnu zástupci šachových federací SSSR, USA a 

Islandu, se mistrovství sestávalo z 24 partií. První hráč s 12,5 body měl být prohlášen 

vítězem, v případě remízy by Spasskij zůstal mistrem světa a finanční odměna by byla 

rozdělena napůl.206 Pro hraní byl vyhrazen sál sportovní haly v Reykjavíku (Laugardalshöll), 

 
200 KIHSS, Peter, Fischer Leaves for Iceland After Briton Adds to Prize, The New York Times, 4. července 1972, 

str. 1. 
201 Tri uslovija dlja načala matča, in: 64: Šachmatnoje obozrenije, roč. 5, č. 27, 1972, str. 2. 
202 Potrestání Fischera kontumační ztrátou první hry za pozdní příjezd a zmeškání původního data partie bylo 

jedním z trestů, o nichž sovětská delegace jednala s FIDE. Nakonec k jeho použití nedošlo. Text of Fischer’s 

Apology, The New York Times, 7. července 1972, str. 14. 
203 Předseda Sportkomitetu Sergej Pavlov byl zodpovědný za sovětskou přípravu na olympiádu v Mnichově, 

záležitosti kolem šachového mistrovství měl tedy na starosti hlavně Ivonin. Jeho vzpomínky jsou cenným 

náhledem do přípravy a průběhu zápasu na sovětské straně. EDMONDS, David – EIDINOW, John, Bobby 

Fischer Goes To War: How the Soviets Lost the Most Extraordinary Chess Match of All Time, Londýn 2011,  

str. 136. 
204 Tamtéž, str. 314. 
205 ALSTER, Ladislav, Místo očekávaného ‚zápasu století‘ – skandál století, Rudé právo, 15. července 1972,  

str. 8. 
206 EVANS, L. – SMITH, K., c. d., str. 14. 
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která byla upravena tak, aby vyhovovala jak potřebám šachistů, tak divákům. Dvě filmové 

věže přenášely záběry šachovnice na obrazovky a plátna rozmístěné v sále samotném, 

v místnosti vyhrazené pro novináře a velmistry i v bufetu stadionu.207 Sedadla v sále byla 

připevněna k podlaze, aby se zamezilo jakémukoliv hluku, a nad pódium byl umístěn nápis 

v islandštině a angličtině, vyzývající diváky k tichu, který mohl nechat rozhodčí Schmid 

v případě potřeby rozsvítit. Výlučná práva na filmování a přenos zápasu získal americký 

podnikatel Chester Fox, z výnosů měli Fischer i Spasskij dostat každý 30 %, zbytek měl být 

rozdělen mezi Foxe a Islandskou šachovou federaci.208 

Ještě před první partií si Fischer nechal do Reykjavíku dopravit svou oblíbenou židli 

a vyžádal si změnu hracího stolu, šachovnice i světel v sále. I toto chování bylo následně 

v novinách kritizováno jako důkaz jeho arogance vůči pořadatelům a nesmyslné náročnosti, 

zvlášť v kontrastu se Spasského benevolentním přístupem. V Rudém právu byl soustavně 

líčen jako podivínský samotář bez zájmu o svět kolem sebe. „Boris Spasskij strávil víkend na 

tenisových kurtech […]. Jinak se věnoval rybolovu, plavání, a využil pozvání mnoha 

Islanďanů k návštěvě jejich ‚soukromých‘ jezírek. Fischer přes den stále spí. V noci chodí 

plavat a šel si dokonce několikrát zahrát kuželky na vojenskou základnu USA v Keflavíku 

nedaleko hlavního města.“209 Fischer již dříve kritizoval Island jako příliš provinční pro 

pořádání mistrovství světa, zatímco „Boris Spasskij se stal miláčkem Islanďanů pro své 

sympatické chování.“210 

 V Sovětském svazu byla pozornost věnovaná šachu samozřejmostí, v USA obchody 

se šachovými potřebami a knihami či šachové kluby zažívaly dosud nevídaný zájem o své 

služby: „Bobby Fischer možná způsobil na Islandu mnoho kontroverzí, v šachových 

obchodech ale zvyšuje prodeje.“211 New York Times věnovaly ještě před první partií několik 

článků seznámení čtenářů s pravidly šachu a osobnostmi, jako byli představitelé jednotlivých 

šachových federací či sekundanti a doprovod obou šachistů. „Šachy? To jsou dvě armády na 

pochodu,“ hlásal článek věnující se pravidlům a historií této hry.212 Atraktivitu zápasu 

dodávalo Fischerovo chování a charakter, jemuž byly věnovány samostatné články, i země 

původu obou hráčů. Narážky na politický podtext střetu amerického a sovětského 

reprezentanta se staly oblíbeným tématem novinářů píšících o zápase. Karikatury Fischera a 

 
207 BRADY, F., c. d., str. 262. 
208 EDMONDS, D. – EIDINOW, J., c. d., str. 220. 
209 V úterý první partie: Spasskij hrál tenis, Fischer sháněl křeslo, Rudé právo, 10. července 1972, str. 8. 
210 ‚Samotář‘ Fischer, Rudé právo, 8. července 1972, str. 8. 
211 Fischer Furor Sparks Big Run on Chess Sets, The New York Times, 9. července 1972, str. 30. 
212 PHILLIPS, McCandlish, Chess? It’s Two Armies on the March; It’s a Fierce Clash of Egos; It’s Love, a 

Novice Learns, The New York Times, 30. června 1972, str. 37 a 70. 
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Spasského se objevovaly nejen na stránkách novin a časopisů. Islandský kreslíř Halldór 

Petursson vytvořil sérii karikatur vydávaných jako pohlednice, které zobrazovaly nejen 

šachový zápas, ale také odkazovaly na skandály kolem něj a problémy islandských 

organizátorů a představitelů FIDE se snahou vyhovět požadavkům obou stran. 

 První partie skončila Fischerovou porážkou. Fischer si stěžoval rozhodčímu 

Schmidovi na hlučnou práci kamer, špatné osvětlení a diváky, kteří podle něj seděli příliš 

blízko k pódiu se šachovnicí.213 Ke druhé partii se nedostavil, a to ani poté, co po půlhodině 

od oficiálního zahájení partie Schmidem dorazila k jeho hotelu policejní eskorta připravená 

dopravit jej ke sportovní hale během čtyř minut.214 Partii tedy kontumačně prohrál. V nové 

stížnosti Schmidovi požadoval nejen anulaci této prohry a regulérní sehrání partie, ale i 

úpravu hracího sálu, a to zejména odstraněním kamer. Fox jako majitel televizních práv 

protestoval proti takovému postupu a jeho právník se pokusil Fischera přesvědčit ke zvážení 

situace zdůrazněním popularity, jakou on šachu v USA přinesl: „Jako Američan mohu 

vyjádřit pouze obdiv a uznání za Váš přínos šachu a jeho zpopularizování ve Státech vaším 

herkulovským úsilím. Proto zdůrazňuji, že je absolutně nutné využít televizního přenosu jako 

prostředku pro další prohloubení tohoto zájmu. Jako lidový hrdina Američanů musíte 

milionům z nich dovolit sdílet s vámi tuto zkušenost ve svých domovech.“215 Fischer trval na 

sehrání třetí partie bez kamer a vyhrožoval odjezdem.216 

 V USA byl Fischer kritizován za „napsání jedné z nejméně inspirativních kapitol 

v dějinách šachu“.217 V úvodníku New York Times bylo rovněž vyjádřeno politování nad jeho 

neschopností potvrdit svou dřívější výbornou formu a schopnosti v důstojném boji. TASS 

odsoudila Fischera za vrtochy, kterých již „mají všichni dost“: „Zoufalí islandští pořadatelé 

(…) vyhovovali jeho choutkám a ‚génius‘ nakonec prohlásil, že všechno je nádherné… 

Kromě rozhodčího, diváků, osvětlení, šachovnice, samotných šachů a křesla.“218 V Rudém 

právu byl tento „zápas století“ nazván „skandálem století“.219 Jiný článek dehonestující 

Fischera končil řečnicky: „Nabízí se jen otázka, co by se stalo, kdyby se desetiny – a třeba jen 

 
213 EVANS, L. – SMITH, K., c. d., str. 33. 
214 Tamtéž, str. 34. 
215 Tamtéž. 
216 V tuto dobu měl údajně Fischerovi znovu volat Kissinger, aby jej přesvědčil k setrvání na Islandu. Frank 

Brady druhý telefonát potvrzuje. Evans a Smith Kissingerův telefonát vymezili slovy „říká se, že Fischerovi 

telefonoval Henry Kissinger“. Sám Kissinger v rozhovoru s redaktorem magazínu LIFE Jerry Schecterem řekl, 

že Fischerovi volal jednou, aby jej přesvědčil k cestě na Island. Přepis telefonického rozhovoru mezi Henrym 

Kissingerem a Jerry Schecterem, 21. července 1972 10:09, dostupné z: 

< https://nsarchive.files.wordpress.com/2013/07/kjokes.pdf>. 
217 Bobby Fischer’s Tragedy, The New York Times, 15. července 1972, str. 22. 
218 Americký tisk odsuzuje jednání R. Fischera: Jeho ‚vrtochů‘ už mají všichni dost, Rudé právo, 17. července 

1972, str. 8. 
219 ALSTER, Ladislav, Místo očekávaného…, str. 8. 

https://nsarchive.files.wordpress.com/2013/07/kjokes.pdf
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setiny nebo tisíciny – prohřešků proti sportovní etice, které má na svědomí Fischer, dopustil 

mistr světa Boris Spasskij? Jak by západní vysílače…ale to už můžeme ponechat úsudku 

čtenářů.“220 

 Rozhodující byl přístup sovětské delegace. Spasskij kamery nepovažoval za rušivé, 

mohl ale souhlasit s jejich odstraněním podle přání Fischera stejně jako dříve souhlasil se 

změnou osvětlení a šachovnice. V telefonátu s předsedou Sportkomitetu Sergejem Pavlovem 

odmítl vydat ultimátum a pohrozit pořadatelům odjezdem, namísto toho na naléhání 

rozhodčího Schmida souhlasil (bez konzultace s Ivoninem a svými sekundanty) se sehráním 

třetí partie v místnosti bez diváků a kamer.221 Pro tento ústupek existuje několik možných 

vysvětlení. Spasskij nechtěl zápas vyhrát kontumačně a bez skutečného poměření sil mezi ním 

a Fischerem. Byl také znám jako férový sportovec a gentleman, což zdůrazňoval jak Schmid 

při jejich jednání, tak Fischer dříve ve svém omluvném dopise. Při Spasského vedení 2:0 a po 

veškerých předchozích ústupcích Fischerovi a komplikacích zápasu se svolení s jednou partií 

sehranou v jiném sále bez publika mohlo zdát nepodstatné. Je pravděpodobné, že jiný 

sovětský šachista by na tento návrh nepřistoupil, nebo by dokonce Island opustil již na 

začátku července po prvních problémech s Fischerovou absencí. Krogius vzpomínal, že 

Spasskému bylo důrazně doporučeno, aby s hraním třetí partie v jiné místnosti nesouhlasil, 

ten ale podle něj uvažoval jinak a měl pocit, že druhou partii získal neprávem bez boje a nyní 

by měl vyhovět Fischerovým požadavkům. Navíc údajně sebevědomě věřil, že při vedení o 

dva body zápas za jakýchkoliv okolností vyhraje.222 

 Třetí partii, sehranou v sále sportovní haly určeném pro stolní tenis, vyhrál Fischer. 

Jednalo se o jeho vůbec první výhru nad Spasským. Přestože další partie se již hrály regulérně 

v hlavním sále a před diváky, Fischerova psychologická válka a snaha vyčerpat Spasského 

v boji mimo šachovnici bezesporu sehrála svou roli v dalším vývoji zápasu. 

3. 4.  Další průběh zápasu 

Následující partie probíhaly již v souladu s domluvenými pravidly zápasu v hlavním 

sále Laugardalshöllu. Fischer se po šesté partii ujal vedení. Viktor Ivonin, který se po 

vyřešení problémů v začátcích zápasu a po Spasského pevném rozhodnutí zůstat na Islandu 

vrátil do Moskvy, se zúčastnil porady s předsedou Sportkomitetu a předními šachovými 

velmistry. Ti zanalyzovali Spasského chyby v prohraných partiích – často šlo o věci, na které 

 
220 ALSTER, Ladislav, Šachová tragédie, nebo fraška?, Rudé právo, 14. července 1972, str. 8. 
221 Respektive v místnosti byla jedna průmyslová kamera s uzavřeným obvodem, která hru přenášela na plátna 

v hlavním sále, kde seděli diváci. BRADY, F., c. d., str. 267–268. 
222 KROGIUS, N. V. – GOLUBEV, A. N. – GUTTSAJT, L. E., c. d., sv. 2, str. 90. 
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jej během přípravy upozorňovali ve svých posudcích Fischerovy hry.223 „Existuje důvod 

domnívat se, že manýry vyzyvatele vyvedly Spasského z rovnováhy,“ komentoval průběh 

zápasu Tal v časopisu 64. Zároveň ale ujistil Spasského fanoušky, že stále není důvod 

k obavám. „Zápas je dlouhý, boj pokračuje a […] co se týče sportovní formy mistra světa, 

sedmá partie pro něj vypadala velmi příznivě.“224 I přes tato ujištění byl Spasskij nadále 

Fischerem přehráván a před devátou partií požádal o její odložení ze zdravotních důvodů.  

 Zprávy o úspěchu Bobbyho Fischera se nyní pravidelně objevovaly na první stránce 

New York Times. Hojně se také psalo o přínosu Fischera popularizaci šachu. Leo Rosen 

v reportáži popisoval průběh šachových partií v St. James Park v Bronxu: „Nad vším se zde 

vznáší duch Bobbyho Fischera – nejsilnějšího hráče Ameriky, nejsilnějšího hráče v historii 

Ameriky a jak mnozí milovníci šachu věří i nejlepšího šachistů vůbec. Neuběhne zde den, kdy 

by nebylo zmíněno jeho jméno.“225 V průběhu mistrovství byl každý herní den na televizní 

stanici PBS (Public Broadcasting Service) vysílán několikahodinový program, v němž 

velmistr Schelby Lyman demonstroval tahy, o nichž byl během partií informován z Islandu, a 

podával k nim vysvětlení. Během čekání na tah analyzoval dané postavení a diváci mohli 

telefonovat do studia se svými návrhy, které Lyman a jeho hosté, taktéž šachoví velmistři, 

hodnotili a komentovali.226 Úspěch programu dokládal i fakt, že byl běžně naladěn ve 

sportovních barech v New Yorku namísto baseballu, a když byl přerušen kvůli živému 

přenosu Demokratického sjezdu ve Washingtonu, diváci telefonovali do studia a požadovali 

návrat šachového programu.227 

Spasskému se ani po zdravotní přestávce nedařilo lépe, a po čtrnácté partii byl znovu 

vyšetřen doktorem, který mu nedoporučil ten den hrát. Jeho manželce Larise bylo povoleno 

přicestovat z Moskvy v doprovodu manželek ostatních členů delegace a Spasskij si opět 

vyžádal odložení partie ze zdravotních důvodů. „Následuje tak příkladu předchozích 

Fischerových soupeřů Marka Tajmanova, Benta Larsena a Tigrana Petrosjana. Ti všichni 

potřebovali oddechový čas na zotavení z Fischerových ničivých útoků,“ všiml si dopisovatel 

New York Times na Islandu Schonberg.228 Spasskij, kterému podle jeho manželky bydlení 

v hotelu nesvědčilo, se tak mohl přestěhovat do venkovského domu za Reykjavíkem, který 

 
223 EDMONDS, D. – EIDINOW, J., c. d., str. 272. 
224 TAL, Michail, Matč na pervenstvo mira po šachmatam, in: 64: Šachmatnoje obozrenije, roč. 5, č. 30, 1972, 

str. 8. 
225 ROSEN, Leo, Even Bobby Fischer Would Have His Hands Full, The New York Times, 25. července 1972, 

str. 33. 
226 BRADY, F., c. d., str. 270. 
227 Tamtéž, str. 270. 
228 SCHONBERG, Harold C., Spassky Illness Pospones Chess, The New York Times, 14. srpna 1972, str. 24. 
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zajistil sovětský vyslanec.229 Problémy v sovětském týmu se týkaly i Ivo Neje. Ten údajně 

„trávil příliš mnoho času“ s americkým velmistrem Byrnem, který byl v Reykjavíku jako 

komentátor a novinář. Tématem jejich debat byla podle všeho spolupráce na vzniku knihy  

o mistrovství, která by mohla přinést zajímavý pohled na utkání z obou stran.230 Nej však 

jednal bez vědomí ostatních členů sovětského tábora, byl obviněn z poskytování informací  

o Spasského přípravě a taktice Američanům a poslán domů.231 

Spasského impulsivita při hraní, nedostatek koncentrace a svévolné opouštění 

taktiky, kterou mu doporučovali ostatní, dostalo vysvětlení v prohlášení Jefima Gellera: „Pan 

B. Spasskij, ostatní členové týmu a já jsme obdrželi […] řadu dopisů z různých zemí, 

zmiňujících možná elektronická zařízení a chemické látky v hracím sále, které mohou 

ovlivňovat pana B. Spasského. Specificky se jedná o židli pana R. Fischera a speciálního 

osvětlení, nainstalovaného nad pódiem na žádost americké strany.“232 Pořadatelé se však 

obviněními na naléhání sovětské výpravy zabývali. Islandští odborníci byli povoláni 

k prozkoumání osvětlení a chemické analýze stěrů ze židlí, hracího stolku i stěn. Kromě 

rozebrání osvětlení a zrentgenování židlí obou hráčů došlo i k laboratornímu zkoumání 

vzorku džusu, který byl Spasskému podáván, a měření radiace v místnosti. Žádné z těchto 

zkoumání nepřineslo výsledky, a celá aféra, vyvolaná pravděpodobně snahou omluvit špatný 

výkon Spasského, byla americkou stranou zesměšňována. „Moskva hledá alibi“ byl název 

amerického článku týkajícího se přičítání Spasského chyb „nešachovým“ faktorům: 

„Očividně se obávají, že by někdo někde mohl dojít k závěru, že Fischer nějakým způsobem 

reprezentuje triumf kapitalismu nad socialismem – možná se jedná o směšnou představu, ne 

však pro ty, kteří jsou zvyklí na přehnané ideologické chvástání kdykoliv Rusové dosáhnou 

nějakého úspěchu.“233 

Jedenadvacátá partie byla přerušena za stavu 11,5:8,5 pro Fischera. Spasskij druhý 

den ráno zatelefonoval rozhodčímu Schmidovi, že partii vzdává. Fischer tak dosáhl 12,5 

bodu, potřebných k definitivnímu vítězství v zápase. Třetího září, dva dny po Spasského 

rezignaci, uspořádala Islandská šachová federace slavnostní ceremonii k předání darů a šeků 

oběma šachistům. Fischer se Spasským následně analyzovali finální postavení hry, protože 

Fischer byl přesvědčený, že se partie ještě dala zachránit.234  

 
229 EDMONDS, D. – EIDINOW, J., c. d., str. 341. 
230 Kniha Roberta Byrnea a Ivo Neje nakonec vyšla pod názvem Both Sides of the Chessboard v roce 1974. 
231 EDMONDS, D. – EIDINOW, J., c. d, str. 363–364. 
232 EVANS, L. – SMITH, K., c. d., str. 211. 
233 Moscow Seeks Alibi, The New York Times, 24. srpna 1972, str. 40. 
234 KROGIUS, N. V. – GOLUBEV, A. N. – GUTTSAJT, L. E., c. d., sv. 2, str. 122. 
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V USA byly zprávy o Fischerově vítězství na prvních stránkách celostátních novin, 

zatímco v sovětském tisku se zprávy o zápase postupně omezovaly na stručné shrnutí partií a 

soupis tahů. Významnější místo ve sportovních rubrikách na konci srpna navíc získala 

olympiáda v Mnichově. Po sedmnácté partii přestaly být články o šachovém mistrovství světa 

v Izvestiji označované logem FIDE a zpráva o konci zápasu byla pouze velmi stručným 

oznámením, skrytým v rohu stránky plné fotografií sovětských atletů z olympiády.235 

V časopise 64 gratulace novému mistru světa odpovídala stylu, v jakém byl Fischer 

vykreslován již dávno před zápasem: „Atmosféra dolarového kultu, v němž vyrostl, hmotná 

nouze v jeho dětství a touha prosadit se mezi konkurencí mu vtiskly zvláštní charakter. 

Doufejme, že jako mistr světa omezí Fischer své rozmary, výstřednosti, neuctivý přístup 

k soupeřům a bude se chovat ve stylu hodném jeho deseti předchůdců. Mistr světa – to je 

ušlechtilý titul!“236 

  

 
235 EDMONDS, D. – EIDINOW, J., c. d, str. 372–373. 
236 PANOV, Vasilij, Odinnadcatyj čempion, in: 64: Šachmatnoje obozrenije, roč. 5, č. 36, 1972, str. 9. 
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4. Důsledky mistrovství 

4. 1.  Fischerova éra 

Fischer se vrátil z Islandu do New Yorku v polovině září a během oficiálního 

přivítání mu starosta John L. Lindsay předal Zlatou medaili města. Fischer následně promluvil 

ke shromážděným lidem a popřel fámu, která se v USA šířila, že mu po nocích telefonoval 

Henry Kissinger a radil mu s tahy. Také ve své řeči neopomenul prohlásit, že nečekal, že se 

dožije dne, kdy se o šachu bude v USA psát na prvních stránkách novin a Pravda se omezí jen 

na jeden odstavec.237 

Gratulační telegram Fischerovi zaslal i prezident USA Richard Nixon.238 Ten 

pravděpodobně zápasu sám nevěnoval příliš velkou pozornost – o Fischerovi v telefonátu 

Kissingerovi zmínil, že „vyhrál tu šachovou věc“ a Spasskij pro něj byl „ten druhý“ – přesto 

projevil přání pozvat oba šachisty do Bílého domu. Kissinger jej varoval, že Spasskij uvažuje 

o emigraci, a bylo by tedy lepší ho do Washingtonu nezvat.239 

Fischerův triumf znamenal zvýšený zájem nejen o šachové příručky a sety, ale i o 

vstup do šachových klubů. V roce 1958, kdy se Fischer stal americkým velmistrem, měla 

USCF 2 668 registrovaných členů. V roce 1972 to již bylo 30 844 členů, a o rok později 

59 250 členů.240 Fischerovy zásluhy vyzdvihovali američtí velmistři, kteří Fischerův přínos 

viděli v tom, že změnil chápání a vnímání šachů po celém světě a že „Američané konečně vidí 

šachy jako hru hranou dvěma lidmi, ne jako posouvání dřeva po desce.“241  

Bobby Fischer se také objevil jako host v speciálním díle talk show Boba Hopea, 

který ho přivítal s ušankou na hlavě a lahví vodky v ruce nad šachovnicí ve skeči, v němž se 

objevily narážky na proběhlé mistrovství světa. Na Fischerově úspěchu se snažily vydělat i 

společnosti, které mu nabízely účast v reklamách, propagaci předmětů a spoluúčast na 

produkci šachových filmů, knih či nahrávek, Fischer ale většinu z těchto nabídek ihned odmítl 

nebo od nich odstoupil po seznámení s podmínkami smluv.242 I přes původní sliby, že bude 

hrát veřejně více než sovětští mistři, se nezúčastnil žádného z následných mezinárodních 

 
237 HESS, John L., City Says ‚Hail‘ to Bobby Fischer, The New York Times, 23. září 1972, str. 64. 
238 BRADY, F., c. d., 279. 
239 Přepis telefonického rozhovoru mezi Richardem Nixonem a Henrym Kissingerem, 2. září 1972 12:05, 

dostupné z: <https://nsarchive.files.wordpress.com/2013/07/kspassky.pdf>. 
240 Data pocházejí z 30. června daného roku, v roce 1972 tak údaj odpovídá stavu v průběhu mistrovství světa. 

Po Fischerově vítězství počet zájemců o členství pochopitelně nadále rostl. United States Chess Federation, 

2016 Annual Yearbook, str. 1. 
241 ARNOLD, Martin, Lindsay Proffers Honors Of City to New Champion, The New York Times, 2. září 1972, 

str. 34. 
242 BRADY, F., c. d., 284–285. 

https://nsarchive.files.wordpress.com/2013/07/kspassky.pdf


53 
 

turnajů. Svůj dočasný status amerického hrdiny nepodpořil vydáním knihy ani turné po USA, 

přestože obojí přicházelo do úvahy. Teprve po roční odmlce promluvil Fischer o možnosti 

exhibice či simultánních partií proti celým národním týmům.243 I tyto plány nakonec zůstaly 

nenaplněny a Fischer se v roce 1973 zúčastnil pouze mezinárodního turnaje ve filipínské 

Manile, kde již dříve jednou hrál a kde se k němu podle jeho vlastních slov již tehdy chovali 

jako k mistrovi světa. 244 Ani v Manile se ale nevrátil k hraní a vystupoval zde pouze jako 

čestný host. 

Šachová mánie v USA mezitím pominula, její důsledky ale zůstaly patrné. Hráči, 

kteří viděli sumu 250 000 dolarů z Reykjavíku, nyní odmítali hrát na turnajích, kde se odměna 

pohybovala kolem 1 500 či 2 000 dolarů. „V Rusku byl tento důsledek odbyt jako důkaz 

kapitalistické dekadence, výsledek neblahého vlivu po penězích bažícího, nekulturního 

Bobbyho Fischera,“ komentoval změnu finanční politiky v šachu Harold Schonberg.245 Část 

viny na úpadku zájmu o šachy, jaký byl v USA patrný po Fischerově návratu a v následujícím 

roce, měl samotný Bobby Fischer. Nevyužil příležitosti, kdy byl národním hrdinou, a 

nevěnoval se další snaze o popularizaci šachů pořádáním lekcí, vydáním knihy či snahou 

založit například šachovou školu či jinou vlastní organizaci. S odporem se stavěl k představě, 

že by se měl věnovat reklamě a nechat někoho, kdo nemá co do činění s šachy, aby na něm 

vydělával.246 Přesto jím vyvolaný zájem o šachy přetrvával i bez jeho veřejného vystupování, 

a USCF se již nikdy nevrátila k tak nízkým počtům členství, jako před „Fischerovou érou“. 

Toto období tak znamenalo i zvýšení jejích příjmů z členských poplatků, startovného a 

vstupenek na turnajích a prodeje jimi vydávaných publikací a upomínkových předmětů. 

4. 2.  Spasského návrat do SSSR 

Přestože se ke konci mistrovství šířily zvěsti o Spasského možné emigraci247, bývalý 

mistr světa se vrátil zpět do Moskvy. Podle slov Krogiuse byl přivítán „relativně klidně a 

věcně“248, ale zahraniční zpravodaj New York Times si všiml, že bývalý mistr světa se vracel 

druhou třídou, na letišti musel absolvovat pasovou kontrolu, osobně si vyzvednout zavazadla 

a vyplnit celní prohlášení, což se u vítězných šachistů nestávalo.249  

 
243 SCHONBERG, H. C., Waiting For Bobby, The New York Times Magazine, 23. září 1973, str. 26. 
244 BRADY, F., c. d., 286. 
245 SCHONBERG, H. C., Waiting …, str. 26. 
246 BRADY, F., c. d., str. 287.  
247 DARRACH, Brad, If he loses, can Spassky go home again – and will he?, in: LIFE, roč. 73, č. 9, 1972,  

str. 61. 
248 KROGIUS, N. V. – GOLUBEV, A. N. – GUTTSAJT, L. E., c. d., sv. 2, str. 126. 
249 Spassky Flies Home on 2d-Class Ticket; Finds Air Chilly, The New York Times, 11. září 1972, str. 29. 
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Ke konci roku nechal Ivonin svolat schůzi, jíž se kromě samotných členů sovětské 

výpravy na Islandu účastnili bývalí sovětští mistři světa a další šachoví velmistři a zástupci 

šachových federací SSSR, RSFSR a Leningradu. Hlavní aktéři příprav a zápasu podali svá 

vysvětlení neúspěchu, která měla sloužit k poučení se z chyb a pomoci opětovnému zisku 

titulu. Část viny byla stále přikládána neobjektivnosti Euweho a Fischerově manipulaci a 

nátlaku na FIDE i Islandskou šachovou federaci, zároveň se ale objevila kritika Spasského. 

Kromě svévolného souhlasu s Fischerovými požadavky byla Spasskému vyčítána 

nedisciplinovanost během přípravy, nedůvěra k spolupracovníkům a jejich radám v analýze 

partií. Ivonin zkritizoval také Spasského nedostatečnou uvědomělost ohledně významu zápasu 

a na rozdíl od Fishera necítil svou účast v něm jako otázku národní a osobní hrdosti.250 

Výše finanční odměny z Reykjavíku mohla být další příčinou rozčarování ostatních 

sovětských šachistů, kteří ani za svá vítězství nezískali takovou sumu. Vasilij Smyslov 

prohlásil, že Fischer i Spasskij si ze zápasu odvezli to, po čem nejvíce toužili – Fischer titul a 

peníze, a Spasskij pouze peníze.251 Botvinnik dokonce vyjádřil názor, že Spasskij zápas za 

peníze úmyslně prohrál.252 Poraženému mistru světa byl snížen grant a devět měsíců se 

nesměl účastnit zahraničních turnajů, Krogius nemohl vycestovat na turnaj v Hastingsu a Ivo 

Nej měl dokonce dvouletý zákaz cest do zahraničí.253 Spasského další kariéru ovlivnil jeho 

osobní život. Podruhé se rozvedl a následně znovu oženil, tentokrát s Marinou 

Ščerbačevovou, Francouzkou ruského původu254, která pracovala na ambasádě v Moskvě. Její 

francouzské občanství se pro Spasského stalo po několika obstrukcích cestou k legálnímu 

opuštění země a vystěhování se do Francie s možností žít tam na opakovaně obnovované 

vízum.255 

Po roce 1972 bylo opět třeba „dohnat a předehnat“ západní sportovce, respektive 

v případě šachů jednoho konkrétního z USA.  Znovu tedy byla šachu a podpoře mladých 

šachistů věnována výjimečná pozornost, zvlášť proto, že podle některých velmistrů mladší 

hráči již nepracovali tak intenzivně, jako oni sami dříve, a také Ivonin kritizoval „parazitismus 

v šachu“ a neochotu hráčů věnovat se dlouhodobému studiu. Výkonný ředitel sovětské 

Šachové federace se tázal, jak je možné, že Sportkomitet „nechává stavět komplexy, bazény a 

kryté stadiony“ zatímco šachisté mají jen „staré sklepy“ a v některých velkých městech vůbec 

 
250 EDMONDS, D. – EIDINOW, J., c. d., str. 394. 
251 Tamtéž, str. 390. 
252 SOLTIS, A., c. d., str. 309. 
253 SLOAN, Sam, Introduction, in: EVANS, L. – SMITH, K., c. d., str. XXIX. 
254 Marina Ščerbačevová je vnučkou ruského generála Dmitrije Ščerbačeva, který po občanské válce emigroval 

do Francie. 
255 EDMONDS, D. – EIDINOW, J., c. d., str. 399. 
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nefungují šachové kluby.256 Spasského prohra dala podnět k reorganizaci šachových struktur a 

dalšímu zájmu na podpoře mladých šachistů, i na úkor starší generace, která proti Fischerovi 

neuspěla. V následujících letech bylo otevřeno několik nových šachových klubů, zvýšen 

náklad šachových knih (včetně zahraničních titulů), mladí hráči byli podporováni rozšířenými 

možnostmi výjezdů na zahraniční turnaje a také bylo organizováno více tréninkových 

táborů.257 

Reakcí na ztrátu mistrovského titulu tak nebylo pouze potrestání hlavních „viníků“. 

Z Reykjavíku se stal varovný příklad selhání spolupráce v sovětském týmu, kritizována byla i 

Spasského blahosklonná důvěra ve vlastní schopnosti a nedostatek pochopení pro význam 

zápasu, který přesahoval jeho osobní ambice. Fischer jako mistr světa byl pro sovětskou 

stranu nejen reprezentantem všeho, co bylo u sportovců v SSSR zatracováno, stal se i hrozbou 

pro další turnusy mistrovství světa. Ivonin se obával, že Fischer se pokusí dosáhnout změn v 

pravidlech FIDE, které by sovětským šachistům ztížily snahu o znovunabytí titulu.258 

Vzhledem k dřívějším obviněním FIDE a jejího prezidenta Euweho ze zaujatosti a 

zvýhodňování Fischera se jednalo o pochopitelné obavy, které se nicméně nakonec 

nenaplnily. 

4. 3.  Neuskutečněný zápas Fischer-Karpov, 1975 

„Řval jsem: Hanba! Všichni v čele s mistrem / přišli o šachovou korunu! / Na jednotě 

řekli: Tak se chystej / pomůžeš nám zpátky ke trůnu.“259 Takto ruský básník Vladimír 

Vysockij ve svém díle Čest šachové koruny reflektoval situaci sovětské šachové hierarchie a 

intenzivní zájem na získání šachového titulu zpět pro SSSR, k čemuž mohlo dojít nejdříve 

v roce 1975. Fischer přestal veřejně hrát, stáhl se do ústraní a věnoval se pouze studiu a 

finanční podpoře Světové církve Boží.260 Vzhledem k jeho nečinnosti se hlavním předmětem 

debat stalo jméno budoucího vyzyvatele. Teprve na začátku roku 1975, v době, kdy byl již 

známý vyzyvatel – sovětský reprezentant Anatolij Karpov – dostal se opět samotný Fischer do 

popředí zájmu kvůli novým problémům s FIDE. 

Fischer požadoval změnu pravidel – vítězem mistrovství měl podle něj být ten hráč, 

který jako první dosáhne deseti vítězství v neomezeném počtu partií. Tento systém, využívaný 

 
256 EDMONDS, D. – EIDINOW, J., c. d., str. 395. 
257 KROGIUS, N. V. – GOLUBEV, A. N. – GUTTSAJT, L. E., c. d., sv. 2, str. 128. 
258 EDMONDS, D. – EIDINOW, J., c. d., str. 394–395. 
259 VYSOCKIJ, Vladimir, Čest šachové koruny: Příprava, překlad: DVOŘÁK, Milan, 1997, dostupné z: 

<https://wysotsky.com/1029.htm?259> [citováno 7. srpna 2020]. 
260 BRADY, F., c. d., str. 288. 
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často před rokem 1948, by podle něj zabránil taktizování ze strany hráče, který získá 

například v prvních partiích vedení a následně mu stačí hrát zbytek turnaje na remízy. 

Zároveň chtěl, aby v případě vyrovnaného skóre 9:9 byl zápas ukončen a on by zůstal 

držitelem titulu mistr světa. FIDE souhlasila se systémem deseti výher, nicméně Euwe chtěl 

počet partií omezit na 36 aby se zabránilo protáhnutí zápasu na několik měsíců. Se 

stanovením limitu na počet partií souhlasila řada velmistrů i samotný vyzyvatel Karpov, který 

tvrdil, že dlouhý, několikaměsíční turnaj zbaví šachy umělecké hodnoty a udělá z nich pouze 

vysilující práci.261  

Kvalifikace Anatolije Karpova k zápasu o titul mistra světa byla výsledkem nového 

kurzu v šachu. Nadějní mladí hráči byli zvýhodňováni na úkor starší generace, která proti 

Fischerovi neobstála. Jedním ze starších sovětských velmistrů, kteří utrpěli přenesením 

pozornosti na mladší hráče, byl Viktor Korčnoj. Karpov byl posílán na některé zahraniční 

turnaje i na jeho úkor a před vzájemným zápasem v roce 1974 v rámci turnaje kandidátů byl 

Jefim Geller, dosud pracující jako Korčného sekundant, Sovětskou šachovou federací přidělen 

Karpovovi. Korčnoj měl následně problém se sháněním náhradníka a zápas prohrál, čímž 

přišel o šanci vyzvat Fischera. Poté, co kritizoval Karpovův výkon a prohlásil, že Fischerovy 

požadavky na úpravu pravidel jsou opodstatněné, dostal roční zákaz hraní na mezinárodních 

turnajích.262 V roce 1976, když mu bylo opět povoleno hrát v zahraničí, emigroval během 

turnaje v Amsterodamu a stal se velmi otevřeným kritikem jak Karpova, tak sovětského 

sportovního systému: „Karpov byl oficiálním favoritem ve všech aspektech. […] Byl mladý a 

měl před sebou dobré vyhlídky do budoucna. Ve všem byl naprosto sovětský – byl z dělnické 

rodiny, a i po letech života v Moskvě nosil staré vesnické obleky a mluvil se silným 

přízvukem. Já byl stárnoucí poloviční Žid z Leningradu.“263 Korčnoj byl nejvýznamějším 

sovětských šachovým emigrantem a jeho kariéra pokračovala nadále na vysoké úrovni 

nejprve pod vlajkou FIDE a po získání občanství jako reprezentanta Švýcarska.264  

Kolem Karpova byl zatím v SSSR budován idealizovaný obraz, který vyžadoval 

podporu jak starších velmistrů, tak funkcionářů šachové federace. Karpov se stal ideálním 

kandidátem na titul mistra světa – byl etnickým Rusem z Uralu, z dělnické rodiny, studoval 

ekonomii v Leningradu a představoval mladou, poválečnou generaci.265 Zároveň se již během 

 
261 THOMPSON, Gordon T., A Quiet Russian Awaits Next Move By Fischer, The New York Times, 24. listopadu 

1974, str. 61. 
262 SOLTIS, A., c. d., str. 329. 
263 REED, J. D., Taut Duel For Two Old Comrades, in: Sports Illustrated, roč. 47, č. 24, 1977, str. 45. 
264 V letech 1978 a 1981 se stal vyzyvatelem Karpova v zápase o titul mistra světa, který byl v obou případech 

poznamenán vzájemnou rivalitou i jeho emigrací. Titul se mu však nepodařilo získat.  
265 SOLTIS, A., c. d., str. 312. 
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let v juniorské reprezentaci věnoval velmi intenzivní přípravě, která zahrnovala i jiné sporty, 

jako je stolní tenis, veslování, gymnastika či badminton.266 Stylem i veřejným vystupováním 

se podobal Botvinnikovi, který byl jeho mentorem.267 V československém tisku byl chválen 

jeho racionální styl hraní a klid, s nímž se vyrovnával se špatným vývojem partie.268„V 

případě Fischerovy neúčasti [na mistrovství světa] se titul automaticky vrátí tam, kde mají 

šachy všichni rádi,“ napsal československý velmistr Hort před finálním rozhodnutím ohledně 

pravidel mistrovství.269  

Karpova a jeho nárok na zápas s Fischerem v souladu s platnými pravidly podpořili 

sovětští velmistři v otevřeném dopise FIDE v březnu 1975, kde federaci obvinili 

z neobjektivnosti: „Svými činy nutí vedení FIDE šachisty, aby přehodnotili svůj postoj 

k oficiálním soutěžím, individuálním a týmovým mistrovstvím, která se pod záštitou FIDE 

konají.“270 Euwe znovu poskytl Fischerovi delší čas na vyjádření, po vypršení i této lhůty 

však nezbývalo, než prohlásit Karpova kontumačním vítězem neuskutečněného mistrovství a 

novým mistrem světa. Fischerův osamělý život v kalifornské Pasadeně, absence na 

jakýchkoliv turnajích a mlčení ohledně ztráty mistrovského titulu dávaly podnět k diskusím o 

budoucnosti jeho šachové kariéry, možném strachu ze zápasu s Karpovem i duševním 

zdraví.271 

Anatolij Jevgeňjevič Karpov se stal dvanáctým mistrem světa. Časopis Šachmaty 

v SSSR zveřejnil ve svém úvodníku gratulaci: „Všichni milovníci šachů zdraví našeho mistra 

světa a věří, že bude pokračovat v nejlepších tradicích národní šachové školy a oslavovat ji 

dalšími velkolepými úspěchy.“272 Leningradské studio dokumentárních filmů vydalo 

dvacetiminutový snímek ukazující Karpovovu přípravu na neuskutečněný zápas, jeho život 

v kruhu rodiny i trenérů, a zakončený jeho slavnostním prohlášením novým mistrem světa v 

Sloupovém sále.273 Titul se tak vrátil tam, kde mají šachy všichni rádi, do Sovětského svazu. 

  

 
266 SOLTIS, A., str. 313. 
267 JOHNSON, D., c. d., str. 252. 
268 BENDA, Aleš – JANOUŠEK, Jiří, Karpov nebo Fischer?, in: Mladý svět, roč. 16, č. 47, 1974, str. 21. 
269 HORT, Vlastimil, 11 mistrů světa, II. část, in: Zápisník, roč. 18, č. 24, 1974, str. 53. 
270 Otkrytoje pismo FIDE, in: 64: Šachmatnoje obozrenije, roč. 8, č. 11, 1975, str. 2. 
271 BRADY, F., c. d., str. 298–299. 
272 Dvenadcatyj čempion, in: Šachmaty v SSSR, roč. 45, č. 6, 1972, str. 1. 
273 Anatolij Karpov (1975), režie: Nikolaj N. Boronin, Leningradskaja studija dokumentalnych filmov. 
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Závěr 

Šachy představovaly v době studené války oblast sportu zcela jasně dominovanou 

sovětskými reprezentanty. Přestože tato hra měla v Rusku poměrně dlouhou tradici, masovým 

sportem se stala až díky rozsáhlé kampani odstartované ve dvacátých letech. Podpora ze 

strany státu a propagace šachů jako sportu rozvíjejícího intelekt souvisela s celoplošnou 

snahou o vymýcení negramotnosti a odpoutáním se od konzervativních tradic ruského 

venkova. Intenzivní propagací byla vytvořena široká hráčská základna, z níž mohli ve 

třicátých a čtyřicátých letech vzejít řady výborných reprezentantů, kteří se po druhé světové 

válce naplno prosadili i na mezinárodní scéně. Kromě sportovní reprezentace plnili tito hráči i 

společenskou roli a očekával se od nich přínos dalšímu rozvoji této hry skrze publikování 

článků a knih, přednášení či vyučování šachu. 

Vzájemný střet sovětského a amerického šachisty v roce 1972 se stal mediálně 

sledovanou sportovní událostí, která dostala šachy, v USA velmi okrajový sport, na první 

stránky amerických novin. Fischerovi se svým vítězstvím podařilo zpochybnit narativ 

nadřazenosti sovětského šachu. Toto vítězství bylo navíc umocněno štvavou kampaní v 

sovětském tisku, která Fischera vykreslovala jako produkt „dolarového kultu“ a nevhodného 

adepta na titul mistra světa.  

Sledované mistrovství světa je třeba chápat jako střet na dvou úrovních. V první řadě 

šlo o sportovní utkání mezi dvěma šachisty, o jimi sehrané partie a případnou osobní zášť či 

rivalitu. Ta však mezi Spasským a Fischerem v této rovině téměř neexistovala. Spasského 

vyjádření o Fischerovi v době před zápasem nebyla ovlivněna tehdejší sovětskou 

„protifischerovskou“ rétorikou. Fischer byl sice od svého ponížení v Curaçau velmi agilním   

kritikem metod sovětských týmů a hráčů, proti Spasskému konkrétně se však příliš 

nevymezoval, případně pouze kritizoval jeho šachové schopnosti. Již před zápasem zmínil, že 

mistrovství vnímá jako završení svého boje vůči Rusům, ne Spasskému osobně.274 

V pozdějších letech navíc oba šachisté zůstali v kontaktu a v roce 1992 sehráli neoficiální 

odvetný zápas v Bělehradě. Osobní rivalita či dokonce nenávist tak v zápase neměla místo. 

Ve druhé řadě šlo v širším pojetí o střet dvou systémů, které ke sportovní reprezentaci 

přistupovaly velmi odlišně. Fischerův americký individualismus a sovětské kolektivní pojetí 

Spasského přípravy byly poznamenány systémy, z nichž oba šachisté pocházeli a které 

určovaly jejich roli při přípravě na zápas i v samotném Reykjavíku. 
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Případ Borise Spasského ukazuje sílu lidského faktoru a individuality v otázce 

sportovní reprezentace. Je pravděpodobné, že jiný sovětský velmistr by k Fischerovým 

požadavkům v rámci zápasu by přistupoval obezřetněji, případně by Island protestně opustil 

ještě před zahájením zápasu. Protesty i bojkot sportovních událostí byly v rámci šachových 

šampionátů využívány jako forma nátlaku na organizátory již dříve, a v sedmdesátých letech 

tento trend nadále pokračoval.275  

Fischerovo vystupování z něj činilo snadný terč pro útoky sovětských i 

československých novinářů a jeho často nesportovní chování sloužilo k zdůrazňování obrazu 

„amerického sportovce“ jako někoho hnaného pouze vidinou peněžního výdělku a 

nerespektujícího pravidla. Mezinárodní šachová federace pak byla obviňována ze stranění 

západnímu reprezentantovi, s čímž se dá polemizovat. Prezident FIDE osobně vyjádřil svou 

podporu Fischera, ústupky jeho požadavkům a vyčkávání na jeho příjezd lze však spíše 

připsat snaze zápas uskutečnit s ohledem na investice Islandské šachové federace a na 

mediální zájem, který jej od počátku obklopoval. Je však třeba si uvědomit, že tento postup 

dával sovětským šachistům zcela legitimní důvod ke zpochybňování její nestrannosti. 

Spasského značně pasivní vystupování v roli reprezentanta SSSR je třeba vidět jako důsledek 

jeho ambivalentního postoje ke své vlasti a pravděpodobně i jeho povaze. Ke kontumační 

výhře měl odpor i v případě druhé partie, jak potvrzují slova N. Krogiuse, a pravděpodobně 

nechtěl titul udržet tímto způsobem. Svou roli mohla sehrát také finanční odměna, na níž měli 

účastníci nárok pouze po sehrání zápasu, přestože nelze Spasského motivaci marginalizovat 

pouze na finanční stránku věci. Spolu se změněným systémem pravidel turnaje kandidátů 

vytvořily tyto faktory situaci, v níž mohl titul mistra světa získat nesovětský reprezentant.  

Z Fischerova úspěchu významně profitovala USCF. Pozornost věnovaná šachu 

mohla teoreticky sloužit i k zdůraznění politizace sportu a sportovců ve východním bloku, 

případně snad i k mobilizaci veřejnosti k aktivismu v otázkách porušování lidských práv 

některých z nich. The New York Times v září 1972 otiskly dopis čtenáře věnovaný případu 

československého šachisty Luďka Pachmana, který byl po roce 1968 několikrát opakovaně 

vězněn a nebylo mu umožněno hrát na turnajích ani publikovat.276 Vzhledem k Fischerově 

nezájmu o politický aktivismus a absenci jiných vysoce postavených šachistů, jejichž hlas by 

v rámci FIDE mohl sloužit alespoň k započetí diskuse, se však jednalo o ojedinělý případ. 

 
275 Po emigraci Korčného Sovětská šachová federace odmítala účast sovětských šachistů na turnajích, na které 

byl on pozván. 
276 RADOVICH, Milan, Let Pachman Play Chess, The New York Times, 4. září 1972, str. 14. 
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V SSSR byl již předzápasový „strach z Fischera“ hrozbou, která se Fischerovým 

vítězstvím materializovala a donutila sovětské šachové funkcionáře k hledání cesty 

k znovuobnovení dominance sovětských hráčů. Tato potřeba byla podpořena i ztrátou 

několika významných šachistů v 70. letech – Paul Keres zemřel v roce 1975, Boris Spasskij 

žil od roku 1976 ve Francii a ve stejném roce Viktor Korčnoj emigroval. 

Fischerův pozdější osud a kontroverzní výroky značně poškodily jeho obraz jako 

amerického sportovního hrdiny studené války. Po ústupu z veřejného života se dostal do 

popředí zájmu až v roce 1992, kdy svou účastí na odvetném zápase proti Spasskému v 

Bělehradě porušil tehdejší americké embargo uvalené na Jugoslávii. Byl na něj vydán zatykač 

a jeho již dříve agresivní protiamerická a protižidovská rétorika se nadále stupňovala, což 

bývá přičítáno postupující duševní nemoci. Fischerovi byl poskytnut azyl a občanství na 

Islandu, kde také v roce 2008 zemřel. 
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Příloha č. 1: Pozvánka na šachový zápas USA-SSSR, 1954277 

  

 
277 Chess Review: The Picture Chess Magazine, roč. 22, č. 5, 1954, str. 135. 
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Příloha č. 2: „Ale, Borisi, co když nezahájí pěšcem na e4?“ Karikatura od Boba Walkera, která se 

objevila na obálce červnového vydání časopisu Chess Life and Review v roce 1972. Boris Spasskij 

hovoří před mistrovstvím s Leonidem Brežněvem a Alexejem Kosyginem.278 

 

  

 
278 WALKER, Bob, Chess Life and Review, roč. 27, č. 6, 1972 (obálka). 
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Příloha č. 3: Vývoj počtu registrovaných členů Šachové federace Spojených států amerických  

(na 100 000 obyvatel starších pěti let)279 

 

  

 
279 CHRESSANTHIS, G. A., c. d., str. 19. 
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Příloha č. 4: Hlavní sál Laugardalshöll během příprav mistrovství světa280 

 

 
280 FRIEDEL, Frederic, Bobby Fischer in Iceland – 45 years ago (2), dostupné z: 

<https://en.chessbase.com/post/bobby-fischer-in-iceland-45-years-ago-2>, [citováno 6. srpna 2020]. 

https://en.chessbase.com/post/bobby-fischer-in-iceland-45-years-ago-2
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Příloha č. 5: Bobby Fischer a Boris Spasskij při partii281 

  

 
281 FRIEDEL, Frederic, Bobby Fischer in Iceland – 45 years ago (6), dostupné z: 

<https://en.chessbase.com/post/bobby-fischer-in-iceland-45-years-ago-6>, [citováno 6. srpna 2020]. 

https://en.chessbase.com/post/bobby-fischer-in-iceland-45-years-ago-6
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Příloha č. 6: Fischerův telefonát s Henrym Kissingerem na karikatuře Halldóra Peturssona.282 

Kissinger měl údajně apelovat na Fischerovo vystupování a reprezentaci Spojených států v zájmu 

zachování přátelských vztahů USA s Islandem. 

 

 

  

 
282 WINTER, Edward, Chess Notes, dostupné z: <https://www.chesshistory.com/winter/winter169.html> 

[citováno 2. srpna 2020]. 

https://www.chesshistory.com/winter/winter169.html
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Příloha č. 7: Výsledek zápasu o titul mistra světa v roce 1972 na karikatuře Halldóra Peturssona.283 

Zleva sovětští sekundanti Jefim Geller a Nikolaj Krogius, Boris Spasskij, Bobby Fischer přebírající 

korunu od prezidenta FIDE Maxe Euweho, kterému pomáhá funkcionář FIDE sir Harry Golombek. 

V pozadí rozhodčí Lothar Schmid a jeho asistent Gudmundur Arnlaugsson, před nimi Fischerův 

islandský bodyguard Saemundur Palsson, sekundant William Lombardy a Thorvaldur Gudmundsson, 

islandský hoteliér, který připravoval závěrečný banket. Na schodech s nápisem Gens una sumus 

(motto FIDE, „Jsme jeden národ“) za Golombekem Fred Cramer z USCF, prezident Islandské šachové 

federace Gudmundur Thorarinsson a islandský velmistr Fridrik Ólafsson. U pytle s penězi se nachází 

Chester Fox, který po zápase Fischera zažaloval za porušení smlouvy ohledně natáčení zápasu. 

 

  

 
283 EVANS, L. – SMITH, K., c. d., str. 4. 
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Příloha č. 8: Bobby Fischer dostává po návratu do USA Zlatou medaili od newyorského 

starosty Johna Lindsaye284 

 

 

 

 

 

 

 
284 Bobby Fischer Day in New York, in: Chess Life and Review, roč. 27, č. 12, 1972, str. 815. 


