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V roce 1909 vyšla v Praze 
kniha Partie mezinárodních tur-
najů šachových v Praze 1908, 
kterou vlastním nákladem vy-
dal V. Kautský, obsahující však 
prakticky jen neglosované par-
tie.

Ke 100 letům od prvního 
mezinárodního turnaje v Praze 
si autoři J. Kalendovský a Z. 
Závodný stanovili nesnadný 
úkol. Z dobových materiálů 
sestavit a napsat opravdovou 
turnajovku. Každý, kdo se ně-
kdy pokoušel nějakou i tu bro-
žurku či knížečku napsat, ví, 
co to je za práci. A při pohledu 
na knihu obdiv vzroste. A prá-
vem! Myslím, že se dobrá věc 
podařila. Ani to neznamená, že 
se z knihy stane bestseller (kéž-
by!). Ale sběratelé, ti ji ocení!

Je to výborná turnajová 
kniha velice silného turnaje se 
všemi 190 partiemi a dalšími 
desítkami partií z vedlejších 
turnajů a simultánek. Všechny 
partie jsou komentované z do-
bových zdrojů a částečně au-
tory. A jak už to dnes ani jinak 
nejde, komentáře byly prověřo-
vány počítačem. 

V turnaji, spadajícím do zla-
té éry Durasovy, hrálo 20 hrá-

čů systémem každý s každým, 
s výsledkem 1.–2. Duras, 
Schlechter, 3. Vidmar, 4. Ru-
binstein, 5. Teichmann, 6. Ma-
róczy, 7.–9. Leonhardt, Mar-
shall a Salve, 10. Janowski atd.

Pěkné jsou úvody  k jed-
notlivým kolům, tabulky, pře-
hledy, biografické medailonky 
osobností kolem turnaje, his-
torie vzniku turnaje a zejména  
mnoho zajímavých dobových 
fotografií a dalších informací 
přímo z turnaje i z jeho záku-
lisí. Mnoho z těchto informací 
nebylo ještě  publikováno a je 
dnes prakticky nedostupných, 
ale autoři je vyhledali v dobo-
vém šachovém i nešachovém 
tisku.

Zdeněk Závodný si kni-
hou splnil svůj skoro dětský 
sen napsat turnajovou knihu 
a jsem přesvědčen, že si vybral 
opravdu dobře, a ti, co si knihu 
koupí, rozhodně neprohloupí. 
Za sebe jim jenom mohu po-
gratulovat a popřát, když ne 
dobré počtení, tak určitě dobrý 
zážitek při listování knihou 
a občasném nahlédnutí na fo-
tografie, či přečtení zajímavého 
kometáře. Dobře se bavte!  n


