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Petr 

Buchníček

Šachy jsou oblíbenou hrou 
milionů lidí. Petr Buchníček 
(v minulém čísle jsme mylně 
napsali jeho jméno) patří 
k mezinárodním rozhodčím, 
který se potkává se všemi 
hvězdami šachového světa. 
� Antonín Zvěřina

Co to vlastně obnáší, být meziná-
rodním šachovým rozhodčím?

I šachy mají svá pravidla a rozhodčí 
je od toho, že je hráči dodržují. 

Jaká pravidla?
Jedno z pravidel hovoří o tom, že 

všechny tahy se musí provádět jednou 
rukou, nesmí se hrát obouruč, což čas-
to dělají děti nebo amatéři. Na vrchol-
né úrovni se musí partie zapisovat, 
hraje se s časovou kontrolou. Platí pra-
vidla, jakým způsobem lze nabídnout 
remízu. A rozhodčí dohlíží, aby u hry 
byl klid, byly ty správné podmínky pro 
hru. 

Tady jsou podmínky splněny?
Tyto akce mají spíš ráz společenský, 

takže se mnoho pravidel nedodržu-
je. Ten, kdo hraje simultánku, požádá 
hráče, aby tah prováděli, až on přijde 
k šachovnici. 

Jak dlouho se taková simultánka 
hraje?

Tady se hraje bez hodin, takže podle 
síly protivníků, někdy k šachovnicím 

přistupují další hráči a trvá i několik 
hodin. 

Jak vy jste se dostal k šachům?
Začal jsem chodit do šachového 

kroužku ještě v třebíčském Domě 
pionýrů. Zhruba v osmi letech jsem 
se zaregistroval v šachovém oddílu 
v rámci Spartaku Třebíč, a už jsem u 
toho zůstal. 

Jakých jste dosáhl úspěchů?
Vyhrál jsem Akademické mistrovství 

Slovenska, což mně umožnilo zúčast-
nit se univerziády. To byla zajímavá 
zkušenost. Několikrát jsem se zúčast-
nil týmových soutěží. Větších úspěchů 
jsem dosáhl v korespondenčním šachu 
a díky šachům jsem se dostal až do 
pozice šachového rozhodčího. 

Tam jsem se dostal na Mistrovství 
Evropy mládeže, byl jsem na mistrov-
ství světa v bleskovém šachu ve Varša-
vě. To byla velká zkušenost, protože 
mezi špičkové hráče se divák nedosta-
ne. Dostal jsem se do blízkosti i sou-
časného mistra světa.

Dá se vůbec v šachách ještě něco 

Šachy jsou stále oblíbenou zábavou

Stavební úpravy budov stravovací-
ho provozu a administrativy v třebíč-
ské nemocnici by měly do budoucna 
přinést výrazné energetické úspory. 

„Zateplením objektů, výměnou výpl-
ní otvorů a následným vyregulová-
ním otopné soustavy by mělo dojít ke 
snížení spotřeby energie na vytápění v 
průměru o 43 procent a snížení emi-
sí skleníkových plynů o 40 procent,“ 
vyjmenovává náměstkyně hejtmana 
pro regionální rozvoj Hana Hajnová.

„Spotřeby energií sledujeme průběž-
ně a splnění předpokládaných úspor 
budeme dokládat na základě odečtů 

skutečných spotřeb energií a faktura-
cí v rámci zavedeného energetického 
managementu minimálně po ročním 
provozu,“ doplňuje.

Projekty na snížení energetické 
náročnosti budov nazvané „Úspory 
energií - Nemocnice Třebíč, admi-
nistrativa (budova N)“ a „Úspory 
energií - Nemocnice Třebíč, stra-
vovací provoz (budova K)“ byly 
spolufinancovány Evropskou unií 
– Fondem soudržnosti v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí, 
a to částkou 7,25 milionu korun.  

 -zt-

Snížili energetickou 
náročnost objektů v nemocnici

nového vymyslet?
Určitě ano. Ty šachy jsou sice teore-

ticky spočítatelná hra, protože je ome-
zený počet figurek a polí, ale zatím na 
to současné počítače nestačí. I kdyby 
to dokázaly spočítat, tak si to člověk 
nezapamatuje. 

To by znamenalo, že by se nedalo 
hrát proti počítači, ale lidé proti sobě 
by mohli hrát. Není v silách člověka si 
vše zapamatovat. V zahájení jsou pro-
pracované varianty, špičkový hráči prv-
ních dvacet třicet tahů hrají z domá-
cí přípravy a až potom se dostávají do 
situace, kdy začínají přemýšlet. 

Pořád jsme jenom lidi, máme 
nějakou povahu, nějakou náladu. Před 
deseti lety to vypadalo, že většina partií 
skončí remízami, ale hráči začali hrát 
trochu agresivněji a vše to změnilo. U 
korespondenčního šachu to samozřej-
mě tak není.   

Prý jsou i hráči, kteří soupeře hod-
notí třeba podle horoskopu.

Znám takové, ale většinou si šachista 
dohledá poslední partie svého soupeře 
a podle toho se připraví. Tohle se učí 
už od útlého věku. 

Pamatujete si zápas minulého sto-
letí, Sověta Spasského a Američana 
Fischera v roce 1972 v islandském 
Reykjavíku?

Tak to jsem ještě nebyl na světě, ale 
četl jsem o tom hodně. O obou šachis-
tech i jejích sekundantech. Fischer měl 
za sekundanta Čecha Kaválka, který 
emigroval do Německa za otcem. Fis-
cher byl podivín a zemřel v ústraní. 
Hrob má právě v Reykjavíku. 

V té době to musela být výraz-

ná událost. První uznaní mistři svě-
ta byli rodáci z Čech. Pak nastoupila 
éra sovětských mistrů. Zápas se hrál 
v období studené války a Fischer tuto 
hegemonii prorazil. 

Dnes je mistr světa Nor Magnus 
Carlsen. Ale v tehdejších zemích 
Sovětského svazu mají šachy velkou 
popularitu stejně jako třeba v Indii. 
Ten zápas v Reykjavíku velmi ovliv-
nila i skutečnost, jak si Fischer kladl 
nestandardní požadavky. Ale umožnil 
dalším šachistům se hrou živit, i když 
to není tenis nebo golf. 

Co byste doporučil dětským 
šachistům v jejich začátcích?

Chce to píli, nic není zadarmo. Výho-
dou je zkušený trenér. Může nasměro-
vat, ušetří mu mnoho času. Dnes jsou 
samozřejmě k dispozici i jiné prostřed-
ky, jsou databáze partií v počítači. Bez 
trenérského zázemí to ovšem nejde. 
Velice důležité je vymyslet plán ve 
střední hře. 

Mají šachisté oblíbené nějaké prů-
povídky?

Tak to určitě, jsou všeobecně známé 
či lokální. V třebíčském klubu se tra-
dovala Kopečného kombinace, která 
objektivně byla chybná, ale mnohdy 
vyšla. U partií si i rád zpíval, což samo-
zřejmě u soutěžních utkání nešlo. ¨

Mrzí vás, že se šachy nehrají 
v kavárnách, v restauracích?

Dříve se oficiální akce konaly v těch-
to zařízeních. Věřím tomu, že se obliba 
vrací. I tam. A pak, k takovým volným 
partiím i pivko patří.        


