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Aron Nimcovič, 1886-1935, v této autobiografické knize popisuje svoji cestu mezi špičkové 
šachisty, doplněné komentovanými partiemi převážně z jeho raného období. Na konci přehled 
výsledků. Knížka poprvé vyšla v Petrohradě v roce 1929, toto je první české vydání.  
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     Na trhu se letos objevila nová publikace – útlá knížka z tvorby Arona Nimcoviče – Jak jsem se 
stal velmistrem.  
 
     Jedná se o překlad z ruštiny, jehož autorem je Antonín Čížek. Na redakci se dále podílel Martin 
Beil a vydání zprostředkovala Galerie Dolmen s.r.o. 
 
     Dle webových stránek autora překladu se jedná o první vlaštovku, dále by měla následovat další 
zajímavá díla (Réti, Marshall a další). 
 
     Osobně bych doporučil rozložení na dva sloupce na stránku – při stávajícím rozvržení do 
jednoho sloupce jsou diagramy poněkud „utopené“. Při dvou sloupcích by došlo k redukci počtu 
stran, kterých je i tak „jenom“ 96. Je škoda, že se minuly vydavatelské záměry nakladatelství 
ŠachInfo, když před lety vydalo Nimcovičova díla Můj systém, Můj systém v praxi a Blokáda. 
Mohla být doplněna i tímto novým titulem. Navíc už i v případě Blokády se jedná o velmi útlou 
publikaci. Tady je na místě ruský model, kdy v roce 2005 vydali generálního Nimcoviče v jedné 
publikaci – tedy Můj systém, Můj systém v praxi, Blokádu i Jak jsem se stal velmistrem.  
 
     Bez ohledu na to, máme tady další dílo šachové klasiky v češtině, což je veskrze pozitivní. 
Dlužno dodat, že v tomto směru je u nás pole působnosti hodně neorané – na českou mutaci čekají 
díla takových klasiků, jako Tarrasch, Em. Lasker, Réti (s malou výjimkou od J. Kalendovského), 
Aljechin, Euwe a další, nemluvě o mladší generaci, zastoupené např. Markem Dvoreckým. 
Výjimku představuje Nimcovič, jehož zásadní díla jsou právě touto vydanou publikací 
zkompletována. Nějaké rychlé zacelení této mezery se nedá zřejmě očekávat, takže musíme být 
vděčni za každý počin a jinak čerpat ze zahraničních zdrojů, ať už ruských, nebo anglických, či 
německých. Současná cenotvorba šachových publikací taktéž příliš nenapomáhá masovému 
nákupu, protože sto tisícové náklady knih, jako tomu bylo v bývalém SSSR, jsou nenávratně pryč. 
 
     Na http://sachknihy-cizek.tode.cz/ je aktuální nabídka knih v elektronické podobě (formát PDF), 
k níž jde pořídit také databázi (CBD), včetně cenových realcí. 
 
     Je tedy jenom dobře, že se zacelilo jedno z bílých míst na šachovnici šachové literatury. 
Popřejme novému týmu šťastnou ruku při výběru vhodných titulů a hodně elánu do další práce. 
 
 


