
Deníček šachového nadš(šíl)ence

Skončil  další  turnaj v rámci Šachparády a my se po zdravé úvaze rozhodli,  seznámit vás
s jedním  protagonistou  daného  turnaje.  Je  jím  hráč  moroza15,  který  nás  při  včerejším
rozhovoru obohatil o pár informací a vcelku v dobrém si dělal legraci ze svých chyb.

„Včerejší třetí místo znamená bronzový stupínek, ale jste s ním spokojený?“

Inu  ani  moc  ne,  ale  člověk  by  si  neměl  po  takových  chybách  stěžovat  a  spíše  hledat
možnosti, kde se zlepšit.

„Celková Vaše bilance činí z 5 turnajů 2 zlaté a 2 bronzové medaile. To vůbec není
k zahození, kde vidíte své případné silné stránky?“

Do každého  turnaje  nastupuji  v pozici  favorita  a  je  zřejmé,  že  se  chce  na  mě,  kdekdo
vytáhnout. Přirovnal bych to k tomu, když občas hrajeme s Radomírem Caletkou simultánku.
Tam se taky každý bodík proti němu počítá.

Člověk by se i rád pochválil, že staví obecně lépe figurky a konečně se objevuje i nějaká
lepší souhra. Každopádně i včerejší den mi nabídl dost pozic k zamyšlení, které mám hrát
mnohem lépe, i proto se chci o některé z nich podělit a věřím, že řešitelé budou častokrát
úspěšnější, než já sám.

„Tempo v Rapidu 10+0 Vám vyhovuje nebo byste si představoval přídavek?“

Hrací tempo je v pořádku i rozumné, taky musím někdy jíst , s přídavkem bych se k tomu
vůbec nemusel dostat.

„Jak vnímáte sílu Vašich soupeřů a s kým se Vám nejhůře hraje?“

Virtuální ELO je opravdu pouze číslo. Samozřejmě mnohé hráče osobně znám, ale i oni se
zlepšují a v podstatě musím vždycky v turnaji uhrát 6 a více bodů ze 7, abych měl možnost,
že nebudu upisovat.

Nejhůře  se mi  hraje  se sebou samým, jelikož  základní  stavební  kámen v šachu jsem si
zlepšil, pak ale nastává až příliš velká proměnlivost, jelikož občas dokážu odehrát partii bez
chyb a jindy zase sázím jednu hrubku za druhou. Přirozeně mě k tomu nutí i soupeři, kteří se
postupem času ve všech variantách šachu zlepšují,  ale aspoň se člověk poučí  a něco i
dozví.

Někdy je to tak, že si připadám jako Stařec na širém moři a lovím ryby a až odpoledne
zjistím, že jsem si sítě zapomněl doma, takže jdu domů zase s prázdnou kapsou, ale s nově
nabytou vědomostí v hlavě.

„Jako šachový trenér se chystáte ukázat většinou i triviální pozice, kde se dá udělat
chyba. Neztratíte tím případně autoritu?“

Jsem toho názoru,  že samotný trenér má jít  příkladem a určitě není  dobře ukazovat  jen
partie, kde vyhrajete. Naopak i v prohraných pozicích se hráč naučí více věcem nebo i ve
vyhrané partii mnohokrát člověk přehlédne správné řešení a může se dostat do svízele.

„Mnohokrát děkujeme za krátký rozhovor a nyní se už podívejme na partie“.



1. Kolo (BNT, 20. tah)

Černý svým posledním tahem zahrál  hrubku, když zahrál  19…Jf6??, dokážete jeho
chybu potrestat?

Pokud se Vám případně nepoštěstilo, tak se můžete utěšit vědomím, že i já přehlédl vítězný
tah a musel se nadále partií ubírat do koncovky.

Člověk by si neměl zpětně vybavovat  pozice, ale mně se tohle přihodilo,  a to se nesmí,
jelikož  se  pak  člověk  upne  na  nepříliš  podstatné  věci.  Partie  pokračuje  a  i  díky  dalším
špatným tahům se dostáváme do remízové pozice nebo ne?

1. Kolo (ČNT, 60. tah)

Už  dávno  mělo  být  hotovo,  ale  o  40  tahů  později  se  nadále  trápíme  s houževnatým
soupeřem,  ten  se  nyní  musí  správně  bránit,  dokážete  udržet  pozici  nebo  už  je  tohle
postavení prohrávající?



Můj sok nezahrál naštěstí dobře a já se přeci jenom dostal do vyhrané koncovky, když jsem
si proměnil  dámu za pěšce. Nastala zajímavá pozice, kde jsem vynutil  mat.  Dokážete jej
najít?

1. kolo (BNT, 73. tah)

Nabízí se 4 tahový mat a věřím, že budete úspěšní!

Pokud se podařilo najít, tak gratuluji a můžeme jít na další diagramy.

2. kolo  nabídlo  tah  na  jednu branku,  který  byl  úspěšně  proměněný,  zde  jsem
neměl  příliš  šancí  a  musel  se  soustředit  na  další  kolo,  abych  si  napravil
reputaci.

3. kolo (ČNT, 13. tah)



V partii  stojí  bílý  mnohem  lépe  a  posledním  tahem  nachystal  menší  léčku  a  soupeř  se
nachytal. Podívejte se pořádně na pozici a navrhněte tah, pokud soupeř zahraje 13… Jxe4.
Pokud se Vám tah nelíbí, tak zvolte jiný tah, který je v dané pozici lepší.

Získal jsem již 2 body, ale nadále se musím mít na pozoru, jelikož postup do vyšších pater
tabulky není jednoduchý a spíše pozvolný.

4. kolo (ČNT, 61. tah)

V partii  mě soupeř nebezpečně ohrožoval, ale postupem času jsem si dokázal vybudovat
převahu, kterou jsem nedokázal, jak je už mým zvykem, zúročit k rychlejší výhře, takže jsem
se musel spokojit  s věžovou koncovkou.  Nakonec udělal  bílý chybu a zahrál  61. Va3??,
dokážete najít vítězné postupování?

5. kolo (ČNT, 12. tah)

Bílý se rozhodl napadnout střelce na poli c5 tahem 12. b4. Je to vhodný postup nebo ne a
případně co byste zahráli za černého?



Soupeř mě ušetřil, a tak se o několik tahů později konečně ukázala taktika i na mé straně,
postup jezdcem byl zcela správný a nabídl několik napadnutí. Pro mé žáky opět jednodušší
úkol, jak získat bodík.

5. kolo (BNT, 22. tah)

Posledním tahem si  černý  moc  nepomohl,  zahrál  21…Vf7, aby  jí  nemohl  z pole  f8  vzít
jezdec, stojící na poli g6. Pokrytím této hrozby se ovšem peripetie pro černého nevyřešila,
jelikož nyní hrozí jiný problém. Dokážete zasadit černému rozhodující úder?

6. Kolo (ČNT, 35. tah)

Souboj trenérů může být i zábava, tentokrát jsem se potkal s Karlem a chtěl jsem zlepšit naší
vzájemnou bilanci.  Za černé jsem zkusil  zahrát  Stafford Gambit,  abychom si  vyzkoušeli
jinou nepříliš hranou variantu. 

Naneštěstí hrál Karel silně, takže jsem ho dlouho nemohl dostat pod tlak. Konečně se mi
podařilo získat pěšce zpátky, ale pozice byla pro mě pouze mírně lepší. Koncovka a časová
tíseň dělá divy, i proto nastal tento tah:



Karel zahrál 35. Vb2, v této chvíli jsme měli na hodinách následující čas: Karel 42 sekund, já
84 sekund. Určitě stála pozice za větší přemýšlení, ale rozhodující vítězný tah jsem přehlédl,
dokážete jej najít alespoň vy?

Partie se vyvinula jinak a nachystala opravdu zajímavý konec, který se už bohužel nikdy
nedozvíme, jelikož v 53. tahu spadnul Karel na čas.

6. Kolo (BNT, 54. tah)

Některé pozice jsou svízelné a na první pohled vypadají jinak, než doopravdy jsou. Dokázali
byste správně ohodnotit současné postavení? Pokud ano, tak Vám gratuluji. Já se shodnul
s Karlem, že jsme si oba mysleli, že černý stojí na výhru, i proto jsem nenabízel remízu.

Pokud bych se však podíval pořádně, i když se 17 sekundami jsem nemohl taky riskovat, tak
bych nabídnul remízu, jelikož vyhrát v takové pozici pouze na čas, není pro mě a až tak mě
pak výhra netěší.

Zarážející  je,  že  jsem  před  2  tahy  promarnil  výhru, ale  nakonec  se  k ní  dostal  jiný
způsobem. Nastalo poslední  kolo, a pokud bych v něm vyhrál,  tak se rýsovala šance, že
bych mohl zvítězit.

7. Kolo (BNT, 15. tah)

Ostře hraná partie, kde se nacházelo velké množství taktických možností. V pozici stojí bílý
na výhru, ale musí zahrát ideálně. Poslední tah černého je zřejmý: 14…Sb4+



Když bych zahrál dobře, tak jsem stál ve vyhrané pozici, bohužel jsem se nesmyslně uchýlil
ke špatné variantě a jedním tahem si pokazil celou pozici. 

Věřím,  že vy budete úspěšnější  a napíšete správný tah,  jelikož  po něm najednou černý
pozbyl veškerých šancí, i když přirozeně se může bílý splést i dále. Každopádně při přesné
hře nebude mít černý za chvíli nárok.

7. Kolo (BNT, 20. tah)

Za 5 tahů se pozice rapidně změnila, ale není ještě prostor k zoufání. Tady je však dobře
vidět, jak jeden tah a špatné rozhodnutí ovlivní celou partii. Černý zahrál 19…Dxc3.

Musím uznat, že opět se ke mně dostavila frustrace, a to není správné řešení. Hráč musí
nadále pokračovat ve výkonu a plné koncentraci. Najděte správný mezitah, který udrží pozici
v dynamické rovnováze. 

Ideální tah jsem neviděl a uchýlil se do koncovky, která byla předem prohraná, a tak jsem za
turnaj připsal celkově 5 bodů a musel se spokojit se třetím místem, které po zhlédnutí všech
svých partií hodnotím dobře, ale člověk by chtěl více.



Proto se musím ještě nadále zlepšovat, aby k tomu základu přidal i nějaký bonus navíc.

Na závěr gratuluji Karlovi k prvnímu místu, protože už si nějaký ten turnaj zasloužil
vyhrát. Mě může trochu hřát, že jsem byl jediný, kdo ho tentokrát obral o nějaký bodík.

Věřím, že diagramy i zhodnocení se budou hodit a brzy se zase shledáme u dalších
článků. Zůstaňte pozitivně negativní. Brzy milí čtenáři, Napočtenou.


