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Mládežnický dvouměsíčník

Vážení šachoví přátelé,
vstoupili jsme do roku 2012, který pro nás bude jistě v ledasčem
jiný než rok předcházející. Určitě se i v této době nejrůznějších
krizí najde spousta novinek, které budete vnímat pozitivně.
Snad tomu bude i po seznámení se
s časopisem Tempo, který pro vás
hodlá připravovat skupina „nadšenců“
krajského mládežnického šachu do
konce této sezóny ve dvouměsíčních
intervalech. Tempo bude vycházet
bezplatně ve formátu pdf a ve vašich
e-mailových schránkách se objeví jen
v případě vašeho zájmu. První číslo
tak prosím ještě rozešlete
spoluhráčům, přátelům atd., kteří by
měli zájem si o mládežnickém dění
v Pardubickém kraji přečíst. Poté
bychom byli rádi, kdyby se k jeho
odběru přihlásil každý zvlášť na tempoPCE@seznam.cz, jelikož
je to pro nás asi jediný možný způsob, jak zjistit počet čtenářů
časopisu a ujistit se, že naše práce nebude zbytečná.
I při dvouměsíčním formátu se vám pokusíme přinést články,
rozbory, komentované partie a jiné informace, které pro vás
nebudou již „ohranou písničkou“ z různých krajských
mládežnických webů. Budeme velice rádi, když se náš
čtyřčlenný redaktorský tým rozšíří o některé další „kamenné“
redaktory nebo nám i nepravidelně zašlete vaše postřehy,
komentáře, příspěvky atd. A teď již příjemné počteníčko
v našem novém časopisu a snad si nás ve svém PDF Readeru
přečtete i příště! :)
David Schaffer

Komentář k partiím
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Partiové ukázky z prvního kola dorostenecké ligy
Pavel Holásek
Začnu několika diagramy, které ukazují vždy jasnou strategickou převahu jedné strany.
Chcete-li se pocvičit, zakryjte si text a pokuste se charakterizovat rysy pozic na
diagramech.
Petr Čižinský (2186, Polabiny) – David Zoubek (1779, Rapid Pardubice)
Tak takhle vypadá francouzská, která se černému
nepovedla.
Černopolní střelci jsou vyměněni, takže černá pole
na straně černého (h6, g7, f6, e7, d6, c5) jsou zoufale
slabá. Naopak má černý typického „francouzského“
střelce na d7, který plní jen roli dalšího pěšce.
Typická protihra proti patě pěšcového řetězu (pd4)
se nekoná. Nekoná se ani podrývání bílého centra
postupem f7-f6. Černý nemůže dělat rochádu, tedy
neukryje krále a nerozehraje věže. Typický sloupec
pro věž – sloupec c – obsadí snáze bílý: nic mu
nebrání, aby tam zdvojil věže. Po pouhých patnácti
tazích nemá černý prakticky co hrát.

Ladislav Kubišta (1619, Ústí nad Orlicí) – Ondřej Kraus (1965, Rapid Pardubice)
Najděte deset rozdílů :-). Opět francouzská pěšcová
struktura, opět patnáct učiněných tahů, ale všechno
je tu jinak (partie vznikla z Carokannu s 3. e5).
Černopolní střelci jsou na šachovnici, ten černý kryje
potenciální slabiny, ten bílý je špatný, plní roli
pěšce. Bělopoláka černý nemá, hned zpočátku ho
vyměnil. Protihra proti d4 je reálná, tah f7-f6 se
výrazně nabízí, k rochádě se černý dostane, c sloupec
může zdárně využívat (pole vniku c4). Bílý stojí hůř
a je odsouzen k obraně. (V partii černý chyboval, po
15. … h5 16. Dd3 Db6? 17. Jxd5! ztratil pěšce, ale to
s hodnocením pozice nesouvisí.)

David Kozák (1797, Svitavy) – Monika Ryšavá (1250, Polička)
A trochu z jiného soudku: i když pozice vznikla ze
„zavřeného“ zahájení (dámský gambit), je o poznání
otevřenější.
Černému chybí pěšec a pe6 je izolovaný. Bílý má
díky pd4 převahu v centru a prostorovou převahu.
Náskok bílého ve vývinu je zřejmý. Do očí bije jeho
silná dvojice střelců, která ovládá šachovnici. Jezdec
má připravené pole e5, věže volné sloupce. Černý
musí vymyslet, jak dokončit vývin, ale bude-li to
spojeno s otevřením hry, např. při postupu e6-e5,
pak bude konec rychlý.
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A nakonec celou partii, která má všechno: strategické motivy, taktiku, chyby, zvraty
i kombinační závěr:
Jan Petrásek (1295, Polička) – Ondřej Schaffer (1798, Polička)
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 e6??
Není-li to nějaká psychologická válka mezi
kamarády, pak si dovoluji nad tímto tahem vyletět
z kůže. Černý nemůže hrát Carokann a ve třetím
tahu spáchat takovouhle hrůzu. V čem je problém?
Vznikla vlastně francouzská (1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5),
kde by černý zahrál nesmyslný tah 3. … c6??, což je
čistá ztráta tempa, protože nutný tah c7-c5 tu hraje
černý nadvakrát. V Carokannu je tato nevýhoda
kompenzována tím, že černý vyvine a vymění
bělopolného střelce, který ve francouzské přináší
tolik problémů. Tah e6 však této možnosti
zabraňuje. Černý vlastně kombinuje dvě zahájení,
přičemž z obou si vybral to horší (z francouzské
špatného střelce, z Carokannu ztrátu tempa).
4. Sd3 Jd7 5. c3 c5
Takže černý má francouzskou s tempem méně a
s jezdcem na d7 místo na c6 (tlak na d4 tedy nemá
obvyklou sílu). 6. Sb5?? A můžeme pro změnu
kritizovat bílého. Opět ztráta tempa – a proč? Aby
vyměnil svou ideálně postavenou figuru za
nesprávně vyvinutého jezdce. Možná vám připadají
dva otazníky kruté, dávali byste je až ke ztrátě
dámy apod. - ale ztráta dámy je pouhé přehlédnutí;
tohle je horší, tohle je nepochopení.
6. ... a6 7. Sxd7+? Sxd7 8. Je2 Db6 9. Jd2 cxd4
10. cxd4 Je7 11. f4?! Jf5 12. Jf3 Sb4+ 13. Sd2 Je3
14. Dc1 Vc8
Bílý tedy nejenže nepřesnost vrátil, ale dostal se už
do značné nevýhody: černé figury se rojí a společně
rozebírají
nevyvinutou bílou
pozici.
15. Sc3 Jf5 16.
a3 Sxc3+ 17.
bxc3 Sb5 18. Vb1
Da5 19. Vb3 Vc7 20. g4 Je7 21. Db2 O-O 22. Kf2
Vb8 23. Jfg1 Sc4 24. Vb4 Jc6 25. Vb6 Sb5
Další nepřesnosti bílého jsem nechal bez komentáře.
Vidíte, že černý nejenže výhodu udržel (bílý má
nevyvinuté královské křídlo a na dámském hraje
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černý), ale teď navíc komicky odchytl bílou věž. 26. Vxb5 Dxb5 27. Dc1 Ja5 28. h4
Bílý, pokud to nechce položit, musí zkusit protiútok tam, kde má figurky. Nemělo by to
ale stačit. 28. … Jc4 29. h5 Jb2 30. Dc2 Vbc8 31. Jf3 Ja4 32. Jg5
Bílý vykřesal docela reálný útok. Máme tu
psychologický problém: co s vyhranými pozicemi?
V šachu často nastává situace, kdy se soupeř
z posledních sil ještě snaží najít protišance a kdy
pozice, která byla přece vyhraná „sama“, bez rizika,
je najednou ostrá a každé šlápnutí vedle se může
vymstít. Je třeba se takových pozic nebát, rozpoznat
je a maximálně se v nich koncentrovat. 32. … g6?
Chyba částečně pochopitelná. Černý by musel
překročit psychologickou bariéru, pustit dámu na
„matové“ pole h7 a spočítat, že bílý ničeho
nedosáhne: 32. … h6! 33. Dh7+ Kf8 34. Vb1 Dc6,
napadený jezdec musí zpátky (nebo se obětovat) a samotná dáma krále příliš neohrozí.
Očividný problém tahu g6 je otevření h sloupce, rázem bude mít bílý v útoku tři figury.
33. hxg6 fxg6?
Zase pochopitelné: černý chce, aby jeho věž po sedmé
řadě kryla královské křídlo. Jenže přijde taktické
vyvrácení; slabinou zvoleného braní je ph7 jako cíl
útoku a pf7 chybějící v obraně bílých polí. 34. Vxh7!!
Bílý nesmí váhat. Po 34. Jxe6? Vc6 35. f5 Jxc3 by se
černý dostal ke své připravené hře. 34. … De8!
„Oběť“ nelze přijmout: 34. … Vxh7? 35. Dxg6+ Vg7
36. Dxe6+ Kf8 37. Dxc8+. Bílý dostane věž zpátky
a černý je nehledě na převahu kvality ztracen: dáma
a jezdec jsou v útoku vemi silnou dvojicí a pěšcová
lavina před sebou všechno smete. 35. Vh3! Výborný
tah! Věž působí jak po h sloupci, tak po třetí řadě. 35. ... Vg7 Jak má bílý pokračovat v
útoku? Přece jen je stále bez kvality, černý stáhl významné síly do obrany … Najdete to?
36. Db1!! Nádhera! Nechce se skoro věřit, že bílýma
tohle nehraje alespoň 1. VT. IM Štefan Gross
takovým tahům říká útočný ústup (najděte si na
novoborácích článek GM Markoše Strategie střední
hry (10) – Múdrejší ustúpi). Dáma míří na h1, aby
podpořila věž, v některých variantách může brát na
b7 a zároveň může přejít i na b4, aby mířila po
diagonále a3-f8 (např. po 36. … Kf8 37. Vh8+ Vg8
38. Db4+). 36. … Vc6 Obrany už nebylo. 37. Dh1
Kf8 38. Vh8+ Vg8 39. Dh6+ Ke7 40. Dh7+
Partie dvou rozdílných „poločasů“. Černý nejdřív
ukázkově přehrál bílého, načež dopustil zvrat a byl
ukázkově přehrán sám.
1-0
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Petr Čižinský
26. 2. 1995
2222 ŠK Polabiny
kandidát mistra (FIDE ELO 2162)
vítěz Polofinále MČR juniorů a dorostenců 2010
3. místo na MČR mládeže 2010, kategorie H 16
účastník Olympiády družstev mládeže 2011
několikanásobný krajský přeborník mládeže atd.

Ahoj Petře, v současné době jsi nejsilnějším krajským dorostencem. Máš za
sebou spoustu zkušeností z nejrůznějších soutěží. Dokážeš si vzpomenout na
své šachové začátky? Kdo Tě k šachu přivedl, kdy a kde to bylo?
Ahoj Davide, to jestli jsem nejsilnějším krajským dorostencem, tak to opravdu
nevím, možná podle ELO žebříčku, ale k věci. K šachu mě přivedl táta již v mládí.
Naučil mě tahat figurkami a také se snažil, abych nad vším přemýšlel. Nikdy mě
nenechal vyhrát, ač moje máma vždy žadonila, aby aspoň jednou ano, avšak
nenechal. Díky tomu jsem se víc a víc snažil. Pak mě zhruba kolem desíti let
přivedl na kroužek k Pavlu Borkovi v České Třebové a tam začalo teprve to pravé
„závodní“ hraní.
Spousta začátečníků má strach ze svého prvního šachového turnaje. Jak to
bylo u tebe? Vzpomeneš si na svoji první partii?
Ano, vzpomínám si na to moc dobře. Strach jsem trochu měl, ale také jsem se na
partii velmi těšil, chtěl jsem vědět, jaká konkurence na mě čeká, sice jsem
prohrál, pokud se nepletu, ale o to více jsem se chtěl zlepšit.
Vím, že první takové velké zlepšení u tebe přišlo na MČech v Janských
Lázních. Tenkrát přede mnou stál p. Gonsior a ukazoval Tvé průběžné tuším
4. místo v kategorii HD 12 nějakému svému svěřenci jako příklad toho, že i se
3. VT se dají dělat „velké věci“. :) Byl tento turnaj pro tebe zlomovým nebo se
mýlím? Jak bys celkově zhodnotil své začátky v rodné České Třebové? Co Tě
třebovský šach naučil?
Ano, mé první MČech si pamatuji také takřka tak, jako by to bylo včera. Tento
turnaj pro mě byl asi tím nejdůležitějším v mém „rozkvětu“. Téměř jsem tam ani
nepostoupil, bylo to z posledního postupového místa a to ještě se štěstím. Pak
jsem však skončil z Pardubického kraje nejlépe, což pro mě bylo velkým
překvapením. O pár míst mi utekl postup, což mě samozřejmě mrzelo, ale i tak to
byl velký pokrok a spousta zkušeností. Jinak co se mých začátků v České Třebové
týče, tak mě tam naučili spoustu důležitých věcí. Hlavní byl zápal pro hru, a aby
mě šach bavil. To je jedna z nejdůležitějších věcí pro růst. Snaha a radost ze hry.
Pak to byly samozřejmě úplné základy pro taktiku, elementární koncovky a další
věci. Velmi za to vděčím Pavlu Borkovi, který se mi věnoval.
V roce 2007 jsi přestoupil do mladého a ambiciózního klubu z Polabin, který se
rozhodl ve svých počátcích prioritně věnovat mládeži. Proč ses rozhodl opustit
Českou Třebovou?
Tak to je trochu zákeřná otázka. Trochu mně k tomu pomohl i sám Pavel, který
chtěl, abych dále rostl, a sám mi řekl, že Polabiny jsou pro mě vhodnější než
Česká Třebová kvůli větším možnostem. Před přestupem jsem jeden rok hostoval
jako „výpomoc“ o udržení v 1. lize dorostu a pak se mi v Polabinách už zalíbilo. :-)

5

Tempo 1/2012

Co se změnilo v Tvém tréninku? Kolik času jsi mu věnoval a co vše obsahoval?
Tak změna byla hlavně v pravidelném trénování. 2× - 3× týdně jsem dojížděl do
Pardubic na trénink s Michalem Novotným. Byl to skupinový trénink a dále hrací
dny. Michal se věnoval skupině o pár lidech, tudíž to byl téměř individuální
přístup. Také ve mně odhalil mé silné a slabé stránky a snažil se mi pomoci je
zlepšovat. Nejvíce jsem se věnoval taktice. To byla má silnější stránka, která
převažovala nad soupeři. V tak mladém věku je asi zbytečnost věnovat se
teoretickým znalostem koncovek a detailnímu propracování zahájení. Maximálně
základy koncovek a plány v zahájení.
Z posledních dvou MČR mládeže do 16 let sis odvezl jednu bronzovou medaili.
Je tak těžké tuto královskou kategorii vyhrát? Co vše dle Tvého názoru musí
vítěz MČR do 16 let splňovat?
Tak musím říci, že je to opravdu těžké vyhrát. Vyhrát takovou soutěž je velmi
náročné na psychiku hráče. Ani sebevětší favorit to nemá vůbec lehké. Všichni
s ním budou hrát na remízu a on je musí porážet. Vítěz musí mít kvalitní
přípravu, dobré znalosti a formu a hlavně také štěstí. Všechny partie mají své
kritické momenty, kdy se o celé partii rozhodne a faktor štěstí tam hraje velkou
roli.
Své jistě hraje i fyzická připravenost hráče. Zapracoval jsi i na tomto? Pokud
ano, tak jak?
Tak fyzická připravenost hraje také svou roli. Ač to vypadá padlé na hlavu, tak
výdrž je velmi důležitá, když sedíte za šachovnicí 5 hodin. To se začne dostavovat
unavenost a ten více fyzicky zdatný jedinec má jistě výhodu. Já osobně chodím 2 3× týdně do posilovny od loňského roku. Občas je na to ale méně času kvůli škole.
V minulé sezóně jsi tedy opustil mládežnické kategorie a hned jsi vyhrál
polofinále MČR juniorů v Přibyslavi. Je to prozatím Tvůj nejcennější úspěch?
Popsal bys nám lehce průběh turnaje?
Ano, opravdu je to můj nejcennější úspěch, aspoň zatím a doufám, že budou další.
Průběh byl velmi dramatický již od prvního kola, kdy si zasloužené vítězství
odnesla Gábina Sabolová a já měl co dohánět. Pak jsem tzv. útočil zezadu. Hrál
jsem své šachy a hráče jsem do jisté míry přehrával, ale měl jsem také spoustu
štěstí. Partie se vyvíjely i nepříznivě, ale pak se v rozhodující okamžik otočily
v můj prospěch. Nakonec tam bylo i taktizování ze všech možných stran. Spousta
počítání pomocného hodnocení a bodů. V posledním kole, když jsem měl již půl
bodu náskok, jsem přesto musel vyhrát, protože Štěpán Seidl chtěl také vyhrát a
měl by lepší pomocné hodnocení. Ostatní dali rychlou remízu, aby si pojistili
postup. Jakmile Štěpán také remízoval, tak jsem neváhal a udělal jsem vše pro
remízu s Vaškem Svobodou, která mi stačila.
Další velkou a jistě nezapomenutelnou akcí byla Olympiáda družstev mládeže,
kde jsi zhruba před měsícem reprezentoval ČR. Můžeš mládežníkům
Pardubického kraje popsat, jak to na takové akci vypadá - od hodnocení místa
konání, organizačního zajištění akce, trenérského doprovodu atd.?
Olympiáda mládeže byla úžasná! V Turecku se šachu velmi věnují a mají vlivné
lidi, kteří jsou ochotni do šachu investovat. Podle toho to také vypadalo. Super
hotel v krásném horském prostředí s úžasným výhledem. Počasí bylo trochu
jednotvárné -> samá mlha až na pár dní. Jako dozor s námi byl p. Seidl, který se
staral o strategii a sledování ostatních družstev. Dále tam byl Petr Pisk, který byl
v odvolací komisi, takže s námi neměl nic „společného“ (smích). Jinak kolektiv
jsme tvořili velmi dobrý, protože se všichni známe z mládežnických soutěží už
dost let. Trávili jsme čas sledováním filmů a seriálů. Dále to bylo drbání o jedné
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hezké Skotce, která nás všechny (až na Tadeáše Baláčka) velmi zaujala. Osobně si
myslím, že i Tadeáš házel očko (smích). Také jsme jeli na nákup během volného
dne a hlavně jsme drželi partu i za šachovnicemi. Všichni jsme se snažili hrát co
nejlépe, abychom to jeden druhému nekazili. Někdy to bylo lehčí a jindy zase
těžší. Vyhráli jsme pár těžkých zápasů a prohráli zase zápasy, které jsme mohli
vyhrát, ale bohužel se to všechno zvrtlo. Do posledního kola nám nebylo přáno a
měli jsme hrát s prvním nasazeným Ruskem. Prý že si aspoň dobře zahrajeme. A
taky že ano. Poctivě jsme se připravili a už od začátku jsme hráli vyrovnaně.
Tomáš na druhé šachovnici stál od zahájení jasně lépe, ale pak to bohužel pokazil,
ale i to se stává. Tadeáš na první šachovnici sehrál snad svůj jeden z nejtěžších
zápasů svého života a po dlouhém boji s obětí však prohrál. Já na třetí jsem zvolil
„brutální“ přípravu černými a šel jsem do vyrovnané koncovky, která byla však
těžká za bílého, tak po přesné hře soupeře jsme to dali za remis. Štěpán na
poslední šachovnici bojoval jako lev, tak tomu bylo v každém kole, ale bohužel to
na zkušeného ruského šachistu nestačilo. Byl to však pěkný zápas a všichni jsme
si ho užili. Cestou zpět jsme si v mikrobuse ještě zahráli šachy naslepo
s Ázerbájdžánem.
O prvním prosincovém víkendu jsi naskočil také do extraligy - nejvyšší soutěže
družstev dospělých v ČR. Jaké byly Tvé pocity z nominace polabinského
kapitána FM Martina Červeného? Jaký je Tvůj pohled na extraligu a čím se liší
od ostatních ligových soutěží? Jak bys zhodnotil svoji extraligovou premiéru?
Tak nominace pro mě byla velkou ctí, ač nakonec jsme byli rádi, že nás je aspoň 8.
Soutěž se kromě výkonnosti asi o moc neliší. Možná u pár týmů, které tuto soutěž
berou velmi prestižně. Například Frýdek-Místek, který měl vše bezchybně
připravené, musím smeknout, bylo to opravdu skvělé,
ač výsledek bohužel tak skvělý pro tým nebyl, i když
jsme měli spoustu šancí aspoň v druhém víkendovém
zápase, bohužel se na nás však štěstí obrátilo zády. Co
se mé premiéry týče, tak jsme měli všichni jasný úkol,
neprohrát! Tudíž jsme hráli všichni na remízu s tím,
že aspoň někdo ten bod urve. Má příprava byla velmi
podrobná, hlavně na první kolo a také mi vyšla.
Připravoval jsem si dvě varianty Rausera. Po pár
přesnostech i nepřesnostech z obou stran to vypadalo
na remízu, ale soupeř mi ji odmítl, když jsem byl
v časové tísni, a udělal pár chyb, po kterých jsem
remízu s požehnáním kapitána odmítl tentokrát já
a partii vyhrál. Na druhé kolo byla příprava také
velmi poctivá. Tušil jsem, že budu hrát s Jirkou
Adámkem, hrál jsem s ním na Ostravském koníkovi, kdy jsem v lepší pozici
nabídl remízu. Takže se na mě tentokrát připravil lépe a hned mi odbočil. Partie
byla divoká a po dlouhé hře a po klidné procházce kolem prohry skončila partie
remízou.
Jaké jsou Tvé aktuální a dlouhodobé šachové cíle?
Tak mým cílem je pokusit se vyhrát Extraligu dorostu. Dále co nejvíce pomoci
v soutěžích dospělých. To je vše.
Díky moc za rozhovor! Ať se Ti i nadále daří nejen na 64 polích!
Také moc díky a přeji štěstí všem, kteří se budou šachu nadále věnovat a budou
ho hrát zejména pro radost!
Rozhovor vedl D. Schaffer
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Koncovky – nutné zlo nebo nádherné dobrodružství?
Pavel Holásek
Začínáme koncovkami. Začít koncovkami je paradox. Skončíme zřejmě zahájením.
Studium koncovek jako nejdůležitější část tréninku doporučuje kdekdo; naposledy GM
Robert Cvek na svém blogu
(http://www.blog.praguechess.cz/index.php?blog=cvek&orderby=224&strankovani=0).
Proč? Čím méně figur, tím víc na každé z nich záleží: ukážou se zvláštnosti jejich chodu,
vynoří se jednotlivé prvky strategie a bude nutné je přesně skloubit.
Stejně tak ale kdekdo koncovky přehlíží. Částečně proto, že (zdánlivě) nejsou tak efektní,
takové oběti typu Dxh7+!! asi lákají víc. Hlavně ale proto, že jsou těžké a každá chyba je
tam vidět.
Přece vám ale nebudu nabízet lehké cesty. Jen zatněte zuby a do toho. Výsledky pak
určitě přijdou a krása koncovek se vám ukáže.
Taky bych se to nich měl pustit … Pustím se do nich! Slibuju.
Následující partie se hrála na rapidu v Chotči ve druhém kole. Utkal jsem se tam
s pardubickou nadějí Vojtou Melicharem. Hrát s vámi mladými je nevděčné: výhra se
necení, prohra je nepříjemná.
Pavel Holásek (2069, Ústí nad Orlicí) – Vojtěch Melichar (1778, Polabiny):
Koncovka je přibližně v rovnováze. (To neznamená, že to dáme za půlku a máme klid!)
Bílý má tři pěšcové ostrůvky, černý jen dva (takže
jeho pěšci se mohou lépe vzájemně krýt). Zato má
bílý centrum, což má dost podobný význam, jako
v zahájení: víc prostoru, ale zároveň zranitelnost,
pokud se černý dostane k postupu c5 nebo f5.
Koncovka je jezdcová, tedy riskantnější než třeba
věžová: lze usilovat o výhru, lze i snadno chybovat.
Stačí pár zákeřných skoků a všechno může být
jinak.
1. … Jb6!? Objektivně to nejspíš není špatný tah.
Černý si ale nesmí myslet, že si tím usnadnil situaci.
Pěšcovky jsou totiž ještě zákeřnější než jezdcovky
a k chybě je v nich jen krůček. 2. Jxb6 Bílý musí
měnit, po 2. Jd6? Jxa4 3. b3 Jc3 by ztratil pěšce. 2. … axb6 3. Kf2 Kf7 Samozřejmě,
králové patří do centra. 4. h4!? Tohle zase správně nemělo stačit, ale černý by musel na
hrozbu zareagovat. 4. … Ke6? Přirozené, ale špatné! Bylo třeba hrát 4. … h5 nebo 4. …
g6. Proč?
Protože přišlo 5. h5! Rázem jediný pěšec h5
zabraňuje v postupu pěšcům h6 i g7, takže bílý
vlastně jakoby získal výhodu jednoho pěšce. Pěšec g7
se stává trvalou slabinou, pokud se k němu dostane
bílý král, bude konec. Ale stejně: věřili byste, že
partie (bez nějaké strašlivé hrubky) bude mít už jen
tři tahy? 5. … f5 Hop nebo trop. 6. e5!? Paradoxně
bylo nejpřesvědčivější jít do pozice s izolákem:
6. Ke3! fxe4 7. Kxe4. Černému totiž dojdou tahy
a bílý král se dostane na jedno nebo druhé křídlo,
např. 7. … Kd6 8. Kf5 Ke7 9. Ke5 Kd7 10. d5!
(klíčový postup) cxd5 11. Kxd5 Ke7 12. Kc4 Kd6
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13. Kb5 Kc7 14 .g3. Při letmém pohledu mě ale vůbec nenapadlo, jak výrazně je tu černý
bez protihry, vsadil jsem radši na volného pe5. 6. … c5? Nejlepší šanci dávalo 6. … f4!
(uvolnění pole). Po 7. Kf3 Kf5 je pak klíčové zahrát 8. b4!, načež bílý vyhraje, černý je tu
vždy pomalejší, např. 8. … c5 9. bxc5 bxc5 10. dxc5 Kxe5 11. Kg4 Kd5 12. Kf5 Kxc5
13. Kg6 Kd4 14. Kxg7 Ke3 15. Kxh6 Kf2 16. Kg5. Ale nebuďme přísní, černému už
docházel čas. 7. Ke3 Jediný, ale dostačující tah.
Černý je už zcela prohraný. Všimněte si, že jeho
pěšci nemají vůbec tahy. Po 7. … f4 přijde v klidu
8. Ke4, po 7. … c4 je najednou v centru dvojice
spojených volných bílých pěšců, po 7. … cxd4 8.
Kxd4 opět tahy pěšci došly. Zbývá tedy jen 7. … Kd5
8. dxc5, ale po 8. … Kxe5 9. cxb6 se černý vzdal.
Podívejte se ještě na pozici po zdánlivě lepším 8. …
bxc5 9. Kf4 Ke6:
Kdyby byli na
šachovnici jen
králové a pěšci
e5, f5, šlo by
o klasický vzájemný zugzwang – kdo je na tahu,
ztratí pěšce (i když pořád s remízou). Tady máme
pěšců víc a jak rychle zjistíte, černému dojdou tahy
dřív. Jak po 10. a5 c4 11. g3, tak po 10. b3 b6 11. g3,
nebo i s přehozením tahů po 10. g3. Jedno jediné
tempo, ale bohatě stačí, zugzwang je na světě.
Znova připomínám, proč: protože ph5 blokuje
2 pěšce, pg2 je tu navíc a rozhoduje!
1:0
A abych se jen nechlubil, přidávám koncovku, kde jsem se nevyznamenal. (Jistě víte, že
práce s vlastními prohranými partiemi je nejdůležitější!)
Tomáš Kraus (2123, Hořice) – Pavel Holásek (2105), 2. liga D, 11. kolo, zápas Ústí nad Orlicí –
Vysoké Mýto:
Tady je to jiná: máme věžovku a všechny věžovky jsou prý remis … Jenže, jak uvidíme,
ne zcela. Mým soupeřem byl mladý hořický talent (nar. 1995, momentálně již s ratingem
2222!) a po boji ve střední hře jsem byl docela rád, že
jsem se dostal aspoň do věžovky se 2 pěšci proti 3 na
jednom křídle, o které jsem věděl, že by měla být
remízová. Ale soupeř to mohl bez rizika zkoušet,
chybovat se dá vždycky.

Černý je sice
přimáčknutý až
k zadní lajně, ale
pokusům bílého
může čelit
šachováním věží:
buď zboku, nebo
zezdola. 66. Ke6 Va6+ 67. Kd7 Va7+ 68. Kc8 Va8+
69. Kb7 Va1 Bílý se dostal akorát králem z f5 na b7,
to si pomohl, že? Proč to nedá za remízu, ostatní už
dole hodnotili konec sezóny ...70. Vf5+ Ke8??
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A je to tady, lehkomyslnost přináší prohru. Psychologicky je chyba pochopitelná,
po 70. … Kg8! by můj král neměl jediný tah, po 71. Vc5 by hrozil mat a nešlo by mu
bránit 71. … Kf8?? pro 72. Vc8+ Ke7 73. h6! gxh6 74. g7. Ale správným postupem
71. … Vb1+ 72. Kc6 by se černý zase vymanil.
Můj tah 70. … Ke8 naproti tomu nechává králi jistou volnost a bílý by se mohl zmýlit 71.
Vf7?? Va5 s remízou.
Ale přišlo 71. h6! Po 71. … gxh6 72. g7 Vg1 73. Vf8+ je to jasné, zbývají šachy věží;
ukryje se bílý král? 71. … Vb1+ 72. Kc7!
Při partii jsem si myslel, že bílý má jedinou,
uzounkou, studiovou cestu k výhře. Těch cest má
sice víc, ale ta jeho je nejvíc přesvědčivá. Po 73. Kc6
jsem se chtěl zachránit tahem 73. … Vg1, např. 74.
h7?? Vxg6+ 75. Kd5 Vh6, jenže po 74. Ve5+! Kd8 (74.
… Kf8 75. h7 Vxg6+ 76. Kd7 s výhrou) 75. Vd5+!
Ke7 76. Vd7+! Ke8 77. h7 Vxg6+ už bílý představí
78. Vd6 a vyhraje. 72. … Vc1+ 73. Kd6 Teď už
zjevně vstoupit králem na 6. řadu lze, po 73. … Vg1
74. Ve5+! Kd8 75. h7 Vxg6+ je tu jako v předchozí
variantě 76. Ve6. 73. … Vd1+ 74. Ke5 Ve1+ 75.
Kd4! Doufal jsem ještě v poslední chybu 75. Kf4?!
Vd1+ 76. Ke3 Vg1 77. hxg7 a černý se vzdal.
Pozoruhodný postup: nejdřív mě bílý postupem krále
z f5 na b7 ukolébal, následně se pak po mé chybě vrátil z b7 cik cak až k poli f2, kde se
konečně vyhnul otravnému šachování.
Nádherná varianta by se ještě mohla objevit po zmiňovaném 75. Kf4?! Vf1+. Na
královské křídlo bílý král neunikne, tam ho budu šachovat pořád, musí krýt své pěšce.
Musel by tedy přiznat svůj omyl a vrátit se králem ještě na éčko: 76. Ke4. No jo, ale to
mu vyměním věž a pěšcovku zremizuju, ne? 76. … Vxf5
Než budete číst dál, zkuste řešit sami, stojí to za to!
Bílý na tahu vyhraje, chci po vás pět přesných tahů.
Aby tu řešení hned nebilo do očí, budu zatím chvíli
povídat. Varianty, jako je ta, kterou právě hledáte,
patří k tomu nejkrásnějšímu v šachu. Je to
paradoxní, překvapující, ale má to svou přesnou
logiku a nakonec přijde pointa. Dokud budou šachy
nabízet takové možnosti, neomrzí se.
Jistě jste mezitím zjistili, že 77. Kxf5? vede po gxh6
k remízové pěšcovce. (Bez ph6 by bílý ještě vyhrál
tahem 78. Ke6!, ale s ph6 to k výhře nevede.) Bílý
má ale v pozici diagramu k dispozici hezké 77. hxg7!!
Černý údivem otevře ústa, ale pak se uklidní a
zahraje neméně překvapivé 77. … Vf8!! Našli jste oba tyhle tahy? Fajn, pokračujeme.
78. Ke5!! Vg8 Věž si zhluboka oddechla, jenže nakratičko. 79. Kf6 Vf8+! A co dál? I teď
vede braní věže jen k remíze. 80. Kg5!! Vg8 81. Kh6 A Kolumbovo vejce je tu. 1:0
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Léčky, finty, nástrahy
Pavel Holásek
Tuhle rubriku bych chtěl věnovat všem, kteří se ještě zcela nedostali ze stupně
začátečníků. Budu tu ukazovat taktické drobnosti, které pokročilý hráč vidí i v blesku,
ale každý z nás na něco takového kdysi naletěl. V knihách se takové běžné obraty moc
neuvádějí, většina hráčů na to přišla „díky“ vlastním omylům.

Díl první: odchycení nenažraného střelce
Skoro na každém turnaji si někdo sebere otráveného
pěšce: 1. … Sxa2?? Bílý zajásá a získá figuru: 2.b3
Proti hrozbě 3. Va1 není obrany, bílý získá figuru (za
dva pěšce, protože černý nakonec sebere ještě na b3
podle zásady neprodat svou kůži lacino).

Ale pozor: občas lze střelce na poslední chvíli ještě zachránit, třeba zde:
1. … Sxa2 2. b3 a5! 3. Kd2 a4 a střelec bude
vysvobozen právě včas. Všimněte si, kam jsem
postavil bílého krále a jezdce: kdyby stál např. král
na d1 nebo jezdec na f3, už by střelec neunikl.

Ano, finta pro začátečníky. Přesto jsme se s ní mohli
setkat i v zápase o mistra světa, dokonce v tom
vůbec nejsledovanějším!

Boris Spasskij – Robert Fischer, Reykjavík 1972, 1. partie zápasu:

29. … Sxh2? Tah, nad kterým kroutily hlavami už
tisíce šachistů. Jak mohl geniální Fischer udělat
začátečnickou chybu? 30. g3 h5 31. Ke2 h4 32. Kf3
Ke7 33. Kg2 hxg3 34. fxg3 Sxg3 35. Kxg3 Černý
se ještě cukal, sahal v obtížné koncovce po remíze,
ale marně.
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Možná, že černý přehlédl, že nejde zákeřné 32. … h3!? pro 33. Kg4 Sg1 34. Kxh3 Sxf2 35.
Sd2

a střelec je na útěku dopaden. Ale kdo ví, prý to Fischer udělal schválně, aby soupeře
psychologicky rozhodil … 1:0
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Není nad klasiku
Pavel Holásek
Jsou alespoň dva důvody, proč se věnovat partiím starých mistrů. Jeden je tréninkový:
šachista bez klasického vzdělání řadě pozic prostě neporozumí. Trenéři to pořád opakují
a hráči to pořád ignorují :-).
Druhý, méně zmiňovaný, je ještě důležitější: ty šachy stojí za to! Když už tu ta hra pár
století je, proč se nepodívat na to nejlepší z nejlepšího? Copak malíři kašlou na
Michelangela, Rubense a Picassa? Copak hudebníci neznají Bacha, Mozarta a Chopina?
Zabývat se klasikou není nutná povinnost; to je to nejkrásnější!

Paul Morphy
Nehodlám opisovat literaturu: něco si o něm najděte. Mistr vývinu, aktivity
a přímočarosti, který v mládí přijel z Ameriky, porazil všechny na hlavu … a tím to
bohužel téměř skončilo.
Dovolím si ocitovat GM Cveka (ze strmilovského webu):
„Musíme si uvědomit, že vývin figur je v zahájení nejdůležitější. Pokud se soupeř nevyvíjí,
musí přijít trest, ale to je přece logické! Abychom věděli jak na to, je třeba začít se
studiem partií starých mistrů, doporučím P. Morphyho! Ale to super důkladně!! …
Když věnujete 2 hodiny denně tréninku, pak je např. vhodné 30 minut věnovat
Morphymu. … Pokud teď někdo říká, že to je nesmysl, že je to pro mladé žáčky, tak pozor!
Já jsem teď nedávno studoval právě tyto borce (Morphyho a Tarrasche) s větším důrazem
na Morphyho a bylo to polití živou vodou …“
Co se mi na Morphym nejvíc líbí? Ta chvíle, kdy jeho figury ožívají a jako vosy, jako
útočící sokoli se střemhlav vrhají na nešťastného soupeřova krále.
A kde vezmete jeho partie? Například v letos vydané knize IM Davida Kaňovského: Paul
Morphy & Adolf Anderssen – koryfejové 19. století. A samozřejmě ve všech možných
databázích.

De Saint Amant, Pierre Charles Four – Morphy, Paul [C54], Paříž, 1858
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.c3
Nechcete-li už hrát Evansův gambit, rozhodně
doporučuju v italské spíš tento tah než krotké Jc3 či
d3. Bílý se chystá získat v centru převahu tahem d4.
4...Jf6 5.d4 Až na vás někdo zahraje 5. d3,
nepodceňujte ho! Vznikají potom zavřené pozice s
pomalejším manévrováním, podobné španělské hře.
5...exd4 6.cxd4 Alternativy jsou 6.e5 nebo 6.0-0.
Jak byste reagovali? Braní pěšcem je ale logické:
napadá střelce a vytváří ideální centrální dvojici
pěšců; kdyby ji bílý udržel, měl by velkou výhodu.
6...Sb4+ Sílu bílého centra ukazuje pasivní možnost
6. ... Sb6 7.d5 Je7 8.e5 Jg4 9. d6 cxd6 10.exd6 Jxf2
11. Db3. 7.Sd2 Klidnější možnost. Velice doporučuji
vaší pozornosti divočiny po 7. Jc3!? Jxe4 8. 0-0.
7...Sxd2+ 8.Jbxd2 d5!
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Nebýt této možnosti, byl by černý v nevýhodě; kdyby
zahrál např. zbaběle 8. ... d6, stalo by před bílým
příjemné hledání, jak stupňovat tlak. (Úder proti
bílému centru lze provést i druhým způsobem: 8. ...
Jxe4 9.Jxe4 d5.) 9.exd5 Jxd5 Pozice se vyjasnila.
Černý nemá v centru žádného pěšce. Bílý má
izolovaného pěšce d4. Ten mu sice zajišťuje
prostorovou převahu, může se ale stát i cílem útoku
- např. v koncovce. Bílý má i mírný náskok ve
vývinu. Malou výhodu ze zahájení může ale udržet
jen aktivní hrou. 10.0-0? Bílý měl hned tlačit na
střed tahem 10. Db3!, např. 10. ... Jce7 11. 0-0 0-0
12. Vfe1. 10...0-0 11.h3?! Ted už je 11. Db3 horší pro
11. ... Ja5 a bílý už nemá šach dámou. Po zaváhání
v předchozím tahu teď není jednoduché najít za bílého vhodný plán; snad se pokoušet
o aktivitu na královském křídle po Ve1 a Je4. Oslí ouško h3 je pochopitelné - vazba Sg4
může být v boji o pd4 nepříjemná. Ale když bílý dělá takové tahy, je zřejmé, že to ze
zahájení daleko nedotáhl.
11...Jf4! Tah, který přinesl černému plný úspěch.
Přiznám se, že bych o něm před zhlédnutím této
partie vůbec neuvažoval. O tlaku na pd4 nebo útoku
na krále bych přemýšlel až po ukončení vývinu.
Morphy ale uvažuje konkrétně. Důležité je, že jezdce
nelze z útočného postavení vypudit. Táhnout stejnou
figurou znova tu není ztráta času: je totiž napaden
pd4. 12.Kh2? Snad se proboha nebál oběti na h3?
Na tu přece zatím černý nemá figury! Po 12. Je4 by
byl pěšec pokryt a černý nic konkrétního nemá.
Tohle je pěšec zadarmo a centrum odevzdané bez
boje. 12...Jxd4 13.Jxd4?! Není divu, že se chce bílý
zbavit protivného jezdce; tím se ale zbavuje i své
obranné figury a definitivně vyklízí střed.
13...Dxd4 14.Dc2 Dd6!
Přímočaře na krále! Místo úvah, kam jenom
vyvinout Sc8, přichází palba po diagonálách. Vidíte
ty paprsky d6-h2, c8-h3? Střelec na c8 je vyvinut! Na
dámské křídlo teď přece působit nepotřebuje. Tah
Dd6 je těžké najít i proto, že jde o ústup
centralizované dámy. Ta by se ovšem na d4 stejně
neudržela (po Jf3) a hlavně: právě na d6 působí
přesně na cíl. Někdo by mohl vágně uvažovat, že bílý
vyvinul o figuru víc, černý jezdec i dáma už táhli
dvakrát, proč by měl mít tedy černý výhodu? Ale
podstatné je, kde se odehrává boj a které figury se
ho účastní.
A to jsou tři černé figury. 15.Kh1 Nebo 15. Je4 Dg6.
15...Dh6! Král se uhnul? Zamíříme na něj odjinud! 16.Dc3 Teď už samozřejmě oběť na
h3 hrozila. [16.De4 Sxh3! 17.gxh3 Dxh3+ 18.Kg1 Dg4+ 19.Kh1 Dh4+ 20.Kg1 Vad8-+ ]
16...Sf5?! Ještě o tah rychlejší bylo 16. ... Vd8! a v různých variantách přijde opět Sxh3,
Vxd2 či Vd3 jako dále v partii. Střelec, jak už jsme řekli, na dámské křídlo působit
nemusí a áčkovou věž zatím nepotřebujeme. [16...Vd8 17.De3 Sxh3 18.gxh3 Vxd2
19.Vae1-+ ]
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17.Kh2?! Netuší, co přijde. Ale bílého čeká tuhá obrana. Snad 17. Vfe1 s dalším Ve3 či
Jf1. 17...Vad8 18.Vad1 Hrozila oběť na h3 a pak Vxd2.

18...Sxh3!! A je to tady! 19.gxh3 Co tam ten černý
vidí? 19...Vd3!!

Tohle! Ideou kombinace je překrytí dráhy, bílý
zahyne na slabinu h3. Porovnejte působnost bílých
a černých figur. Morphyho figury jsou přesné, cílené,
smrtící. 20.Dxd3 Jxd3 21.Sxd3 Dd6+ 22.f4 Dxd3
Obdivuhodná Morphyho přímočarost; kolik hráčů by
prostě po 13. tahu poměnilo figurky v centru
a pracně uplatňovalo pěšce v koncovce!
0:1
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Rozbor partie
Michal Novotný
Novotný, Michal (2327) - Šnyta, Zdeněk (2079) [C02]
FIDE OPEN Staré Město, 3. kolo, 14. 8. 2011

1.d4 Rád bych vám ukázal partii, kterou jsem sehrál na svém nejoblíbenějším turnaji ve
Starém Městě 2011. Provedu vás partií, tak jak jsem u partie přemýšlel já sám.
Tématem této partie je „francouzská struktura s klínem na e5“ a „náskok ve vývinu“.
Soupeřem mi byl sympatický kandidát mistra pan Šnyta Zdeněk. 1…e6 2.e4 O soupeři
vím, že výhradně hraje Skandinávskou obranu, a tak jsem rychle zahrál e4 a
s přehozením tahů vzniká „Francouzská obrana“. V tuto chvíli se soupeř nachází v pozici,
kterou nemá obehranou. 2…d5 3.e5
Tahem e5 vzniká základní pozice „Francouzské
obrany“. Vzniká nám pěšcový řetězec d4, e5 proti d5 a
e6. Černý má pevnou pozici BEZ SLABIN! Menší
nevýhodou je zavřený bělopolný střelec, který nemá
prostor a „čučí“ do svého pěšce e6. Bílý má větší
možnosti vývinu a větší prostor kvůli svému
postouplému pěšci „e5“.
3…c5 Základní myšlenkou černého je boj proti
ZÁKLADNĚ pěšcového řetězce bílého!! Tou základnou
je zadní pěšec d4! Základnou pěšcového řetězce
černého je pěšec „e6“. Ovšem ten je dál. Černý
okamžitě nastupuje boj. Proto říkám: „Francouzská
obrana je útočné zahájení černého!“
4.c3 Nc6 zase napadám [4…c4 jen pro pochopení, takový tah by mne ani nenapadl. Tah
c4 prodlužuje pěšcový řetězec. Pěšcová základna by již byla na „c3“ a k takovému poli
mají černé figurky hodně daleko. Bílý by teď byl bez problémů. Jednoduchému vývinu
bílého by nic nepřekáželo.]
5.Nf3 Be7
První nepřesnost. Kam teď skočí černý koník z g8?
[5…Qb6 Zase napadení. Bílý musí být ve střehu.
Dalším plánem by byl postup Jge7 s převodem na f5.
Pěšec d4 musí být pod palbou!]
6.Be2 Rychlý vývin 6…f6? Černý napadá pěšcový
řetězec z druhé strany! A to je na začátku partie chyba.
Pěšcový řetěz bílého se takto může napadat a často se
tak děje, ale až po schování černého krále. Teď bude na
černého monarchu „foukat“.
7.0–0 Zase rychlý vývin 7…Qc7 Černý pokračuje
v chybném plánu napadat pěšcový řetěz na „e5“.

8.Re1 Rychlý vývin a zároveň nepřímé krytí pěšce e5. Po braní na e5 by měl bílý
mezišach na b5. 8…Bd7?!
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Sice kryje hrozbu mezišachu, ale zapomíná, že může
být mezišach také na h5. Pojďme se na pozici podívat
podrobněji. Jak pozice stojí? Kdo stojí lépe? .... Černý
zahrál 4 sporné tahy. Bílý se mezitím rychle vyvíjel.
Jezdec na g8 neví, kam skočit a černý král se necítí ve
středu šachovnice dobře. Dámské křídlo bílého se
vyvine během několika málo tahů. Jedna ze základních
pouček říká: „Máš-li náskok ve vývinu, otevři hru“. Co
to znamená? Otevřít hru znamená povyměňovat co
možná nejvíce pěšců a získat tím volné dráhy a volná
pole pro své lépe vyvinuté figurky! Další tah bílého nás
tedy nepřekvapí.
9.c4!! Otevírá hru a začíná otevřený boj. Bílý je ke
střetu připraven, černý nikoli. 9...fxe5 Na řadu přicházejí výměnné operace, které
obnažují černého krále [9...cxd4 bylo možná lepší, bílý by však tahem 10.Bf4 dále
pokračoval ve vývinu a otevírání pozice] 10.cxd5 Nxd4 11.dxe6?! Drobné zaváhaní
bílého. Lepší bylo vzít koněm na e5 [11.Nxe5 exd5 (11...Nf6 12.Nxd7 Qxd7 13.dxe6 Nxe6
14.Qxd7+ Nxd7 15.Bh5+ g6 16.Rxe6 gxh5 17.Bg5! a zase je černý král samotný 1–0)
12.Bf4 a pozice je neudržitelná kvůli špatnému králi, například 12...Bd6 13.Bb5!!
(uvolňuje věž) 13...Nxb5 14.Qh5+ Kd8 15.Qg5+ Nf6 16.Qxg7 černý nezabrání
materiálním ztrátám] 11...Nxf3+? Jezdec na d4 blokoval a chránil černého krále, po
braní na f3 bílému rozehrává střelce i věž! [11...Bxe6 12.Nxd4 cxd4 13.Bb5+ Kf7 zde by
se černý mohl ještě bránit] 12.Bxf3 Bxe6

Jak hodnotit tuto pozici? Černý má pěšce více a kdyby
se stihnul dovyvinout, stál by dobře. Ovšem čas je na
straně bílého! Bílý nesmí černého krále nechat utéct.
Co má bílý dělat? ... Nepanikařit, že nemám pěšce, a
zlepšovat svoje figurky podle hesla: „Když jsem hodný
na figurky, figurky jsou hodné na mne!“
13.Nc3!! Která figurka mi může přijít na pomoc?
Koník! 13…Nf6 14.Nb5 Ještě černému zaženu dámu
na b8. 14...Qb8 Otázka: Mám tři figurky aktivní,
jednu pasivní, kterou potáhnu? :)
15.Bf4! Samozřejmě, další síla do hry! 15…Nd7 Kdo
najde další tah bílého? 16.Bg4!! Ano! Bílá pole budou pro černého hrobem! Nenecháme
černého oddechnout! 16…Bxg4 Jediný tah 17.Qxg4 a6 a co teď? 18.Rad1! Poslední
figura do hry! Podívejte, jak se všechno krásně rozehrálo. Náskok ve vývinu je zde vidět
nejvíce. Černý král je stále v centru. 18…Nf6 Bílý
má napadené tři figury. 19.Qe6 Nad černým králem
se stahují mračna 19...axb5 20.Rxe5!
Ještě jeden přesný tah. [20.Bxe5?? nešlo Sxe5 pro
Qc8 a černý s úspěchem vymění dámy a unikne
matu. 20...Qc8! 21.Bxf6 Qxe6 22.Rxe6 gxf6 23.Rde1
0–0 24.Rxe7 Rxa2 a rázem hraje na výhru černý]
20...Qc7 21.Ree1! [21.Re2?! Černý může ještě
pozlobit matem na 1. řadě 21...Rd8] a černý se vzdal,
ale mohl ještě vyzkoušet 21...Ra6, ale po Qe2 černý
přijde o dámu nebo dostane mat 22.Qe2!
Černá dáma nikam nemůže!! 1–0
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Síla pěšce
Michal Novotný
Trénink propočtu, 1-6
BNT vyhraje

Diagram č. 1

Diagram č. 2

Diagram č. 3

Diagram č. 4

Diagram č. 5

Diagram č. 6

Kontrolní otázka: Z diagramu č. 1: Vyhraje bílý, bude-li stát černý král na g3? (Ano – Ne)

Řešení v příštím čísle!

18

Tempo 1/2012

TEMPO
Vydavatel: Komise mládeže Pardubického šachového svazu  tempo@seznam.com
Redaktoři: Pavel Holásek (pavel.holasek@seznam.cz),
Michal Novotný (michal.novotny@polabinychess.eu),
David Schaffer (DSchaffer@seznam.cz)
Grafická úprava a sazba: CZX (Zdeněk Cach)
Fotografie: D. Schaffer, Z. Cach

19

