
Je třeba měnit šachová pravidla? 

Na stánkách novoborského šachu: 

http://www.nss.cz/jsou-pravidla-sachu-logicka- 

jsem si s chutí přečetl vtipně napsaný příspěvek o logice šachových pravidel.  V diskusním 
příspěvku zmiňuje VM Navara, že VM Shora a snad i Magnus Carlsen, na stránkách New in Chess 
i jiných šachových médiích se píše o nelogičnosti patu, braní mimochodem a dalších. Na to bych 
chtěl krátce navázat. 

Rudolf Spielmann ve své knížce Toerie oběti – mám k dispozici ruské vydání z roku 2005, které 
obsahuje také Praktické rady šachistům a O šachu a šachistech – právě v její poslední části (O šachu 
a šachistech) v poslední kapitolce – O remízové smrti – připomíná, že také již Lasker navrhl zrušit – 
před několika staletími nezaslouženě zrušené – pravidlo o přiznání výhry straně, která dá soupeři 
pat, nebo vyhrané prostřednictvím „oloupení“ (tím rozumíme zmizení všech soupeřových figur a 
pěšců, přičemž nicméně „lupiči“ nezůstane dostatek materiálu, aby mohl dát obnaženému 
soupeřovu králi mat; například, když zůstane král a střelec proti králi) a taktéž zavést příslušnou 
diferenciaci v systému budování. Mat se bude počítat za 10 bodů, jiné možné skončení partie – 
podle následující škály: výhra prostřednictvím patu 8:2, výhra prostřednictvím „oloupení“ – 6:4, 
remíza 5:5. 

 

A Spielmann pokračuje: 

Vycházeje z tohoto Laskerova návrhu, předkládám svůj. 

     Jsem veden tím motivem, že při současném stavu zahájením musí černý v každé partii řešit 
mnohem obtížnější zadání, než bílý. To je potvrzeno statistikou. Proto zahrnuji do kalkulace 
spravedlivou kompenzaci a navrhuji následující. 

     Nejvyšší vítězství, jehož lze v šachové partii dosáhnout – je mat, dosažený černými figurami. 
Taková výhra musí být oceněna nejvyšším způsobem. Na druhé straně, při prohře jakýmkoliv 
způsobem musí černý obdržet minimálně jeden bod „útěchy“ a za remízu jeden bod „pochvalný“. 
Neboť pro černého je remíza – již pozitivní úspěch, ale porážka je pro něj pravděpodobnější, než 
výhra. 

     Podle mnou navržené hodnotící škály obdrží obě strany dohromady 7 bodu, které se rozdělují 
následujícím způsobem. 

     Mat – bílými – 6:1 

     Mat – černými – 7:0 

     Pat – bílými – 5:2 

     Pat – černými – 6:1 

     Výhra prostřednictvím „oloupení“ – bílými – 4:3 

     Výhra prostřednictvím „oloupení“ – černými – 5:2 

     Remíza – bílými – 3:4 

     Remíza – černými – 4:3 

http://www.nss.cz/jsou-pravidla-sachu-logicka-�


 

     Takový způsob evidence by měl tu výhodu, že na jedné straně se tím odstraní nespravedlnost, 
pramenící ve „výhodě úvodního tahu“ a na druhé straně by se významně zvýšil sportovní zájem o 
turnaje, protože dělba každé ceny několika osobami – nyní obvyklý jev – by se stal velmi 
zřídkavým. Bílý by byl nucen se snažit opravdu využít svou výhodu úvodního tahu, namísto toho 
aby s její pomocí dosáhl pouze remízy. Vedlo by to k napjatému boji a vytvoření napjatých pozic. 
Představte si jenom, že dva účastníci turnaje vedou a před posledním kolem mají stejný počet bodů, 
přičemž jim zbývá sehrát pouze partii mezi sebou. Za současných pravidel lze vsadit deset ku jedné, 
že tato partie skončí bez boje remízou. Ale takovou cestou se šachový svět „zbavuje“ právě té 
partie, která měla být nejnapínavější a nejzajímavější! Ale pokud bude remíza dávat černému 
výhodu, podobné případy se stanou nemožnými. Existuje mnoho šachistů, na které se občas usměje 
takový souhlas mlčky na remízu, dokonce i v tom případě, kdy hrají bílými. Ale mlčenlivá 
likvidace, přinášející jim mínus, jim nepřinese velkou radost! 

     Můj systém bodování je zejména vhodná pro zápasy, a to především pro zápasy o titul mistra 
světa. Protože, v souladu s mým návrhem, remízy přestanou být „remízami“, tak formulace, že „v 
zápasech se remízy nezapočítávají“, ztrácí svůj smysl, a díky tomu se vymezení délky zápasu stane 
velmi snadno splnitelným. Nebude třeba hrát, jako je tomu dnes, dokud jeden ze soupeřů vyhraje 
tolik a tolik partií; nebude také potřeba omezovat počet partií, ale jednoduše se postaví za cíl 
dosažení určitého počtu bodů, například 50. Kdo dosáhne tohoto počtu nebo jej překročí, ten 
vyhraje zápas. Remízový výsledek by přitom byl matematicky vyloučen. Byl by možný pouze 
v tom případě, pokud by počet bodů určený pro vítězství byl dělitelný sedmi. 

     Tuto reformu by bylo třeba zavést pro začátek pouze v herní praxi mistrů, protože hrozba 
remízové smrti je aktuální pouze v mistrovských kruzích. 

     Jsem přesvědčen, že zavedení výher prostřednictvím patu a „oloupením“ a taktéž přijetí mé 
škály hodnocení velmi významně sníží procento remízových partií, a tak zvané „remízy bez boje“ 
téměř zcela zmizí. Šachy rázem vyzdraví z pokročilé sklerózy; namísto „otázky techniky“ se opět 
stanou nádherným, otevřeným bojem a navrátí se jim ta romantická aureola, který je krášlil 
v dobách Morphyho. Zájem šachového světa o turnaje mistrů by mimořádně stoupl, přehrávání 
partií mistrů by se opět stalo požitkem a šachy by získaly nesrovnatelně větší popularitu a rozšíření. 

     Samo sebou se rozumí, jsem dalek toho, abych považoval svůj projekt za jediný správný. Ale 
protože ve spojení se žhavou otázkou o reformě šachu padají ze všech stran rady a návrhy, tak jsem 
si dovolil také předložit svůj návrh. Mnohé z již předložených projektů mně připadají nevhodné. 
Pokud například uvítám Laskerův nárvrh, tak Capablancův návrh naopak shledávám neúčelným. 
Jak je známo, Capablanca chce zvětšit šachovnici na 100 polí a zavést dvě nové figury. Nicméně to 
už by nebyly šachy, ale nová hra. Vzhledem k pádné námitce proti tomu by bylo možné uvést i to, 
že v takovém případě by rázem ztratila veškerou svou cenu obšírná šachová literatura, zvláště – její 
učební části. Z tohoto důvodu se taktéž odmítavě stavím k dalšímu Laskerovu návrhu, a konkrétně – 
ke zrušení rošády. Ne, tak hluboké změny nejsou nezbytné a jsou celkem nežádoucí. Šachy 
vyžadují reformu pouze v konečném stádiu hry, protože omezení možného završení matem a 
remízou se neosvědčilo. Bezpochyby, každý šachista zakusil pocit nespravedlivé křivdy, když 
zůstal s králem, střelcem a pěšcem proti holému králi soupeře, a musel přiznat remízu pouze proto, 
že tento pěšec byl věžový, ale střelec neovládal pole proměny tohoto pěšce. Tento hráč sehrál partii 
určitě lépe, než jeho soupeř, a vynaložil mnoho vynalézavosti a práce pro dosažení uvedené 
převahy. Co se stalo, že se nyní musí spokojit s půlkou bodu? 



     Pravidla šachové hry se již nejednou měnila. Lze se domnívat, že i v současné době navrhované 
reformy se někdy dočkají uvedení do života. Je to dokonce očividné: všechno na tomto světě je 
pomíjivé. Nebudu hledět do dalekých časů a omezím se na blízkou budoucnost. Že je reforma 
naléhavě nezbytná a že bude realizována v ne zvláště daleké budoucnosti, je podle mě nepochybné. 
Nějaká reforma je nutná – pokud ne navržená mnou, tak jiná. 

Toliko příspěvek Rudolfa Spielmanna. 

Zavedení změny pravidel – např. o patu – by způsobilo drobný zmatek v historickém posuzování 
dosažených výsledků, nicméně v minulosti se něco podobného stalo, byť ne v souvislosti se změnou 
pravidel hry samotné, ale v souvislosti se snahou „odbourat“ remízy, kdy se partie přehrávaly (a to i 
opakovaně) a v tabulkách se objevovaly ¼ a ¾ … 

Osobně mám za to, stávající pravidla jsou zavedená a praxí přijatá, tudíž bych na nich nic neměnil. 
Co mě však trápí, to jsou pravidla bleskové hry, a zejména to, kdy „tah je dokončen po zmáčknutí 
hodin“. Nevím, kdo toto zavedl a co jej k tomu vedlo… V praxi to vnáší neskutečné zmatky a 
protiřečí dalším pravidlům.  

Praktický příklad – bílý dá šach věží a soupeř to přehlédne a potáhne pěšcem na opačné straně 
šachovnice. Bílý nevyčká na ono soupeřovo „zmáčknutí hodin“ a ohlásí „šach“. K jeho překvapení 
však černý vrátí pěšce zpět a ustoupí králem z šachu … 

Kde máme pravidlo „dotčeno – taženo“, které – dle mého názoru – stojí nade všemi osadními 
pravidly, pokud je danou figurou možné tah provést. Pokud v bleskové hře existuje fenomén 
„nemožný tah“ a „prohra na přehlédnutí šachu“, tak na co je tam „přilepeno“ onen zmateční 
dodatek? 

Zrovna tak je tomu s proměnou pěšce – pěšec se objeví na 8. (1.) řadě a soupeř reklamuje nemožný 
tah. Jak nemožný? Přece pěšec „musí“ nejprve dosáhnout pole proměny, aby se mohl „proměnit“. 
Drahná léta se tak hrálo a žádný problém nebyl. A to nemluvím o postavení dámy v podobě 
převrácené věže, protože to bývá často při nedostatku času a není čas hledat druhou, či další dámu. 

Toto může platit při turnajích velmistrů, ale proč s tím obtěžovat běžné příznivce této krásné hry? 

Na závěr si ještě neodpustím poznámku ohledně přidávání času, což přinesly digitální hodiny. Toto 
pravidlo nějak nemůžu pochopit. Oba soupeři mají na začátku partie shodný čas k přemýšlení. 
Hospodaření s časem patří také k umění/neumění vést šachovou partii. Pokud někdo „promrhá“ čas 
v úvodní fázi partie (na velmistrovské úrovni VM Bronštejn – v jedné partii spotřeba 45 minut na 
první tah a podobně), tak proč má být následně zvýhodněn? Hrací tempo je např. 2 hod na 40 tahů a 
tím je to dáno. Vždyť ve fotbale také není 2x45 minut + 5 vteřin za každé kopnutí do balónu (v 
podání takové Barcelony by se hrálo do rána). Pokud se zastánci přidávání času bojí o kvalitu partií, 
tak bych doporučil jít v tomto směru ještě dále – podle vzoru velkého Tarrasche zcela zrušit 
časovou kontrolu (viz jeho zápas s Walbrodtem)  

Tím svůj předčasný silvestrovský příspěvek zakončuji. 

Hodně krásných chvil nad šachovnicí nejenom v novém roce 

 

jm 

 


