
Hodnocení a propočet 
Ocenka i rasčot – Leonid Nikolajev, Zadruga Kyjev, 2009 

 
Nová kniha mistra sportu v šachu, dětského trenéra s mnohaletou praxí Leonida Nikolajeva je 
připravena pomoci šachistům-praktikům získat nezbytné návyky při propočtu variant, hodnocení 
pozice a metodice volby správného tahu. Každá ze 64 lekcí („kroků“) v sobě zahrnuje 
okomentovanou učební partii a taktéž cvičení strategie a na propočet variant. Je určena šachistům 
s výkonnostní třídou. 
 
 
64 kroků k mistrovství 
(namísto předmluvy) 
 
Vážený čtenáři! 
     Kniha, kterou jste otevřel, je určena pro šachisty s dostatečně vysokou kvalifikací – první 
výkonnostní třída a kandidát mistra sportu (ELO – cca 1900-2300), pravidelně se účastnící soutěží a 
snažících se v maximálně krátkém čase zvýšit úroveň svého mistrovství. Není to pouze sborník 
okomentovaných partií, ale praktikum-trenažér, který se dá využít pro vážnou samostatnou práci. 
Jeho hlavní úkol – vypracovat u studujícího správné návyky hledání nejlepšího tahu ve složitých 
podmínkách praktické hry. 
 
     Pro usnadnění tohoto procesu existuje několik jednoduchých doporučení, která vám pomohou 
nalézt správné řešení v rozličných situacích, vznikajících na šachovnici (podrobněji se o tom 
můžete dočíst v mé knize „64 lekcí šachové strategie“). 
 
 
Takže, v ostrých taktických pozicích: 
 

1) V prvé řadě je třeba sledovat vynucené tahy: šachy, braní, napadení. Pohrdání tímto 
pravidlem někdy vede ke komickým výsledkům. 

2)  

 
 

V partii Fridštejn – Lutikov (Riga, 1954) se bílý, po propočtu varianty 60.Vxb3? c2+ 
rozhodl nepokračovat v boji a vzdal se (0:1), zatímco mezitah 60.Vb4+!= ihned sved partii k 
remízovému výsledku. 

 
 
 
 
 
 



3) Není nezbytné se honit za falešnou „krásou“, bez nezbytnosti propočítávat dlouhé 
varianty. Člověk – není počítač, a vždycky je třeba počítat s možností nepříjemné 
chyby. Často se ukazuje evidentní tah „z obecných důvodů“  být efektivn ějším, než 
složitá kombinace. 

 

 
 

Ke zjevné převaze vedlo jednoduché 31.Sc3, nicméně v partii Bondarevskij – Keres (Moskva, 
1941) zlákala bílého možnost taktického úderu 31.f5?, s propočtem na 31. …gf 32.ef Sxf5 
33.Vf1 Kg6? 34.Vxf5! Ve8+ 35.Se4 ´-. 
Mezišach 33. …Ve8+! (viz pravidlo 1) se pro něj ukázal být studenou sprchou, po kterém bylo 
nutné remizovat: 34.Kd2 Kg6 35.Vf4 Vd8+ 36.Ke1 Jd5 37.Sxd5 Vxd5 38.Vxc4 remíza 
 
 
 

 
 

I když taktický úder 36.Jxd5 byl bílým propočítán velmi přesně: 36. …Va2+ 37.Kg3 Jxd5 
38.Vxd5 Vxg2+ (38. …f6 39.Vd8+ Kf7 40.e4+-) 39.Kh3! 1-0 (Keres – Fuks, Mariánské Lázně, 
1965), o nic horší nebylo jednoduché 36.Jb4! se ziskem pěšce bez jakýchkoliv komplikací. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) Snažte se vést propočet do konce, nezůstávejte v půli cesty; je možné, že poslední tah 
varianty kardináln ě mění hodnocení pozice 

 

 
 
Velmi jednoduše vyhrávalo 4.Dxb7+ +- Kxb7 5.Jxd4+-, nicméně v partii Krejčik – Schwartz 
(Rakousko, 1906) zvolil bílý lákavou kombinaci 4.Sc8? (viz pravidlo 2) 4. …Dxc8 5.Da7+ Kb5 
6.Db6+ Kc4 (6. …Ka4? 7.Db4 mat) 7.Db4+ Kd5 8.Je7+ se ziskem dámy. Když došel černý 
v propočtech do této pozice, rozhodl se, že prohrává a vzdal se (1:0). Pokud by prodloužil svůj 
propočet, výsledek partie by byl jiný: 
8. …Ke4! 9.Jxc8 f3+ 10.Kf2 (10.Ke1 Jc2+ -+ 10.Kd2 Jd5+ -+) 10. …Sh4+ 11.Kg1 f2+ 12.Kh2 
f1D 13.Jd6+ Ke5 14.Jf7+ Kf5 15.Jd6+ Kg6 
Král unikl šachům a vzdát se musí bílý. 
 
5) Někdy v procesu propočtu, když varianty, jak se říká „nevycházejí“, bývá užitečné 

přehodit tahy. 
 

 
 
V partii Alexander – Marshall (Cambridge, 198) zahrál bílý 1.Vf4? ef 2.Ja4 (2.gf dc), když 
přehlédl mezišach 2. …f3+! (viz pravidlo 1), po kterém se černý zachraňuje. Pokud by 
Alexander přehodil tahy (1.Ja4! ba 2.Vf4! ef 3.gf +-), rovnou by získal výhru. 
 
 
 
 
 
 



V nevynucených (klidných) pozicích, kde neexistují očividné hrozby, vám pomohou zvolit 
správný tah následující pravidla: 
 
1) Pravidlo profylaxe (vyčkávání), nebo „co chce soupeř“? 
 

 
 
Scházející černý pěšec je kompenzován figurovým tlakem na dámském křídle, nicméně po 20. 
…Veb8? 21.b3! bílý „betonuje“ svou pozici. Po správném 20. …Jxd2! 21.Dxd2 Dc4! 
(zabraňuje tahu b2-b3) a po 22.Vfd1 Veb8! 23.De3 Vb4! 24.Dg5 Sd4+ 25.Kh1 Vab8 -+, by 
černý získal rozhodující převahu (Nimcovič – Capablanca, Petrohrad, 1914). 
 
 
2) Pravidlo „horší figury“ 
 

 
 
Je zřejmé, že jezdec na a3 nezkrášluje pozici bílého, proto se, bez ohledu na materiální ztráty, snaží 
zesílit svou pozici. 
24.Jb1! g6 25.Jd2 Db6 26.Sxf5 ef 27.Jf3 Vxc2 28.Sd4 Dc6 29.Dh4 Ve8 30.e6! fe 31.Je5+- (Karpov 
– Tajmanov, Moskva, 1983) 
 



 
 
Poněvadž „horší“ figura bílého je král, tak jej měl převést na d3 a připravit nástup pěšců v centru – 
f2-f3 a e3-e4 s převahou. Namísto toho přišlo netrpělivé 1.a6?! ba 2.bc+ Kd6 3.Va5 Vxc6 4.Vxc6+? 
(4.Vca1 Vbb6 5.Kg2=) 4. …Kxc6 5.Vxa6+ Kb7! 6.Vd6 Va8! 7.Vxd5 a5 a postupem krajního 
volného černý vyhrál: 8.Vc5 a4 9.Kf1 a3 10.Vc1 a2 11.Va1 Kc6 12.Ke2 Kb5 13.Kd3 Kb4 14.Kc2 
Ka3 15.d5 Vc8+ 16.Kd3 Kb2 17.Vxa2+ Kxa2 18.e4 Kb3 19.d6 Kb4 20.Kd4 Kb5 21.Kd5 Vc2 22.f5 
gf 0-1 (Budo – Iljin-Ženevskij, Leningrad, 1936) 
 
Taktéž je třeba poznamenat, že většina pozičních chyb bývá spojena s transformací pozice na 
šachovnici, nastávající v důsledku výměn nebo změny pěšcové struktury. 
 

 
 
Po 23.Sf4= je pozice přibližně vyrovnaná. Namísto toho šel bílý do nevýhodné výměny, 
odevzdávaje soupeři černá pole: 23.Sxg7? Dxg7 24.Vd1 De5 25.Dd3 Vd8 26.Dd4? Dámy bylo 
nezbytné zachovat, protože nyní vstoupí do hry s rozhodujícím účinkem černý král, a pozici bílého 
již nelze zachránit. 26. …Dxd4+ 27.Vxd4 Vd7 28.Kf2 Kf7 29.Ke3 Kf6 30.Vd2 Ke5-+ 31.Sf3 Vf7 
32.Sg2 Vf8 33.Vc2 b6 34.Vc3 g5 35.Vc2 h6 36.Vc1 Ve8 37.a3 Vf8 38.Vc2 h5 39.h3 h4 40.g4 Sg8 
41.Vc1 Sh7 42.Ve1 Vf4 43.Kd3 d5 44.cd cd 45.Kc3 Sxe4 46.Ve2 Vf8 47.Kd2 Kd4 48.Sxe4 de 
49.Ke1 Vf3 50.Vd2+ Vd3 51.Vf2 Vxh3 52.Vf5 Vxb3 53.Vxg5 b5 0-1 (Bidkov – Omelja, Bjelaja 
Cerkov, 2006) 
 



 
 
Po jednoduchém 15.Jf3= je hra vyrovnaná. Bílý neuváženě mění pěšcovou strukturu v centru. 
15.f3?! Vfd8 16.e4?! e5! 
Nyní se černému jezdci objevil skvělý opěrný bod na d4. 
17.Sc1 Jc6 18.Df2 Jd4 19.Se3 Vf8! 20.Dd2 Je8 21.Sh6 Jc7 22.Vf1 f6 23.Sxg7 Dxg7 24.Kh1 f5 
25.Jg2? 
Ještě jedna chyba, spojená s pěšcovou strukturou. Správné bylo 25.ef gf 26.Vae1 a vše je ještě před 
námi.  
25. …f4! 26.g4 g5 -+ a černý vyhrál: 27.Kg1 h5 28.h3 Dh6 29.Je1 Kf7 30.Vf2 hg 31.hg Vh8 
32.Vh2 Dg7 33.Vd1 Vxh2 34.Dxh2 Vh8 35.Dg2 Vh4 36.Vxd4?! ed 37.Je2 d3 38.Jxd3 Da1+ 
39.Jec1 Je6 40.Db2 Dxb2 41.Jxb2 Vh3 0-1 (Rosselli – Aljechin, Praha, 1931) 
 
Několik praktických rad pro práci s knihou. 
Každá lekce („krok“) sestává z jedné učební partie a čtyř cvičení: dvou – strategických (S) a dvou – 
taktických (úloha (Ú) a propočet v praktické partii (P)). Téma a obtížnost zadání je náhodná, což 
maximálně přibližuje proces řešení k realitě turnajové hry. Při studiu partií je užitečné se řídit 
starým vyzkoušeným způsobem – zakrýt text pod diagramem lístkem papíru a snažit se samostatně 
nalézt správné pokračování. Mělo by to zabrat 15-30 minut na každé zadání, to znamená přibližně 
1,5-2 hodiny na každou partii. 
Obtížnost studijních cvičení – věc relativní: pro někoho je snazší řešit studie/úlohy, někdo se lépe 
orientuje ve strategii hry. Možná, že největší obtížnost budou představovat některé pozice pro 
propočet – aby se v nich dalo pořádně vyznat, může to někdy vyžadovat podrobnou analýzu 
s přeskupením figur na šachovnici. V každém případě, taková činnost, jakož i pozorné studium 
variant uvedených v poznámkách, musí přinést čtenáři jak uspokojení, tak také užitek. 
Aby se tento užitek ukázal být patrným a vy se skutečně přiblížili k mistrovství, na každý nový 
„krok“ je nutné věnovat přibližně 3-4 hodiny, což představuje průměrnou délku vážné studijní 
činnosti nebo turnajové partie. 
Přeji zdar! 
Autor 
 
 
 
Na ukázku níže uvádím první krok z avizovaných 64 a za ním následují čtyři diagramy cvičení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krok č. 1 – Prostorová převaha 
Zuckertort – Steinitz, slovanská obrana 
D10, USA, 1886 
Tato partie, patřící ke klasice šachového umění, byla odehrána v prvním zápase o mistra světa. Je 
zajímavé, že Wilhelm Steinitz byl svým soupeřem přehrán strategicky. Ponaučení ze zápasu nebylo 
marné. Dramatický boj za šachovnicí posloužil jako impuls k vytvoření teorie poziční hry. 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 Jf6 4.e3 Sf5?! 
Nepřesnost v zahájení. Lepší bylo 4. …e6. 
5.cd cd 6.Db3! Sc8 
Vynucený ústup, protože je slabé jak 6. …Dd7? 7.Sb5 Jc6 8.Jf3 e6 9.Je5 Dc7 10.Da4 Vc8 
11.Dxa7+-, tak také 6. …b6? 7.Sb5+ Sd7 8.Jxde5+- 
7.Jf3 Jc6 8.Je5! e6 
Černý je přinucený strpět bílého jezdce na mocné pozici v centru, protože po 8. …Jxe5? 9.ed ztrácí 
pěšce. 
9.Sb5 Dc7? 
A to už je zřejmá chyba. Pozice dámy na sloupci „c“ dává bílému dodatečné taktické šance. Po 9. 
…Sd7 měl černý stísněnou, ale pevnou pozici, například: 
10.Jxd7 Dxd7 11.Sd2 Sd6 12.Vc1 0-0 13.0-0 Vfc8 14.Ja4 De7 15.Vfd1 Vc7 16.Sxc6 Vxc6 17.Vxc6 
bc 18.Vc1 Vb8 19.Dc2 Vc8 20.Se1 Dc7 21.h3 Jd7 22.Dc3 Db7 23.Da5 g6 24.Vc2 Vb8 25.b3 Vc8 
26.Sd2 Vc7 27.Se1 Vc8 28.Jb2 c5 29.dc remíza (Schulman – Vojtkevicz, Stilwater, 2005) 
10.Sd2 Sd6 11.f4! 0-0 12.Vc1 Sxe5 
Nutné. Pokud 12. …Sd7?, tak 13.Sxc6! bc 14.Jb5 Db8 15.Jxd7 Jxd7 16.Vxc6+- 
13.fe +- 

 
Bílý má velkou poziční převahu: prostorovou převahu, tlak na volných sloupcích „c“ a „a“; v táboře 
černého jsou oslabená černá pole a „špatný“ bělopolný střelec. 
13. …Je8 14.0-0 f6 
Tento přirozený pokus osvobodit se nepřinese úspěch. 

 



BNT – Jak byste hráli? 
15.Sd3! Vf7 
Prohrává jak 15. …fe? 16.Sxh7+, tak také 15. …Sd7? 16.Jxd5! ed 17.Dxd5+ Kh8 18.e6 Sc8 19.Dh5 
g6 20.Sxg6! De7 21.d5 Je5 22.Sb4+- 
16.Dc2 f5 
Steinitz je přinucený zavřít pozici, ponechávaje soupeři prostorovou převahu (16. …g6? 17.Sxg6 hg 
18.Dxg6+ Kh8 19.ef +-; 16. …h6? 17.Sg6 Ve7 18.Sxe8 Vxe8 19.ef +-) 
17.Je2 Sd7 18.Vf2 
Energičtější bylo okamžité 18.g4! 
18. …Vc8 19.Sc3 Db6 20.Dd2 Je7 21.Vcf1 Sb5 22.Sb1 Da6 23.g4! g6 24.h3 Vc7 25.Ve1 

 
ČNT – Jak má černý hrát? 
25. …Jg7? 
Nezbytné bylo 25. …Sxe2! s výměnou neužitečného bělopolného střelce za útočnou figuru bílého. 
Po tomto upuštění možnosti nelze pozici černého zachránit. 
26.Jf4 Jc8 27.gf gf 
Pokud 27. …Jxf5, tak 28.e4 +- 
28.Vg2 Kh8 29.Kh2 Dc6 30.Veg1 Je7 31.Df2 De8? 
„Přehlédnutí“, nic nemění na výsledku partie, protože prohrávají také ostatní pokračování: 
31. …Je8 32.Dh4 Vg7 33.Vxg7 Jxg7 34.Dh6 Jc8 35.Jh5 +-; 
31. …Jg8 32.Jg6+! hg 33.Dh4+ Jh5 34.Vxg6 +-; 
31. …Vc8 32.Dh4 Vg8 33.Vg4! De8 34.Dxh7+! Kxh7 35.Vh4+ Jh5 36.Vxh5 mat; 
31. …Dd7 32.Dh4 Vc8 33.Dh6 Vg8 34.Sb4 +- 
32.Vxg7! 
S ohledem na variantu 32. …Vg7 33.Vxg7 kxg7 34.Je6 černý vzdal 1-0 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cvičení 
 

                  

                                      1-S    BNT                                                       1-E   BNT = 

 

             

                                      2-S   BNT                                                        1-R     ČNT 

 


