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Kapitola první – Realizace materiální převahy 

 

     Před mnoha lety známý velmistr A. K. 

Toluš v článku „Úspěch mládeže“ uváděl, že 

hlavní nedostatek nadaného mladého mistra 

Borise Spasského, mimochodem jakož také 

většiny mladých šachistů, je „slabá technika 

realizace materiální převahy“. 

     Skutečně, dosaženou převahu není možné 

vždy snadno realizovat. Je obtížné být 

pozorným a bdělým do konce střetnutí a mít 

na paměti, že vítězné pozice nejsou ještě 

vyhrané. A cesta k výhře – nejsou pouze 

růže, ale také trny, o které se lze bolestivě 

píchnout. 

     Příliš mnoho vyhraných pozic se 

v turnajích nevyhrává (a dokonce prohrává!). 

Mladým šachistům se často nedostává 

znalostí a umění, zkušenosti a vytrvalosti, aby 

bylo započaté dílo (realizace!) dovedeno 

k logickému konci. 

     Je zajímavé a překvapivé, že také vysoce 

kvalifikovaní šachisté, dobře sehranou partii a 

dosáhnuvše materiální převahy, se ukáží být 

někdy bezradnými, když je třeba uskutečnit 

poměrně snadnou část práce. 

     Před více než patnácti lety zasloužilý mistr 

sportu P. A. Romanovskij uvedl příčiny 

bránící úspěchu při realizaci materiální 

převahy. Poučitelně psal: „Po velkém tvůrčí 

vypětí, překonavše úpornou, vynalézavou 

obranu soupeře, dosáhnete materiální 

převahu, která zajišťuje výhru. „Nyní jsem již 

dosáhl cíle“ – říkáte sám sobě. Ovládne vás 

bezstarostné přesvědčení. Poměrně 

lehkovážně se chováte k soupeřovým 

záměrům, pravda, někdy vás dráždí 

skutečnost, že soupeř pokračuje v odporu 

v beznadějné pozici, ale tato okolnost občas 

jenom zvyšuje vaši snahu urychlit výhru. 

     Během přemýšlení soupeře nad tahem již 

nesedíte za šachovnicí, ale vstáváte každou 

chvilku od stolku, díváte se na ostatní partie, 

rozptylujete se náhodnými rozhovory. Soupeř 

se dosud nevzdává – důmyslně odolává, 

zároveň před vás staví nečekaně vznikající 

problémy. Cítíte se naštvaně, Nálada se 

snižuje, odtud není daleko ke ztrátě 

schopností klidně a objektivně vážit běh 

událostí. 

     A tak na šachovnici je již remíza místo 

žádané a zdánlivě nepochybné výhry. Ale vy 

nechcete remízu, nemůžete připustit 

myšlenku, že materiální převahu, kterou by 

lehce realizoval jakýkoliv šachista, jste 

nemohli využít. Ztrácíte nad sebou kontrolu a 

děláte prohrávající tah. Vybuchne katastrofa“, 

     Dále P. Romanovskij uvedl poučný příklad 

ze své partie s G. Levenfišem (černé) v roce 

1924 

 

 
 

     Bílý má kvalitu navíc a aktivní pozici 

těžkých figur. Poněvadž na 1.Vee6 existuje  

1, ,,,Da1+, následovalo 1.Kf2?! 

     „Bílý se nezabývá nicméně propočtem 

konkrétních variant, protože tak nebo onak 

považuje svou výhru stále za jistou. Pokud 

bych hrál s plným nasazením, tak bych patrně 

našel pokračování 1.Vc5 Kg7 2.Va5 Db8 

3.De6+ Vf6 4.De8+ nebo 2. …Dc7 3.Ve6+ 

Kh7 4.Vc6 De7 5.De6, zajišťující spolehlivou 

výhru“ (P. Romanovskij). 

     1. …Da3! 2.Dxd4? „Lehkomyslný, málo 

promyšlený tah, udělaný navíc v příjemném 

očekávání blízkého triumfu. Maje za to, že 

partie je vyhraná „jakkoliv“, se bílý 

nezatěžuje rozborem možné odpovědi 

černého“ (P. Romanovskij). 

     2. …Kh5!! Vyjasňuje se, že v případě 

3.Vxf6 Vxf6 4.Dxf6 Da2+ 5.Kg1 Dg2+! bude 

pat. 

3.Dd6 Db2+ 4.Kf1 

     Po 4.Ve2? Dd4+ 5.Kf1 Db1+ 6.Ve1 

Dxd3+ 7.Ve2 Dd1+ bílý dokonce dostane 

mat. 

     4. …Dd2! Pokoušeje se najít vypuštěnou 

výhru, dostal se bílý do časové tísně. Černý 

důmyslně vytváří hrozby. 

     5.Va6 Vd8! 6.Dxf6 Dxd3+ 7.Ve2? 



     A to je už příliš. Remíza ještě byla: 7.Kg1 

De3+( 8.Vxe3 Vd1+ 9.Kf2 Vd2+ 10.Ke1 

Vd1+. Ouha, ale sebeovládání bylo již 

ztraceno… 

     7. …Df3+ 8.Ke1 Dh1+ 9.Kf2 Dxh2+ 

10.Kf1 Vd1+ 11.Ve1 Dh1+ s dvoutahovým 

matem. 

 

     Se zřetelem na šachovou praxi, stanovil P. 

A. Romanovskij v první řadě psychologické 

příčiny, bránící úspěšné realizaci materiální 

převahy. 

1. Nadměrné vypětí a vzrušení, vyvolané 

šachovým bojem. 

2. Netrpělivost v očekávání rychlé a 

snadné výhry, snaha nejenom rychle, 

ale efektně zakončit partii. 

3. Ztráta zájmu o boj, ve spojení se 

završení jeho tvůrčí stránky; 

podráždění, vyvolané houževnatým 

odporem soupeře. 

4. Svérázný strach pochybovačných lidí 

„nevyhrát partii“. Začnou hrát 

nadmíru opatrně, někdy až zbaběle. 

Aktivně hrající nečekaně dosáhne 

možnosti realizovat své remízové 

šance. 

 

     K šachovým příčinám lze přiřadit: 

1. Určitou jednotnost myšlení, jeho 

nedostatečnou konkrétnost, slepé 

sledování šablony. 

2. Neznalost v řadě teoretických otázek, 

především v oblasti koncovek. 

     Nyní je třeba uvést rady a důležité 

podmínky, které je třeba splnit pro zdárnou 

realizaci materiální převahy: 

1. Snažit se, bez závislosti na dosažené 

převaze, udržet plnou koncentraci 

mysli a bojovného ducha do okamžiku 

kapitulace soupeře. 

2. Nezaměňovat jednoduše nalezená 

řešení mnohem složitějšími zdánlivě 

efektními záměry. Nadměrná krása – 

to je pozlátko. 

3. Studovat teorii koncovek a na tomto 

základě zvyšovat svou techniku. 

4. Nespěchejte při přemýšlení nad tahem 

a sestavování obecného plánu výhry. 

Klidně   očekávejte od soupeře 

nekorektní „zoufalé útoky“, které 

obvykle pouze uspíší jeho porážku a 

jsou názorným dokladem 

beznadějnosti jeho pozice. 

5. V těch případech, kdy vás při realizace 

materiální převahy postihla nehoda, je 

třeba objektivně prostudovat příčiny, 

které vám zabránily dovést dobře 

započaté dílo do logického konce. 

6. Pamatujte, že cesta dogmatismu – to je 

cesta nejmenšího odporu. Zápasit 

s ním všemi silami, neupadat do zajetí 

šablony a zřejmosti. Všechny 

principy, pravidla, ustanovení 

uplatňovat v souladu s konkrétní 

situací v každé dané pozici.  

 

 

 

Mám za to, každý šachista se s tímto problémem setkal ve vlastní praxi, takže případné další ukázky 

si každý může vyhledat sám 😊 

 


