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1. Z jakého úhlu pohledu je tato kniha psána? 

Pokud chce šachový spisovatel brát svou práci vážně, měl by se 

pokaždé, když začíná sestavovat novou knihu (nebo spíše, pokud 

si pro ni vytváří plán), sám sebe ptát: „Může kniha, kterou chci 

napsat, mít pro toho, kdo ji bude studovat, nějakou reálnou 

hodnotu, a pokud ano, v čem přesně bude tato hodnota spočívat?“ 

Pokud bude odpověď na tuto otázku záporná nebo „téměř 

záporná“, pak by měl autor toto zamýšlené téma opustit, nebo 

zamýšlený plán práce zásadně změnit. 

Něco podobného se stalo mně. Mým původním plánem bylo 

vyprávět zde náčrt evoluce jednoho šachového mistra (v tomto 

případě mne samotného) a považoval jsem za podstatné sledovat 

tento vývoj především z „psychologického“ úhlu pohledu, protože 

v každém rozvoji osobnosti hrají psychologické faktory 

významnou roli a jejich vědomé ignorování vede nevyhnutelně ke 

strojenému a nepřirozenému vypravování. Také jsem se domníval, 

že důkladná analýza otázek jako: „Jaké subjektivní zkušenosti mne 

vedly k tomu, že jsem přestal věřit v magickou moc bouřlivých 

útoků?“ nebo „Jaký psychologický moment mi dal první impuls 

k myšlence o možnosti vzniku systému?“, nemůže postrádat svou 

didaktickou hodnotu. 

Nicméně neobešlo se to bez pochybností a váhání, což mě 

nakonec přivedlo ke skepsi. Vždyť pokud není možné nosit cizí 

oblečení bez přiměřeného přeměření a předělání, pak to lze tím 

více říci o cizích vnitřních zkušenostech. Vždyť proces fascinace a 

rozčarování je také individuální a závisí na lidské povaze. 

Kvůli všem těmto úvahám jsem se rozhodl používat životopisné 

údaje „našeho“ hrdiny utilitárně, jen jako vnější zdroj pro 

praktické rady. To znamená, že jediným cílem této knihy je 

hledání objektivních užitečných závěrů. 
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2. První kroky. – Nejedná se o odchýlení se od tématu, 

ale o prakticky důležité úvahy o tom, jaký věk je 

nejlepší pro první seznámení se se základy šachu 

Poprvé jsem se seznámil se šachem, když mi bylo 8 let. Ale 

nehledě na to, že jsem se okamžitě začal rozvíjet a tento pokrok 

podle všeho (!?) pokračoval i dále, mohu teď s jistotou říci, že můj 

šachový vývoj by proběhl harmoničtěji a především bezbolestněji, 

pokud bych se hře neučil v dětství, ale až v dospívání. Čtenář se 

brzy přesvědčí o tom, že můj vývoj byl až do roku 1906 (narodil 

jsem se v roce 1886) velmi jednostranný: silné kombinování na 

úkor poziční hry. Tomu by mohlo být zabráněno, pokud bych se 

učil hrát šachy ve zralejším věku. 

Zde bych chtěl prodiskutovat otázku, která by mohla být 

zajímavá jak obecně, tak i ve specifickém šachově-pedagogickém 

smyslu. Tedy: chtěl bych zde ujasnit, v čem spočívá podstata 

rozumného požadavku, aby dítě pokud možno neztrácelo čas a 

neustále se učilo nové věci. Pokud je tento požadavek založen 

pouze na pocitu starosti o dítě, pak se ptám, proč se v západních 

školách stále učí např. latina a proč se v západní Evropě téměř celý 

studijní program (a to na proslulých právnických fakultách!) 

skládá téměř zcela z nikomu nepotřebného balastu, který člověk 

okamžitě po složení zkoušky zapomíná? A proč – znovu se vracím 

k připravujícímu se studentovi práv, – proč jsou všechny otravné a 

nudné úkoly, jako je např. studium různých „základů“ a „prvků“, 

považovány za velmi příhodné pro dítě, zatímco dospělý člověk by 

se jistě pohoršil, pokud bychom po něm chtěli, aby se věnoval 

takovým nezajímavým věcem? 

Dovolte mi, abych vám něco řekl o jedné charakteristické 

každodenní vlastnosti, která nám snad pomůže této otázce 

porozumět. Ve střední Evropě je mezi střední třídou rozšířen 

názor, že žena nesmí za žádných okolností sedět se složenýma 

rukama, a proto ženy, i když jsou na návštěvě, stále něco šijí nebo 

vyšívají. Zde je to jasné: v tomto názoru se jasně projevuje ještě ne 

zcela přežitý pohled na ženy jako na služky. Vždyť ve středověku 

byla žena především služkou. Neopírá se náš přístup k dětem o 



86 

13. Sämisch – Nimcovič, Kodaň 1923 

1. d2-d4 Jg8-f6 

2. c2-c4 e7-e6 

3. Jg1-f3 b7-b6 

4. g2-g3 Sc8-b7 

5. Sf1-g2 Sf8-e7 

6. Jb1-c3 0-0 

7. 0-0 d7-d5 

Lepší je 7. … Je4, ale ani zahraný tah není špatný: je dostatečně 

solidní a nakolik mohou soudit, není v žádném protikladu s ideou 

zahájení. 

8. Jf3-e5 c7-c6 

Možné bylo i 8. … Dc8. 

9. c4xd5 

Příliš rychle rozvazuje soupeři ruce. Zajímavé varianty vznikají 

po 9. e4, např.: 9. … Jbd7 10. ed5 cxd5 11. cxd5 Jxe5 12. d6! Jc6!, 

ale ne 12. … Sxg2 13. dxe7 Dxe7 14. dxe5 Sxf1 15. exf6 Dxf6 16. 

Dxf1 s malou výhodou bílého. 

9. … c6xd5 

10. Sc1-f4 
XIIIIIIIIY 
8rsn-wq-trk+0 
7zpl+-vlpzpp0 
6-zp-+psn-+0 
5+-+psN-+-0 
4-+-zP-vL-+0 
3+-sN-+-zP-0 
2PzP-+PzPLzP0 
1tR-+Q+RmK-0 
xabcdefghy 

10. … a7-a6!! 
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Tah výhradně diktovaný mým chápáním prvku „otevřený 

sloupec“: posílí se postavení předsunutého bodu c4, na který 

směřuje jezdec, protože černý podle mého systému připravuje b6-

b5 s dalším Jb8-c6-a5-c4. 

11. Va1-c1 b6-b5 

12. Dd1-b3 Jb8-c6 

13. Je5xc6 

To stojí čas. Možné bylo 13. Jxb5 Jxe5 14. Jc3 s komplikacemi. 

13. … Sb7xc6 

14. h2-h3 

Bylo třeba pomocí 14. Je4 hrát na vyrovnání. 

14. … Dd8-d7 

15. Kg1-h2 Jf6-h5 

Můj prvopočáteční plán spočíval v manévru Db7 a Jf6-d7-b6-

c4. (Hra po sloupci „c“!) Nicméně učiněný tah je silnější. 

16. Sf4-d2 f7-f5 

17. Db3-d1 b5-b4 

18. Jc3-b1 Sc6-b5 

19. Vf1-g1 

S úmyslem hrát 20. e4. 

19. … Se7-d6! 

Připravuje kombinačně poziční oběť figury. 

20. e2-e4 
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XIIIIIIIIY 
8r+-+-trk+0 
7+-+q+-zpp0 
6p+-vlp+-+0 
5+l+p+p+n0 
4-zp-zPP+-+0 
3+-+-+-zPP0 
2PzP-vL-zPLmK0 
1+NtRQ+-tR-0 
xabcdefghy 

20. … f5xe4! 

21. Dd1xh5 Vf8xf2 

Druhá řada plus dva pěšci plus zmačkané postavení bílých figur 

– to vše dohromady je dostatečnou kompenzací za obětovanou 

figuru. 

22. Dh5-g5 Va8-f8 

23. Kh2-h1 Vf8-f5 

24. Dg5-e3 Sb5-d3 

25. Vc1-e1 
XIIIIIIIIY 
8-+-+-+k+0 
7+-+q+-zpp0 
6p+-vlp+-+0 
5+-+p+r+-0 
4-zp-zPp+-+0 
3+-+lwQ-zPP0 
2PzP-vL-trL+0 
1+N+-tR-tRK0 
xabcdefghy 

Černý svého soupeře téměř zpatoval. Nyní mu zbývá vynaložit 

poslední úsilí a bílý se ocitne v pozici zugzwangu. 

25. … h7-h6! 

Bílý se vzdal. 
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