
Pod hladinou 

Medzi čitateľmi týchto riadkov sa isto nájde viacero pamätníkov, ktorí zaznamenali skvelú sériu 

článkov autora na Novoborskom šachovom serveri. Od jej prvej časti uverejnenej v marci 2010 prešlo 

vyše šesť rokov, ale už vtedy vzbudili veľký ohlas a nadšení ľudia volali po knihe. Po takej, ktorá by 

dokázala naplniť očakávania všetkých vrstiev šachistov od veľmi silných hráčov až po nadšených 

amatérov, či dokonca aj ľudí nehrajúcich šach. Príjemnej pre všetky typy čitateľov. 

Spomínané články viedli k myšlienke organizácie sústredení v Senici, kde boli autorove inovatívne 

myšlienky prezentované zväčša našim mládežníckym reprezentantom. Odvtedy bolo lektorov mnoho 

a sústredenia úspešne pokračujú, no nezaškodí zaspomínať si aj na ich začiatky. 

Keď sa ku mne dostala informácia o príprave tejto publikácie, úprimne ma to veľmi potešilo. Z mojej 

trénerskej praxe som zvyknutý neustále sledovať aktuálne informácie, prezerať materiály a vyberať 

z nich vhodné príklady použiteľné na tréningový proces mladých šachistov rôznej výkonnosti. 

V dnešnej dobe síce vychádza obrovské množstvo kníh v rôznych jazykoch, rôznej veľkosti a rôzneho 

zamerania, ale aj rôznej kvality. Predierať sa týmto balastom je ale časovo náročné a autori sa často 

iba kĺžu po povrchu. Preto vás nesmierne poteší, ak vám dá niekto možnosť kvalitne sa „ponoriť pod 

hladinu“. 

Knihu som ako recenzent už raz prečítal a verte mi, že ju čítam znova. Myslím, že má ambíciu stať sa 

takým šachovým Malým princom (Antoine de Saint-Exupéry). Toto svetoznáme dielo som tiež čítal 

v priebehu života niekoľkokrát a vždy som si z nej vzal niečo nové. A nemyslím, že u knihy Pod 

hladinou tomu bude inak. 

„Rád počúvam múdrych ľudí.“ Takto znela inšpirujúca odpoveď jedného z účastníkov počas  

spomínaných sústredení na otázku, prečo sa zúčastnil danej akcie. Vryla sa mi do pamäte a autor 

výroku má nepochybne pravdu. Inšpirácia od človeka, ktorý nielenže pochopil viac, ale dokáže 

vysvetľovať tak, aby to pochopili aj tí druhí. To je niečo, čo dokáže každého z nás posúvať napred. 

Čím môže publikácia zaujať silnejších hráčov, to je iný pohľad na vec. Čítal som mnoho kníh od 

rôznych veľmajstrov, aj svetovej špičky, no nikdy som nenašiel niečo podobné. Preto si myslím, že aj 

pre túto skupinu môže byť prečítanie Pod hladinou obohacujúce. 

Nadšených amatérov isto zaujmú rôzne analógie, vďaka ktorým si dokážu vybudovať silné asociácie, 

použiteľné neskôr vo svojich partiách. Každý z nás isto zažil ten pocit, kedy vie, že niečo nejakým 

spôsobom funguje, ale nie je si tým istý. Až v jeden moment zasvieti povestná žiarovka a všetko je 

zrazu jasnejšie. 

Nešachistu má šancu zaujať vnútorná krása šachu, ktorú autor kvetnato popisuje spôsobom sebe 

vlastným. Názor isto zmení aj človek mysliaci si, že šach je iba ťahanie drevenými figúrami, prípadne 

nejaké to stlačenie hodín a najnebezpečnejšou činnosťou je spánok od nudy a vypichnutie si oka na 

strelcovi. 

Čo dodať na záver? Náklad knihy je 800 výtlačkov. V eufórii po jej prečítaní si dovolím vysloviť 

predpoveď, že spomínané číslo sa relatívne rýchlo minie a bude potrebná dotlač. Rád by som ešte 

pred jej krstom vyslovil v mene slovenskej i českej šachovej obce jedno veľké „Ďakujem!“ a aj želanie, 

aby knižka našla svoje pokračovanie. 

Miroslav Roháček 

 


