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Spoznaj naše webové stránky. Po prihlásení do 
psm.fide.com sa zobrazí “lízatko”. Odtiaľ môžeš 
ísť priamo na jednotlivé hlavné časti obsahu.    
 
Na Ratingovej (bodovej) stránke si môžeš 
uplatniť svoj mesačný bonus. Čoskoro bude k 
dispozícii Ratingový zoznam, kde budú všetci 
členovia. Takisto čoskoro budú môcť učitelia 
alebo kluboví organizátori pridávať výsledky z 
turnajov, ktoré si hral/a – to bude tiež zvyšovať 
Tvoj rating. 
 
Veríme, že neberieš Učenie ako nejakú “prácu” – 
nájdeš tam veľa materiálu, ktorý Ti pomôže 
zlepšovať sa a uhrávať viac bodov! 

 Čítanie je vážnejšie, ale sľubujeme, že pridáme 
čoskoro aj zábavné veci. 
 
Fotky a Videá sú zrejmé. Nenechaj si ujsť  
“Abstraktné šachové video”, je to skvelá 
zábava! A môžeš aj poprosiť svojho učiteľa, aby 
poslal fotky z Tvojho krúžku! 
 
Máš otázku? Odpoveď nájdeš pri kolonke FAQ; 
ak nie, Kontaktuj nás – nemôžeme sľúbiť, že 
odpoveď pošleme priamo Tebe, ale dáme ju 
spolu s odpoveďou práve do kolonky FAQ (z 
anglického “frequently asked questions” = často 
kladené otázky). 

 
 

  

Jednoduchá myšlienka – 3 
Dve nohy, koľko prstov? 

 
Máš dve nohy – ľavú a pravú. Ťahy na šachovnici 
majú tiež dve nohy – z a do. 
 
V prvom spravodaji, čierneho “z” noha bola v 
poriadku, ale stúpil “do” niečoho škaredého. V 
poslednom spravodaji, biely vystúpil na pevnej 
zemi, avšak jeho “z” noha nechala za sebou 
nechránené figúry, ktoré čierny s radosťou vzal. 
 
Pamätaj, že aj Tvoj super je “len” človek, pokiaľ 
samozrejme nehráš proti počítaču – avšak aj 
ťahy počítača majú dve nohy. Keď Tvoj super 
potiahne ťah, prvé, čo by si mal urobiť (po tom, 
čo zapíšeš ťah do partiára – ak zapisuješ partiu), 
je pozrieť sa na jeho dve nohy – dve nohy ťahu 
na šachovnici, nie nohy súpera pod stolom. 
Odkiaľ prišli a kde smerujú?  
 
Noha má zriedkavo iba jeden palec. Nezabudni 
ich spočítať – palce, nie nohy. Na diagrame 
čierny práve zahral … £f3-f6 (Leonid Gerzhoy - 
Lukasz Schreiber, Cannes 1997, Majstrovstvá 
sveta mládeže, kategória CH-10). 

 Spracoval FIDE senior tréner Kevin 
O’Connell 

 
Pozrel sa biely na “z” políčko? Neviem. Pozrel sa 
na “do” políčko? Áno, som si istý, že áno, 
pretože zahral ¦e7-a7, presunúc vežu, ktorá 
bola napadnutá jedným z dámskych prstov, na 
bezpečné miesto.  
  

 
Neurobil/a by si chybu ako hráč na diagrame, 
však? (Biely sa vzdal po …£f6xg6). 
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Pat – ako sa mu vyhnúť 
GM & FST Efstratios Grivas (www.GrivasChess.com)
 
Pojem 

Aby si sa niečomu vyhol, musíš vedieť, čo to 
je! Pat je situácia, kedy hráč, ktorý je na ťahu, 
nie je v šachu, a zároveň nemá žiadny možný 
ťah, ktorý by mohol podľa pravidiel urobiť. Pat 
ukončuje partiu remízou. 
   Pat je prostriedok, ako remizovať partiu pre 
hráča, ktorý stojí horšie – zvyčajne v koncovke. 
V zložitejších pozíciách je pat oveľa 
zriedkavejší, zväčša sa podarí iba ako 
“švindel”, keď si ho silnejšia strana nevšimne. 
Pat je aj motívom v šachových štúdiách a iných 
šachových úlohách. 
   Pravidlo, že patom končí partia remízou, 
bolo zakotvené až v 19. storočí. Predtým bol 
pat braný rôzne – ako výhra pre hráča, ktorý 
dal pat, ako polovičná výhra, alebo dokonca 
ako prehra pre patujúceho hráča.  
   Slovo “pat” sa taktiež používa ako metafora 
pre vyjadrenie situácie, kedy nie je možné 
alebo ľahké nájsť riešenie. 
  Je čas ukázať si, čo vlastne pat je a 
nasledujúci diagram, na ktorom je na ťahu 
čierny, nám to názorne vysvetľuje: 
 

 
 
Typický pat. Biely má dámu navyše, ale partia 
končí remízou, pretože čierny nemá žiaden ťah 
a jeho kráľ nie je v šachu! ½–½ 
 
Aký je najrýchlejší pat? 

   Za normálnych okolností sa rýchly pat (v 
otvorení alebo strednej hre) dosiahne 
málokedy. Ale ak sme veľmi zvedaví, môžeme 
si ukázať vykonštruovanú partiu, ktorá nám 
pomôže pochopiť podstatu patu. Všimni si, že 
väčšina ťahov je zlých a určite ich 
neodporúčam! 
1.d2-d4 e7-e5 2.£d1–d2 e5-e4 3.£d2-f4 f7-f5 

4.h2-h3 ¥f8-b4+ 5.¤b1–d2 d7-d6 6.£f4-h2 

¥c8-e6 7.a2-a4 £d8-h4 8.¦a1–a3 c7-c5 9.¦a3-

g3 f5-f4 10.f2-f3 ¥e6-b3 11.d4-d5 ¥b4-a5 

12.c2-c4 e4-e3 (D) 

 

 
 
Pat iba v 12 ťahoch! Senzačné! 
½–½ 
 
Ako sa vyhnúť patu 
   Keď bol získaný dostatok materiálu po 
neľútostnej bitke, je na čase zožať úrodu – 
matovať kráľa. 
   To sa ľahko povie, avšak už ťažšie zrealizuje – 
najmä to platí u začínajúcich hráčov, pre 
ktorých skúsenosť a typické motívy ešte nie sú 
samozrejmosťou. 
   Keď sa snažíme zatlačiť súperovho kráľa do 

rohu, alebo ho obkľúčiť, mali by sme mať vždy 

na pamäti, že mu musíme nechať voľné pole 

(pokiaľ už nedávame mat!), pozri na 

nasledujúci diagram: 
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Mat sa zdá byť už na dosah, avšak čierny, 
ktorý je na ťahu, pripraví bielemu nemilé 
prekvapenie – tomu to ani len nenapadlo… 
 

 
 
1...¦f7-f6+! 2.¢e6xf6 ½–½ 

 

□ James Adams CONGDON  
■ Eugene DELMAR  
New York 1880 ● 

 

 
 
Biely má, samozrejme, prehraté, ale nemá 
ešte chuť vzdať sa. Jeho silná vôľa a 
odhodlanie prežiť, spolu s veľkou dávkou 
spolupráce zo strany čierneho, ktorý sa na 
chvíľu prestal koncentrovať, prinieslo bielemu 
ovocie – a takto vznikol jeden z najstaršie 
zdokumentovaných patov. 
43.¢d2-d1!? £d4-c3?? 

Samozrejme, jednoduché 43...Da1+ 44.Kd2 
Db2+, bolo vyhrávajúce. 
44.£b3-g8+!! ¢h8xg8 ½–½. 

□ Max WALTER 
■ Geza NAGY 
Gyor 1924 ○ 

 

 
 
Tu čierny rozohral krásnu patovú kombináciu. 
57...¦d3xh3+!! 58. ¢h2xh3 £e8-e6+!! 

59.£a6xe6 ½–½. 

 
□ Anatoly BANNIK 
■ Viacheslav RAGOZIN 
Riga 1952 ● 

 

 
 
Zdá sa, že biely poľahky zoberie všetkých 

čiernych pešiakov a zmatuje bieleho kráľa s 

vežou a kráľom. Avšak nestalo sa tak: 78...h5-

h4! 79.¦f1–g1+ ¢g3-h2! 80.¦g1–f1 ¢h2-g3 
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81.¦f1–g1+ ¢g3-h2! 82.¢e3-f2 h4-h3 83.¦g1–

b1 g5-g4 84.¦b1–d1 g4-g3+ 85.¢f2-f3 g3-g2 

86.¢f3-f2! g2-g1£+! 87.¦d1xg1 d2-d1¤+!? 

88.¦g1xd1 ½–½. 

Úlohy                    vybral FIDE senior tréner Kevino O’Connell  
(www.kochess.com) 
 
1 Biely na ťahu. 

 
S.Chu - A.Motoc, Majstrovstvá sveta mládeže, 
kategória G-10, Bratislava 1993. 

 
2  Čierny na ťahu. 

 
Dubravka Franciskovic - Rocio Vasquez, 
Majstrovstvá sveta mládeže, kategória G-10, 
Bratislava 1993. 

 
3 Koľko prstov má čierna £? Biely na ťahu. 

 
A.Bajanmuuh - H.Hadrys, Majstrovstvá sveta 
mládeže, kategória G-10, Bratislava 1993. 
 

4 Čierny na ťahu. 

 
Bilge Kahraman - Mariano Zambrano, 
Majstrovstvá sveta mládeže, kategória CH-10, 
Cannes 1997. 
 

 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/ko/Dropbox/SM%20&%20PSM%20-%20en%20%5bANY,AB,U%5d/www.kochess.com
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Riešenia úloh 
 

 


