Ako sa zlepšovať v hre scrabble?
V predošlých článkoch som písal o tom, že výsledky hry zvanej scrabble nie sú náhodné, ale s
pravdepodobnosťou, ktorá sa dá pomerne exaktne určiť, vyhrá lepší hráč. To, či je hráč lepší (vo význame
silnejší, s vyššou pravdepodobnosťou výhry partie) alebo horší (vo význame slabší, s nižšou pravdepodobnosťou
víťazstva) kvantifikuje koeficient, ktorý sa nazýva SCRELO. Kto predchádzajúce články nečítal, stačí mu vedieť, že
čím je tento koeficient alebo rating vyšší, tým silnejší je daný hráč a opačne. Pre lepšiu predstavu: na turnajoch
organizovaných SSS sa prideľuje začínajúcim hráčom rating 1600, a momentálne je rozpätie ratingov cca od
1300 do 2000 bodov. Na serveri herna.net sa prideľuje začiatočníkom rating 1200 a keďže je tam rádovo väčší
počet hráčov, rozpätie ratingov je tam cca od 700 do 2300 bodov, ak hovoríme o slovenskej variante tejto hry.
Ak má niekto rád scrabble, a zároveň je súťaživý typ, čo sa neuspokojí len so samotnou účasťou v hre (v
duchu českého “Ať jsem i bit, jen když se peru”), ale má ambície vyjsť zo súboja čo najčastejšie ako víťaz, má
niekoľko možností, ako sa zlepšovať. Väčšina z nich je spojených s nejakou formou samoštúdia, či už nových
slov zo slovníkov, alebo pravidiel gramatiky a podobne. V každom športe či súťaži je však podnetné a podľa mňa
aj veľmi efektívne učiť sa od iných hráčov, a samozrejme podľa možnosti od tých najlepších. Jedným zo
spôsobov sú vzájomné partie, keď však už podpisujete partiár, tak sa získané ponaučenie dá aplikovať až od
nasledujúcej partie. Keď chce byť hráč pripravený na partiu už v predstihu, predtým, ako zasadne k partii, tak tu
už ktovieako bohaté možnosti nie sú.
Ja ako súťažný hráč šachu som prišiel z prostredia, kde je situácia diametrálne odlišná. Existuje
nepreberné množstvo šachovej literatúry, špecializovaných šachových programov, databáz šachových partií z
celého sveta či rôznych výukových materiálov na internete k najrôznejším štádiám či aspektom šachovej partie,
ako napr. otvorenie, stredná hra či koncovky, šachová stratégia či taktika. Výhodou je tiež univerzálnosť
pravidiel šachu po celom svete, šach je v rôznych krajinách na rôznych kontinentoch ten istý, na rozdiel od
rôznych jazykových verzií v hre scrabble. To má aj ten dôsledok, že kvalitne napísaná šachová knižka má
potenciál osloviť šachových priaznivcov po celom svete, čo už sú bez preháňania státisíce až milióny ľudí. Kto by
sa však obťažoval písaním nejakej literatúry pre scrabblistov, a ešte v krajine ako Slovensko, kde by tým oslovil
prinajlepšom niekoľko desiatok záujemcov?
V šachu však existuje ešte jeden veľmi obľúbený nástroj “vzdelávania” šachového publika, a to sú tzv.
komentované partie. Tým nemám na mysli to, že niekde v parku, krčme či šachovom klube nejakí hráči hrajú
šach a nejaký ďalší “kibic” im to ešte komentuje. Mám na mysli špeciálny druh publicistiky zverejnenej či už v
dennej tlači, v šachovej literatúre, alebo na internete. Ide v nej o to, že nejakí (najčastejšie svetoví špičkoví)
hráči odohrajú nejakým spôsobom zaujímavú šachovú partiu, a nejaký komentátor, najčastejšie tiež vynikajúci
šachista (pomerne často je to aj jeden z priamych aktérov danej partie, ale nie je to podmienka) komentuje
jednotlivé ťahy, vysvetľuje ich zmysel širšiemu, menej šachovo zdatnému publiku, a často aj hodnotí a analyzuje
ich úroveň a iné možnosti, ktoré sa hráčovi pre ten alebo iný ťah ponúkali.
Už dlhšie som sa pohrával s myšlienkou pokúsiť sa napísať takúto komentovanú partiu o scrabble. Nie
raz sa už totiž stalo, že prišiel na náš turnaj nejaký nováčik, “nakúpil” zopár poriadnych debaklov a povedal si, že
medzi nás už nikdy nepríde. Ak by sme mali nejakú takúto publicistiku, z ktorej by sa mohli nádejní hráči čosi
naučiť už pred príchodom do turnajovej miestnosti, myslím, že by to mohlo pomôcť zvýšiť záujem o túto krásnu
hru a takisto aj zlepšiť celkovú úroveň hry nielen nových, ale aj súčasných hráčov.
Nižšie teda nájdete môj prvý pokus o komentovanú scrabble partiu. Ako každý komentár, aj tento je
nevyhnutne do istej miery subjektívny. Ak teda nájdete niečo, s čím by sa dalo polemizovať či dokonca aj
priamo nesúhlasiť, budem len rád, keď mi dáte vedieť, či už to napíšete do diskusie, pošlete mi e-mail alebo mi
k tomu slovko - dve poviete na “živom” turnaji.

Analýza partie zo serveru herna.net z 21.8.2016

Začínajúci hráč (nepárne číslo ťahov): Checkmate
Súper (párne číslo ťahov): large
V ďalšom texte sa budú riadky hracej dosky pre scrabble (tzv. scrabblovnice) označovať písmenami (AO) a stĺpce hracej dosky číslami (1-15). Existujú aj dosky, kde je toto označenie opačne a pri použití takejto
dosky by ďalší text stratil na zrozumiteľnosti. Ťahy položené vodorovne budú označované políčkom, na ktorom
dané slovo začína tak, že prvý bude uvedený riadok a potom stĺpec (napr. H3), pri ťahoch položených zvisle to
bude opačne (napr. 6F).
Pre plnohodnotný zážitok odporúčam ďalší text spojiť so skutočnou srabblovnicou a partiu si ťah po
ťahu „prehrať“ (vo význame znovu si prejsť jej priebeh). Praktické je pri tom používať 2 zásobníky, jeden pre
každého hráča. Môžete si prípadne aj tento text vytlačiť, položený ťah vždy najprv zakryť, pouvažovať, čo by ste
položili z daného zásobníka, a až potom si pozrieť položený ťah a prečítať si komentár k nemu. Kvôli tejto
možnosti som nakoniec presunul položený ťah až za komentár, hoci pôvodne bol hneď na začiatku. Zvažoval
som aj možnosť, že by som sem po každom ťahu (alebo aspoň raz za niekoľko ťahov) vložil grafické zobrazenie
situácie na scrabblovnici (v šachu sa táto forma nazýva diagram). To by bolo nepochybne viac „user friendly“
pre čitateľov, rozsah tohto článku by sa však niekoľkonásobne (a podľa mňa až neúmerne) zväčšil. Podľa odozvy
na tento „pilotný projekt“ však pre prípadné pokračovanie pouvažujem aj nad graficky bohatšou formou.

1. ťah: zásobník A, L, A, B, Ŕ, žolík, Ú
V prvom ťahu je vždy lákavé „zhodnotiť“ nejaké viacerými bodmi hodnotené písmeno na políčku
s dvojnásobkom hodnoty písmena, aby sa potom ešte hodnota celého slova vynásobila dvoma. Takými
políčkami sú polia H4 a H12, keď prvé slovo kladieme vodorovne, resp. D8 a L8, ak prvé slovo položíme
zvisle. V tomto prípade je najhodnotnejším písmenom v zásobníku 10-bodové Ŕ, avšak do zhodnotenia
písmena štvornásobkom je treba investovať žolíka. Opatrnejší hráč by toto riešenie nezvolil, pretože ak
súper disponuje písmenami N a E, môže jednoduchým predĺžením položeného slova o záporovú
predponu získať dokonca viac bodov, ako za úvodný ťah. Iné možnosti sú potom buď posunúť celé
slovo o stĺpec doprava (začínať na H4, 44 bodov), alebo „zhodnocovať“ radšej Ú (napr. ťah H8 –
(S)LABÚ za 42 bodov). Obe tieto riešenia však tiež vyžadujú použitie žolíka, tak je celkom namieste
zinkasovať maximum možných bodov. Je dosť možné, že súper potrebnú kombináciu nemá a možný
profit z trojnásobku slova zostane otvorený. Ešte poznámka k tomu, prečo žolíka použiť ako Ľ a nie ako
K, počet bodov je predsa rovnaký. Je k tomu nielen estetický, ale aj pragmatický dôvod. Estetickým
dôvodom mám na mysli položenie zriedkavo sa vyskytujúceho slova. Celkom otvorene priznávam, že
o jeho existencii som predtým, ako som začal hrávať scrabble, ani nechyroval. Pragmatickým dôvodom
je vznikajúca možnosť 4-násobku na stĺpci 5 (slovom, ktoré by prechádzalo cez obe „prémiové“ polia
E5 a K5, čím by sa výsledné slovo násobilo 4x), ktorá je predsa len pravdepodobnejšia s písmenom
K ako s Ľ.
Položený ťah H3 – BŔ(Ľ)ALA (56 bodov)
stav partie 56:0
2. ťah: zásobník E, B, V, S, K, G, Ľ;
Pri takomto zásobníku by sa niektorým hráčom možno už vkrádali do mysle myšlienky na výmenu
písmen, možnosti tvorby sú s toľkými spoluhláskami naraz obmedzené. Nie je však taktické ponechať
súperovi otvorenú celú scrabblovnicu, lepšie je nejaké spoluhlásky predsa len použiť. Ja osobne by
som na rovnaké miesto položil slovo KĽAG, aby som použil obe „ťažké“ písmená. Bodová hodnota
tohto ťahu by bola rovnaká (22 bodov). Ťahy s písmenom Ŕ sú teraz menej výhodné, pri slovách VŔB či
BŔV zostáva súperovi možnosť slovo predĺžiť (slovo BŔV na OBŔV a VŔB na niekoľko možných tvarov),

a dať hneď VŔBE je ťah s dávkou rizika. Minúť si jedinú samohlásku nie je až taký dobrý nápad, bodový
zisk bez prémie nestojí za riziko, že nepríde žiadna samohláska. Predĺžiť sa dá aj položené slovo, ale len
s písmenami Y (vyskytuje sa 1x) a U (výskyt: 2x). To je prijateľnejšia možnosť ako výskyt písmena O
(9x), hoci vzhľadom na prémiu 3x písmeno je zasa jasné, že ak súper potrebné písmeno má, jeho ťah
bude mať vyššiu hodnotu. Z uvedeného vyplýva, že vzťah k riziku je v hre scrabble dôležitá veličina.
Položený ťah 6F – BĽAK (22 bodov)
stav partie 56:22

3.

ťah: zásobník O, N, E, T, O, É, Ú;
Ak teraz napíšem, že ťah H1 – NEBŔĽALA za 60 bodov som teraz nezahral preto, že som ho jednoducho
prehliadol, tak mi možno nebudete veriť, ale nebudem tu predsa vymýšľať dajaké komplikované
zdôvodnenia, že to nebol dobrý ťah. Partia sa hrala okolo 23:00 večer, môžem sa aspoň čiastočne
vyhovoriť na únavu. Je to ťah, ktorý by zahralo 99% scrabblistov, a celkom oprávnene: dobrý ťah za
veľa bodov „bez námahy“, zároveň berie túto možnosť súperovi, hoci pravdaže otvára možnosť na
prípadné súperovo bingo na trojnásobok slova začínajúce na N, čo je však riziko, ktoré by na začiatku
hry a za 60 bodov bol ochotný podstúpiť asi každý.
Položený ťah 7H – LÉNO (34 bodov)
stav partie 90:22

4.

ťah: zásobník E, Ť, V, S, U, G, S;
Toto je príklad situácie, keď sa ťah na riziko (viac než prijateľné, spojené s písmenom, ktoré sa
vyskytuje len 1x) nevyplatí. Iný spôsob, ako využiť slovo BĽAK a prémiu pod ním, však nevidno.
Alternatívy však ktovieaké radostné nie sú: 3J – GUBE (20 bodov) alebo K5 – EGO (tiež 20 bodov) obe
používajú písmeno E (ktoré sa môže hodiť na hodnotné slovo NEBŔĽALA) a ostatné ťahy sú za ešte
menej bodov.
Položený ťah J6 – UNES (35 bodov)
stav partie 90:57

5.

ťah: zásobník Ô, Y, E, T, O, P, Ú;
Takýto ťah každý scrabblista zahrá s maximálnym uspokojením, veď čo viac si možno priať pri
podobnej skladbe zásobníka: no už hádam len to, aby sa takto podarilo umiestniť Ô, alebo aby ťah bol
zároveň aj bingom (pri lepšom zásobníku samozrejme). Písmeno E si treba ponechať zo známeho
dôvodu.
Položený ťah 10I – PÚT (51 bodov)
stav partie 141:57

6. ťah: zásobník S, Ť, V, O, Á, G, S;
Tomuto ťahu nie je čo vytknúť: maximálny bodový zisk pri ponechaní si jedinej zostávajúcej
samohlásky. Nehráme predsa vykladacie scrabble, kde si netreba nič „šanovať“ a O sa na to miesto
môže hodiť hneď v ďalšom ťahu, najmä ak by ďalšie samohlásky neprišli. Alternatívou je ťah G8 – SÁG
(19 bodov), ktorým sa použije duplicitné S, alebo 3H – BÁG (20 bodov), defenzívne ladený ťah bez
možností jednoduchého napájania.
Položený ťah K10 – TÁG (26 bodov)
stav partie 141:83

7. ťah: zásobník Ô, Y, E, E, O, N, M;
Scrabble (i život) prináša niekedy aj druhú šancu 
Niektorí súperi mi zvyknú za podobných okolností napísať, že „a je vymaľované“ či inými slovami dávať
najavo akoby rezignáciu. Neviem posúdiť, či je to naozaj rezignácia alebo psychologický ťah, aby som
sa uspokojil s náskokom a prestal sa snažiť o najlepšie ťahy. V takom prípade si vždy spomeniem na
starú pravdu, ktorú pekne zhudobnil (aj keď v iných súvislostiach) Lenny Kravitz – nie je koniec, až kým
nie je naozaj koniec ( It Ain't Over Til It's Over). To však nebol prípad môjho súpera z tejto partie, to nie
je človek, čo hádže flintu do žita.
Položený ťah H1 – NEBŔĽALA (60 bodov)
stav partie 201:83
8. ťah: zásobník S, Ť, V, O, A, V, S;
Týmto ťahom sa hra priblížila ku okraju dosky, kde sa nachádzajú najhodnotnejšie prémie (3x hodnota
slova), a treba vyzdvihnúť, že bezrizikovým spôsobom – slovo OVSA nie je možné predĺžiť doplnením
žiadneho písmena. Riziko býva v takýchto prípadoch značné. Ak uvážime, že priemerná hodnota ťahu
v scrabble je zhruba 25 bodov a hodnota binga cez trojnásobok slova je cca 70-100 bodov, tak to je
akoby sme dovolili súperovi ťahať 3-4x za sebou.
Položený ťah 13K – OVSA (22 bodov)
stav partie 201:105
9. ťah: zásobník Ô, Y, A, E, O, T, M;
Tento ťah prináša celkom slušný bodový zisk vzhľadom na zásobník, ale je niekoľko dôvodov, prečo ho
nemožno pokladať za dobrý ťah. Predovšetkým ešte nie je známy osud písmena Ť, ak by teraz súper
položil napr. kombináciu VYŤ/ŤAVA, veru by ma to mrzelo. Ďalším dôvodmi sú: nevyvážený počet
samohlások a spoluhlások v zásobníku, priaznivé skóre a písmeno N nachystané na bingo na stĺpci 1.
Z týchto dôvodov si prednosť zaslúžil ťah 1G - ONÔ, aj keď bodový zisk za tento ťah by bol len 10
bodov.
Položený ťah 14K – MY (27 bodov)
stav partie 228:105
10.ťah:

zásobník Ň, Ť, D, C, R, V, S;
Sporné rozhodnutie, hoci bodový zisk z tohto ťahu je celkom slušný, vzhľadom na zásobník je to
maximum, čo sa dalo vyťažiť. Je to ťah spojený s veľkým rizikom, pod V sa dá dať I, O aj Y (toto už len
so žolíkom). Za úvahu stálo minúť 4 spoluhlásky ťahom 2D – SRDCE a ponechať si Ť na použitie na
stĺpci 15. Pravda je, že na to miesto sa hodí aj písmeno L a napríklad ťah VYL/LÓSU (alebo VYL/LUXE)
by bol tiež za viac než slušné body. Možnosti na spodnej časti stĺpca 15 sú teda položeným ťahom
zablokované (okrem krátkych slov ako ŤA/AŽ, ŤA/AJ a pod.), čo treba tiež prirátať k pozitívam tohto
ťahu.
Položený ťah N11 – VŇAŤ (34 bodov)
stav partie 228:139

11. ťah:

zásobník Ô, O, A, E, O, T, A;
Ťažké rozhodnutie medzi neradostnými možnosťami. Ťah v partii som položil kvôli „minimalizovaniu
škôd“, ak by mal súper slovo na riadok O, ktoré by končilo na –OU. Do úvahy tiež pripadala možnosť
1H – NÔTE. Možnosť 1F – TÔNE je rovnocenná z hľadiska počtu bodov, ale ťah je to horší. Nešlo totiž
písmeno Í, ktoré by súper mohol zhodnotiť na poli F2 (trikrát hodnota písmena z oboch smerov

a prípadne ešte dvojnásobok slova po stĺpci 2). Pri ťahu 1H – NÔTE by sa síce dalo podobným
spôsobom využiť pole J2 (napríklad 2G – DESÍ), avšak bez dvojnásobku slova a s viac obmedzenými
možnosťami, t.j. s nutnosťou použiť K alebo S na slovo ÔK, resp. ÔS. Do úvahy tiež silne pripadala
výmena písmen.
Položený ťah 12M – OŇ (11 bodov)
stav partie 239:139

12. ťah: zásobník J, R, D, C, R, H, S;
Pri takomto zásobníku sú možnosti veľmi limitované. Ja osobne by som asi dal prednosť ťahu 11J – CÁR
za 22 bodov, ale aj ťah v partii má svoje prednosti – spotrebuje o 1 spoluhlásku viac a zatvára konečne
voľný priestor aspoň na stĺpcoch 3 a 4. Výmena je samozrejme menej výhodná pre hráča, ktorý
prehráva, pretože nie je zaručené, že nové písmená budú lepšie, ako tie pôvodné, a aj 17 bodov je viac
ako nič.
Položený ťah 4G – SŔDC (17 bodov)
stav partie 228:156
13. ťah: zásobník Ô, O, A, E, O, T, A;
Ak je tento zásobník pozornému čitateľovi povedomý, nie je to náhoda. Niekedy sa stáva, že príde (-u)
presne rovnaké písmeno (-á), aké hráč práve použil. Tento ťah pokladám za lepší, ako ťah 1H – NÔTA,
hoci mám v zásobníku 2x A. Slovo NÔTA sa dá predĺžiť na NÔTAM a aj na písmeno A sú potom na stĺpci
2 lepšie možnosti pripojenia (dvojslovné výrazy AJ, AK, AS, AŽ oproti možnostiam ES, EX).
Položený ťah 1H – NÔTE (11 bodov)
stav partie 250:156
14. ťah:

zásobník J, R, M, Ý, R, H, Ď;
Je samozrejme v záujme hráča, ktorý prehráva, otvárať hru, t.j. klásť slová do voľného priestoru
a najlepšie také, ktoré sa dajú predĺžiť. Alternatívou bol ťah 2D – HRĎME za 32 bodov, ktorý má tiež
svoje výhody – väčší bodový zisk, zachovanie jedinej samohlásky zo zásobníka a dôležité je, že to nie je
prihrávka na 3-násobok slova po stĺpci 1. Samozrejme, nie každému je po chuti riskovať, že súper sa
„nabalí“ doložením záporovej predpony NE-, najmä keď vo vlastnom zásobníku ani nechyrovať
o týchto 2 písmenách.
Položený ťah G8 – HÝR (20 bodov)
stav partie 250:176

15. ťah: zásobník L, O, A, J, O, I, A;
V záujme hráča, ktorý vyhráva, je zasa hru zatvárať, oberať súpera o možnosti, kde sa črtá vysoký
bodový zisk, a tak som ani neuvažoval nad uprednostnením pozície 11D pre toto slovo, hoci by som
tam získal o 2 body viac. Dôležitejšie bolo zatvoriť konečne otvorený trojnásobok slova na riadku O.
Položený ťah O8 – LOJI (23 bodov)
stav partie 273:176
16. ťah: zásobník J, L, M, N, R, E, Ď;
Ak som v hre môjho súpera niečomu pri analýze nerozumel, tak to je práve táto výmena. Nie je to
žiaden nehrateľný zásobník, ponúkal sa napríklad ťah L7 – MRLE za solídnych 31 bodov.
Položený ťah – žiaden, výmena písmen (0 bodov)

stav partie 273:176

17. ťah:

zásobník O, I, A, I, O, O, A;
Pri takomto zásobníku a takomto vývoji hry nie je veľmi nad čím váhať, bez výmeny písmen by ma
minimálne 2 ťahy čakalo len paberkovanie, dokladanie po písmenku, po dvoch za minimálne bodové
zisky.
Položený ťah – žiaden, výmena písmen (0 bodov)
stav partie 273:176

18. ťah:

zásobník I, L, M, N, D, E, Ď;
Toto je ťah o dosť horší ako alternatíva HRĎME pri 14.ťahu, a to najmä kvôli veľkému riziku, ktoré so
sebou prináša. Nešlo ešte Ó a ak by sa ho teraz podarilo súperovi umiestniť na pole D1 (typické
scrabble slová ako ŽABÓ, ŠODÓ, alebo aj „obyčajný“ MELÓN), tak by zrejme o osude partie bolo
rozhodnuté, takýto ťah by mal totiž vyše stobodovú hodnotu, keďže len samotné Ó by bolo za 80
bodov (10 x 2 x 3 + 10 x 2).
Položený ťah 2D – DEĎME (30 bodov)
stav partie 273:206

19.ťah:

zásobník E, I, Ä, I, U, I, A;
Hoci je toto zásobník zrelý na výmenu, hrozba 100 bodového ťahu (pri takom ťahu, ako bol ten
predchádzajúci, máte všetky dôvody si myslieť, že súper to Ó má a takto si to tam nachystal) je
dostatočným dôvodom na prevenciu a pri tomto zásobníku som bol rád, že som vôbec nejaké slovo
mohol utvoriť. To, že súper blufuje, nemôžete vedieť, iba ak v prípade, že dané písmeno máte vo
svojom zásobníku. Bluf je aj v scrabble mocná zbraň, a najmä hráča, ktorý prehráva, lebo ten často
nemá čo stratiť.
Položený ťah D1 – IDEU (16 bodov)
stav partie 289:206

20.ťah: zásobník I, L, T, N, Ĺ, A, O;
V tejto situácii je zbavenie sa dlhého L pochopiteľné, hoci aj to má svoje mínusy. Teraz má v zásobníku
„kamarátov“ T a N (na najčastejšie sa vyskytujúce slová s týmto písmenom VĹN a TĹK) a ak príde
neskôr znovu, môže to byť v ešte horšej konštelácii. Za daného stavu však nie je zlým nápadom sa
zbaviť práve len tohto jedného písmena a skúsiť dostať priaznivejšie písmeno na bingo, čo sa napokon
aj podarilo.
Položený ťah – žiaden, výmena písmen (0 bodov)
stav partie 289:206
21.ťah: zásobník A, R, Ä, I, Z, I, A;
Tu bolo síce za viac bodov slovo HÝRI alebo HÝRIA, ale rozdiel bodu či dvoch nestojí za to, že súperovi
sa otvoria ďalšie možnosti spojené s predlžovaním tohto slova či s prémiovým políčkom H15. Zároveň
to trošku redukuje možnosti spojené s políčkom A1. Do úvahy prichádzala pravdaže aj výmena písmen,
ale podobne ako píšem vyššie, teraz mám ku „pehavému“ áčku aspoň kamaráta Z (na slovo VÄZ), no
a inokedy nemusím mať ani to.
Položený ťah F1 – IĎ (9 bodov)
stav partie 298:206

22.ťah: zásobník I, L, T, N, K, A, O;
Tento ťah pravdaže treba pochváliť, súperov veľký náskok ním mizne ako jarný sneh a má aj ďalšie
plusy: slovo ide cez prémiu dvojnásobok slova a neotvára žiadne prémie na 3-násobky hodnoty slova
takým spôsobom, že by sa tam vošlo bingo. To by bol napríklad prípad pri položení slova F9 – KOTLINA,
kde by dokonca vznikla možnosť 9-násobku (prepojením prémií A15 a H15), čomu je prezieravé sa
vyhnúť. Slovo KOTLINA sa dá položiť aj na pole C4, čo je tiež hrateľná možnosť, ale v jej neprospech
hovorí absencia prémie 2x hodnota slova a teda menej bodov.
Položený ťah 11B – NAKOTIL (79 bodov)
stav partie 298:285
23.ťah: zásobník

A, R, Ä, P, Z, I, A;
Tento ťah by som už dnes (s odstupom času niekoľkých mesiacov) veru nezahral, hoci je to z hľadiska
bodovej hodnoty asi najviac, čo sa ponúkalo. Nevýhody sú totiž významné – jednak otvára súperovi
skvelé perspektívy na stĺpcoch 14 a 15, a tiež sa zbavuje písmena P, čo je ďalší veľmi dobrý kamarát
pehavej krásavice. Týchto kamarátov by som si už dnes nechal oboch a zahral by som asi ťah L8 – ARA
za 15 bodov, R sa totiž do vyššie spomínanej partie veru moc nehodí.
Položený ťah H11 – LAPIA (24 bodov)
stav partie 322:285

24.

ťah: zásobník T, E, A, N, V, R, R;
Zásobník vyzerá celkom nádejne, ale prekážkou „bingotvorných“ ambícií je dvojica písmen R, preto je
logické jedno z nich minúť, minúť málo písmen a samozrejme nahrať v rámci možností čo najviac
bodov. Tieto podmienky položený ťah spĺňa viac ako dobre.
Položený ťah L9 – VAR (19 bodov)
stav partie 322:304

25.

ťah: zásobník K, R, Ä, X, Z, A, F;
Toto je ťah spojený s maximálnym rizikom – otváranie možností 9-násobku medzi prémiami A1 a A8 (aj
keď je pravda, že F nie je na niečo také práve jednoduché písmeno), 3-násobku slova pri využití len
jednej z týchto 2 prémií a tiež perspektíva v riadku B (spojenie 2-násobku slova a 3-násobku hodnoty
písmena na poli B6 je tiež potenciálne veľmi nebezpečné). Na druhej miske váh je zasa vysoký počet
bodov a hrozivo vyzerajúci zásobník – mám už 2 písmená za 10 a jedno za 8 bodov a vo „vrecúšku“
ešte číha dlhé L. Treba teda nejaké z tých ťažkých váh minúť. Opatrnosť teraz aj tak nie je veľmi
namieste, keďže otvorených priestorov je veľa a všetky sa naraz zablokovať nedajú.
Položený ťah 3A – FAXE (40 bodov)
stav partie 362:304

26.ťah: zásobník

T, E, J, N, V, S, R;
Takémuto ťahu je ťažké odolať, keďže je za veľa bodov a zároveň celkom slušne zatvára daný úsek
dosky, zásobník so 6 spoluhláskami a 1 samohláskou navyše nevyzerá, že by sa s ním dalo nejako
čarovať. Jednako však poskytoval možnosť ešte hodnotnejšieho, aj keď možno ani nie lepšieho ťahu:
na pole C8 šlo položiť bingo STRAVNEJ za 72 bodov.
Položený ťah 2B – NEDEĎME (47 bodov)
stav partie 362:351

27.ťah: zásobník K, R, Ä, E, Z, D, O;
Zásobník síce vyzerá tak, že bez pehavého áčka by tam mohlo byť bingo, ale vymeniť ho práve v tomto
momente bolo chybou. Vo vrecúšku síce môže číhať dlhé L, ale na druhej strane tam ešte môže byť aj
žolík. Nebolo teda treba váhať a zahrať hneď ťah, ktorý som na svoju škodu zahral až o 2 ťahy neskôr,
a to A3 – FORDKE za 48 bodov.
Položený ťah – žiaden (výmena písmen)
stav partie 362:351
28.ťah: zásobník

T, M, J, Ĺ, V, S, R;
Tento ťah je taký samozrejmý, že ani nepotrebuje komentár.
Položený ťah B9 – VĹN (32 bodov)
stav partie 362:383

29.ťah: zásobník K, R, A, E, Z, D, O;
Tomuto slabému ťahu sa ešte aj dnes čudujem, veď ak si dobre spomínam, mal som ešte dosť času. Je
síce pravda, že v rohu by sa mohlo objaviť čosi ako ČOSI, ale aj tak bol stále viac než vhodný čas na
slovo FORDKA, tým skôr, že dlhého L sa už nebolo treba obávať. Navyše som si minul písmeno Z, čo je
z môjho zásobníka najlepší kamarát ku pehavému A. Až pri kontrole tohto komentára, či som dobre
popísal súradnice jednotlivých ťahov, som si spomenul, že som pri partii dlho márne hľadal, kde by sa
dalo položiť bingo ODRAZKE. Na to som minul veľa času, a potom som bez väčšieho premýšľania
znechutene zahral práve tento ťah.
Položený ťah 1A – ZO (18 bodov)
stav partie 380:383

30.ťah: zásobník T, M, J, Ó, E, S, R;
Môj súper mal už dosť málo času, a teraz urobil veľkú chybu, ktorá sa mu ale nakoniec nevypomstila.
Na toto hodnotenie sú 2 dôvody: nielenže si minul písmeno M ako najlepšieho kamaráta pre pehaňu
(slová ako MÄSO a MÄTA patria ku scrabble klasike), ale tiež nevyužil „výhru v lotérii“, ktorú práve
získal (písmeno Ó) na vyše 40-bodový ťah I3 – ÓD.
Položený ťah 12G – MAR (17 bodov)
stav partie 380:400

31.ťah: zásobník K, R, A, E, O, D, O;
Konečne! 
Položený ťah A3 – FORDKA (48 bodov)
stav partie 428:400
32.ťah: zásobník T, Š, J, Ó, E, S, Č;
Druhá šanca využitá aj u súpera.
Položený ťah I3 – ÓD (46 bodov)
stav partie 428:446

33.ťah: zásobník N, Ä, M, E, Í, Ž, O;
Bolo mi jasné, že súper môže mať Š aj žolíka (a aj oboje), ale už som musel riskovať, vo vrecúšku už boli
len 2 písmená. Alternatívou bol už len opatrný, ale bezkrvný ťah 9B – VEMÄ za 15 bodov.
Položený ťah D9 – MÄKNE (32 bodov)
stav partie 460:446

34. ťah: zásobník T, Š, J, žolík, E, S, Č;
Nie je treba skúmať, či sa v tejto situácii so žolíkom dalo položiť niečo hodnotnejšie. V praktickej partii
s poslednou minútou na hodinách je to automatická (a dobrá) voľba.
Položený ťah 14B – ČEŠ (43 bodov)
stav partie 460:489

35.ťah: zásobník P, O, Í, Ž, O;
Voľné L kdesi v priestore, kde by sa dalo vyskladať slovo POLOŽÍ, na tácke nečakalo, zostal teda len
tento ťah a čakanie na poslednú šancu, či by sa táto hra nedala v dosť dramatickom závere ešte nejako
vyhrať.
Položený ťah 15A – PÍ (31 bodov)
stav partie 491:489
36.ťah: zásobník T, J, žolík, S;
A tento ťah tú šancu súperovi predsa len dáva! Aj pri nedostatku času bolo treba vidieť 2K – ST(E)J
alebo ST(O)J, čím hra končí. Je však aj tak rozhodnuté, náskok 18 bodov a na odpis len žolík s nulovou
hodnotou stačia k výhre.
Položený ťah 13C – JEST (20 bodov)
stav partie 491:509
37.ťah: zásobník O, Ž, O;
Posledný ťah sa síce podaril za celkom slušných 13 bodov, viac ma však mrzelo, že to bola kombinácia
písmen, ktoré sa nedali položiť naraz, hoci aj za menej bodov.
Položený ťah 14F – OŽI (13 bodov)
stav partie 504:509
38.ťah: v zásobníku už len žolík;
„Ušetrený“ žolík umožnil ešte „parádičku“ na záver, hoci môj súper mal už tak málo času, že celkom
reálne riskoval, že Z na konci abecedy nestihne „naklikať“ a ešte prehrá vypršaním času. Naozaj
dramatické dohrávanie!
Položený ťah D8 – (Z)MÄKNEŠ (21 bodov)
Konečný výsledok partie po odpočte a pripočítaní 1 bodu 503:531

V tejto partii bolo takmer všetko: spoločný súčet vyše 1000 bodov, výborné a dobré ťahy,
položené aj prehliadnuté bingo, na konci obojstranná časová tieseň, veľký náskok aj veľký obrat

v skóre a tiež veľké či menšie chyby. Práve preto som si ju vybral na takúto analýzu. Blahoželám
všetkým, ktorým sa podarilo dopracovať sa až sem. Budem sa tešiť z akejkoľvek spätnej väzby zo
strany čitateľov.
Patrik Pinter (Checkmate)

