
Petrohrad 1914 
Společný turnaj, 8.-23.4.1914 

PETROHRAD 
1914 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

1 Capablanca 
José Raúl   ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 8 

2 Lasker 
Emanuel ½   ½ ½ ½ 0 1 ½ 1 1 1 6,5 

3 Tarrasch 
Siegbert ½ ½   ½ ½ 1 ½ 1 1 0 1 6,5 

4 Aljechin 
Alexandr 0 ½ ½   1 ½ 1 ½ ½ ½ 1 6 

5 Marshall 
Frank James ½ ½ ½ 0   1 ½ ½ 1 1 ½ 6 

6 Bernstein 
Ossip 0 1 0 ½ 0   ½ ½ ½ 1 1 5 

7 Rubinstein 
Akiba ½ 0 ½ 0 ½ ½   ½ ½ 1 1 5 

8 Nimcovi č  
Aron 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½   0 ½ 1 4 

9 Blackburne 
Joseph Henry 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 1   0 1 3,5 

10 Janowski 
David 0 0 1 ½ 0 0 0 ½ 1   ½ 3,5 

11 Gunsberg 
Isidor 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 ½   1 

 
Turnaj vít ězů 

PETROHRAD 1914 
turnaj vít ězů 1 2 3 4 5 body  celkem  

½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 Lasker 
  1,5 2 1,5 2 

7 13,5 

½ 0 ½ 1 1 0 1 1 2 Capablanca 
0,5   1,5 1 2 

5 13 

0 0 ½ 0 1 1 1 ½ 
3 Aljechin 

0 0,5   2 1,5 
4 10 

0 ½ 0 1 0 0 0 ½ 
4 Tarrasch 

0,5 1 0   0,5 
2 8,5 

0 0 0 0 0 ½ 1 ½ 
5 Marshall 

0 0 0,5 1,5   
2 8 

 
 
 

 
Pětici, která postoupila do užšího finále, byla carem 
Mikulášem udělena velmistrovská hodnost. Na snímku 
jsou všichni pospolu – zleva stojící Aljechin, Capablanca, 
Marshall, vlevo sedící Lasker a vpravo Tarrasch. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Partie č. 4 – Hra čtyř jezdců 
Nimcovič - Capablanca 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Jc3 Jf6 4. Sb5 d6  
Capablanca zvolil tuto ne nejlepší obranu 
(převádějící španělskou verzi hry čtyř 
jezdců do Steintzovy obrany ve španělské 
hře), aby svedl Nimcoviče z jím dobře 
nastudovaného pokračování 4. ..Sb4 5.0-0 
0-0 6.Sxc6 bc. 
5. d4 Sd7 6. Sxc6  
Přednost mělo dostat obvykle používané 
pokračování 6.0-0 Se7 7.Ve1, po čemž je 
černý, jak je známo, odevzdat střed (7. 
…ed). 
6. …Sxc6 7. Dd3 exd4  
Lepší bylo zpevnit centrum tahem 7. 
…De7. Dočasně zavřeného střelce by bylo 
potom možné vyvinout na g7. 
8.Jxd4 g6?  
Po ovládnutí centra je hra bílého volnější a 
lepší. Poslední tah černého (místo něj měl 
hrát 8. …Se7) umožňuje bílému rozvinout 
iniciativu, která mu přinese materiální 
převahu. 
9.Jxc6 bxc6 10. Da6 Dd7  
Ještě horší bylo 10. …c5: bílý získává 
silný útok po 11.Dc6+ Jd7 12.Sg5 ... 
11. Db7 Vc8  
… zatímco nyní se poměrně snadno 
odbývá získáním nepříliš důležitého pěšce. 
12. Dxa7 Sg7 13. O-O O-O 14. Da6  
Bílý nadarmo ztrácí čas, který měl být 
využitý pro dokončení vývinu. Měl být 
vyvinutý střelec na libovolné pole, jenom 
ne na e3, aby nezakrýval ústupovou cestu 
dámě. Dáma mohla zatím zůstat na místě a 

v případě napadení ustoupit na e3 (nebo na 
f2, pokud předtím bude zahráno f2-f3). 
Tehdy by černý neměl sebemenší 
kompenzaci za ztraceného pěšce; nyní má 
alespoň lepší vývin. 
14. …Vfe8 15. Dd3 De6 16. f3 Jd7 17. 
Sd2  
Konec konců, střelec měl stát na f4, aby 
vyměnil nebezpečného černého jezdce, 
pokud půjde na e5. 
17. …Je5  
Jezdec nyní s tempem zaujímá skvělou 
útočnou pozici. 
18. De2 Jc4 19. Vab1 Va8  

 
V důsledku slabé hry bílého získal soupeř 
trvalý útok na dámském křídle. 
20. a4?  
Tahem 20.b2-b3 ještě bylo možné se 
úspěšně bránit; po 20. …Jxd2 21.Dxd2 
Sxc3 22.Dxc3 je napaden pěšec c6 a 
v případě 20. …Jxd2 21.Dxd2 De5 bylo 
možné pěšce a2 přikrýt tahem 22.Ja4. 



20. …Jxd2 21.Dxd2 Dc4 22. Vfd1 Veb8  
Po výměně na c3 by černý dosáhl pouze 
vyrovnání. Nyní získává mnohem lepší 
hru; již hrozí braní na b2. 
23. De3  
Mnohem lepší by bylo 23.Dd3, po čemž by 
pravděpodobně ještě bylo možné pozici 
bílého udržet. 
23. …Vb4  
Černý hraje celou dobu s tempem; hrozí 
Sd4 se ziskem kvality. 
24. Dg5  
Královna ponechává své poddané na 
pospas osudu; stále ještě mělo mít přednost 
24.Dd3. 
24. …Sd4+  
Umožňuje soupeři obětí kvality se poněkud 
uvolnit. Mnohem silnější by bylo zdvojit 
věže na sloupci „b“, což by vedlo nejprve 
k zisku pěšce b2 a potom jak pěšce a4, tak 
i c2 – stručně, celého dámského křídla 
bílého. 
25. Kh1 Vab8 26. Vxd4  
Bílý nemá nic lepšího, nyní je výhra 
černého pouze otázkou času. 
26. …Dxd4 27.Vd1 Dc4 28. h4  
Lepší bylo tímto pěšcem táhnout jenom o 
jedno pole. 
28. …Vxb2  
Zbývá – mlčení. 
29. Dd2 Dc5 30. Ve1?  
Věž se měla okamžitě vydat na a1; nyní se 
ztrácí ještě pěšec h4. 
30. …Dh5  
Pokud bílý bránil pěšce h4 tahem 31.Df2, 
tak černý obětuje na c2 věž a dobere ji po 
Dxh4+. 
31. Va1 Dxh4+ 32. Kg1 Dh5 33. a5  
Poslední pokus; bílý chce přemístit dámu, 
jezdce (přes e4) a věž (přes a4) na matový 
útok. 
33. …Va8 34. a6 Dc5+ 35. Kh1 Dc4 36. 
a7 Dc5 37. e5 Dxe5 38. Va4 Dh5+ 39. 
Kg1 Dc5+ 40. Kh2 d5  
Nejde 40. …Vxa7 kvůli 41.Je4. 
41. Vh4 Vxa7 42. Jd1  
„Nedosažitelné se tady stalo skutečným“; 
pokud bílý provede svůj plán tahem 
42.Dh6, tak černý může klidně sebrat 
jezdce, protože mu hrozí pouze neškodný 
šach na h7. Ještě bylo zahráno 42.Jd1, po 
čemž se hned černý vzdal. 
0-1 
 
 
 

Partie č. 7 – Obrana Caro-Kann 
Lasker - Nimcovič 

 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Jc3 dxe4 4. Jxe4 Jf6 
5. Jxf6+  
Lépe je ustoupit jezdcem na g3, protože po 
výměně bílý ztrácí dříve získané tempo. 
5. …gxf6  
Po 5. …ef vzniká za bílého zjevná pěšcová 
převaha na dámském křídle. 
6. Se2  
Poněkud pasivní a ve spojení 
s následujícím tahem složitý způsob 
vývinu střelce. Přirozeněji vypadá 6.Sc4 a 
pak 7.Je2. 
6. …Sf5 7. Sf3 Da5+ 8. c3 h5  
Pěšec je obětován doslova bez rozmyšlení, 
což neodpovídá úrovni tohoto turnaje. 
9.Sxh5 Jd7 10. Sg4 Sxg4 11. Dxg4 O-O-
O  
Bylo by marné hledat v této oběti pěšce 
nějaký smysl. 
12. Je2 e6 13. Sf4 Db5 14.O-O-O  
Velmi silná by byla krátká rošáda a kdyby 
14. …Dxb2, tak se věže zdvojí na sloupci 
„b“. Takto získává černý určitou iniciativu. 
14. …Jb6 15. Jg3  
Tady nebylo nic lepšího, než 15.b3. Tah 
v partii vede ke ztrátě pěšce. 
15. …Dd5 16. Kb1 Dxg2  

 
17. Vdg1?  
Tento tah stojí bílého ještě dalšího pěšce, 
kterého bylo možné zachránit tahem 
prostřednictvím 17.Vhg1. Černý by 
nemohl brát ani pěšce f2, ani pěšce h2, 
například 17. …Dxf2 18.Vdf1 Dxh2 
19.Vh1 – a černý ztrácí minimálně věž h8. 
17. …Dxf2 18. Je4 Dh4 19. Df3  
I když má bílý o pěšce méně, jeho pozice 
není špatná. Lasker ji mistrně drží a 



způsobuje svému soupeři značné problémy 
při realizaci převahy. 
19. …Jc4  
Aby na 20.Sg3 odpověděl omračujícím 
úderem 20. …Dxe4+ a 21. …Jd2+. 
20. Ka1 f5  
Vytláčí jezdce na útočnou pozici, ale černý 
je přinucený počítat s tím, že po Sg3 bude 
jeho pěšec f6 napaden.  
21. Jg5 Sd6 22. Sc1 Vd7 23. Vg2 Sc7 24. 
Vhg1 Jd6 25. De2 Je4 26. Jf3 Dh3  

 
Černý zručně odrazil zpátky soupeřovy 
figury a zvýšil význam svého volného 
pěšce; dá se předpokládat, že musí vyhrát. 
Nicméně bílý zaujal oběma věžemi jediný 
otevřený sloupec a umíněně nedělá 
rozhodující chybu. 
27.a3  
Všechny bílé figury jsou rozmístěny tak 
dobře, nakolik je to jenom možné, a jsou 
připraveny k různým překvapením. 
Černému nezbývá nic jiného, než 
vyčkávat, najde-li soupeř cestu k výhře, 
nebo k porážce.  
27. …a6  
Černý zjevně neví, co má dělat; stojí dobře, 
ale co dále? Na to aby vyhrál, se mu 
nedostává vítězné myšlenky – pouze jen 
myšlenky! 
28. Se3 Vhd8 29. Ka2 Vh8 30. Ka1 Vhd8 
31. Ka2 Ve8 32. Vg8  
Bílý ještě dokonce projevuje aktivitu. 
32. …Vxg8 33. Vxg8+ Vd8 34. Vg7 Vd7 
35. Vg8+ Vd8 36. Vg7 Vf8 37. c4 Jf6  
Tímto a příštím tahem umožňuje bílý 
svému vševidoucímu soupeři provést 
skvělou remízovou kombinaci. 
38. Sg5 Jh5  

 
39. Vxf7! Vxf7 40. Dxe6+ Vd7  
Pokud ustoupí král na b8, tak nemůže bílý 
nyní brát věž f7, protože po 41. …Dxf3 
zůstane bez figury; musí hrát 41.De8+ Ka7 
42.Dxf7 a přitom napadá střelce e7. Pokud 
černý se černý zahradí střelcem (41. 
…Sd8), tak bílý jej bere střelcem 
(42.Sxd8) s hrozbou matu po Sb6. 
Všechno je dokonale propočítané! 
41. Je5 Sxe5 42. De8+  
Remíza věčným šachem (42. …Kc7 
43.Dxe5+ Kb6 44.Dc5+ Kc7 45.De5+ 
atd.).   1/2-1/2 
 
 

Partie č. 16 – Španělská hra 
Lasker - Rubinstein 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 
O-O Jxe4 6. d4 b5 7. Sb3 d5 8. dxe5 Se6  
Toto je nejlepší obrana ve španělské hře. 
Má pevnou reputaci. Na tomto turnaji jsem 
ji úspěšně použil proti Laskerovi a 
Bernsteinovi. Pouze Rubinstein získal 
horší pozici, ale pouze proto, že se zalekl 
krkolomných složitostí „vratislavské 
varianty“ a dal přednost klidné hře. 
9. c3 Sc5  
Lépe 9. …Se7, nicméně tento tah po 
10.Ve1? 0-0 11.Jd4? Jxe5 12.f3 Sd6! vede 
nevyhnutelně k oběti figury ve 
„vratislavské variantě“, ke které se bílý 
nemohl, a černý nechtěl odvážit. Mám za 
to, že oběť dává černému neodrazitelný 
útok, který nicméně musí být veden velmi 
přesně. Tah, kterému dal Rubisntein 
přednost, je taktéž zcela dobrý, ale vede 
pouze k vyrovnání. 
10. Jbd2 O-O 11. Sc2 Jxd2  
A po této výměně už se černý ocitá 
v horším postavení kvůli ztrátě temp. 



Jediný správný tah zde byl – 11. …f5. 
Mackenziem navržené pokračování 
(Vídeň, 1882) 12.Jb3 Sb6 13.Jbd4 Jxd4 
14.Jxd4 Sxd4 15.cd f4 16.f3 Jg3 17.Ve1 
(nebo 17.Vf2) vede ke hře s přibližně 
vyrovnanými šancemi. 
12. Dxd2 f6  
Tady je i řada jiných tahů, ale ani jeden 
není lepší. Poté, jakmile se otevře 
diagonála c2-h7, hrozí královskému křídlu 
černého matový útok. 
13. exf6 Vxf6  
Přes všechny pochybnosti by bylo mnohem 
lepší (a přitom přirozenější) brát na f6 
dámou. Slabost černé pozice černých figur 
a pěšců na sloupcích „c“, „d“ a „e“ se měla 
kompenzovat rychlejším vývinem a na tah 
bílého Dd3 se bránit prostřednictvím Df5 
či dokonce h7-h6. 
14. Jd4 Jxd4  
Po tomto vzniká dlouhodobé opoždění 
pěšce c7, nacházejícího se na otevřeném 
sloupci. Tato zjevná vada pozice černého 
jej v konečném důsledku stojí partii. 
Vyhnout se tomu bylo možné 
prostřednictvím 14. …Je5. 
15. cxd4 Sb6?  
Tady bude střelec nadlouho zavřený. 
Mnohem účinnějším by byl na d6, odkud 
mohl neustále vytvářet matové hrozby na 
poli h2, což by kompenzovalo horší 
rozestavení černých pěšců. 
16.a4 Vb8 17. axb5 axb5 18. Dc3 Dd6  
Hrozilo 19.Sg5. 
19. Se3  
Lasker vše rozehrál velmi přesně a jeho hra 
je pozičně vyhraná: na královském křídle 
má pěšce navíc, soupeřova pěšcová 
převaha na dámském křídle je iluzorní 
s ohledem na opožděného pěšce c7. Ale 
jak příznivěji by vypadala černá pozice, 
kdyby střelec stál na d6! 
19. …Sf5  
Nabízelo se 19. …b4 a potom c5. Nicméně 
by to vedlo k výhodě bílého: 19. …b4 
20.Dd3 Sf5 21.Dd2 c5? 22.Sxf5 Vxf5 
23.Dc2 s dvojím napadením na f5 a c5. Ale 
tah v textu rovněž není vhodný a černý se 
mu měl pokud možno vyhnout, protože 
dvojicí střelců lze bránit mnoho polí. Mělo 
se hrát 19. …Vc8, aby se potom snažil 
postoupit pěšcem c7, nebo alespoň 
případně vytvořit hrozbu tohoto postupu. 
20. Vfc1 Sxc2 21.Vxc2 Ve8  

Černé věže marně hledají sloupec, po 
kterém by mohly napadat soupeře, ale 
všude narážejí na kamennou zeď. 
22. Vac1 Vfe6 23.h3 Ve4 24. Dd2 V8e6  

 
25. Vc6 Dd7  
Tady bych chtěl vyslovit svůj nesouhlas 
s Laskerem. Naprosto opodstatněně se 
snaží vyměnit pokud možno, co nejvíce 
figur, protože pouze potom může 
postupovat vpřed pěšci na královském 
křídle, nevystavuje se tím nebezpečí. 
Nicméně jím nabídnutá výměna obou 
bílých věží za dámu ho zbavuje nejlepší 
útočné zbraně. A pokud by černý na to 
přistoupil (25. …Dxc6 26.Vxc6 Vxc6), tak 
jak by mohl bílý úspěšně vystupovat proti 
přesile dvou věží, v situaci, kdy by se 
černý snažil pouze držet pěšce d5 krytého? 
Ani zisk pěšce b5 (po Db4) by mu 
nepřinesl radost. Překvapuje, že Rubinstein 
nevyužil tuto skvělou možnost. Zdá se, že 
během celé partie hrál skoro bázlivě. 
26. Vxe6 Dxe6 27. Dd3 De8 28. Dc3 Kf7 
29. Dd3 Kg8 30. Dc3 De6 31. Va1 De8 
32. Kf1 h6 33. Dd3 Kf7 34.Vc1 Kg8 35. 
Db3 Df7 36. Vd1  
Během lavírování dosáhl bílý znovu 
důležitého úspěchu. Pokud teď černý bude 
chránit pěšce b5, tak pěšec f2 konečně 
postoupí vpřed. 
36. …c6  
To vede k podezřelému oslabení celého 
dámského křídla černého. Lepší bylo 26. 
..Dd7. 
37. f3 Df6 38. Dd3 Ve7 39. Sf2 Dd6  
Aby zabránil proniknutí bílého střelce na 
e5 (přes g3). Za tím účelem měl černého 
lepší využití pro svého střelce - postavit jej 
na c7, dáma při tom měl bránit pole f5 
proti vniku bílých figur. 
40. Dc2 Kf7  



Na co potřeboval černý tuto provokaci? 
Doslova jde soupeři vstříc. 
41. Vc1 Ve6 42. Df5+  
Nyní jde všechno kupředu gigantickými 
kroky. 
42. …Vf6  
Jinak přijde 43.Sg3 s dalším Se5. 
43. De5  
Tím dosahuje výměny dam, neboť pokud 
se tomu černý pokusí vyhnout, přijde 
44.Ve1, pak Sh4 a bílý opanuje celou 
šachovnici. 
Ve6 44. Dxd6 Vxd6  
Ve vzniklé koncovce Lasker ukázkově 
realizuje převahu kompaktního rozestavení 
pěšců. 
45. Ke2  
Pro bílého byl rovněž velmi užitečný 
manévr Sf2-g3-e5. 
45. …Ke7 46. Kd3 Vg6 47.g3  
Právě sem, a ne na g4, protože po 47. 
…Vf6 a 48. …g5 by zůstal pěšec f3 
opožděný. 
47. …Vf6 48. f4 Kd7 49. Ve1 Vf8 50. Va1  
Bílý zatím nemůže přenechat sloupec „a“ 
soupeřově věži. 
50. …h5  
Postup pěšců na královském křídle jenom 
urychluje vytvoření bílého volného pěšce. 
Na tom křídle, kde máme méně pěšců, se 
zpravidla chováme pasivně. 
51.Se3 g6 52. Vf1!  
Věž je třeba postavit za volného pěšce. 
Bílá věž tady stojí správně, černá pak – 
nesprávně. 
52. …Kd6 53. g4 hxg4 54.hxg4 c5  
Černý se konečně rozhodl zahájit protihru, 
ale už je příliš pozdě. Lepší bylo 54. 
…Ke6, aby pokud možná, co nejdéle 
bránil vytvoření volného pěšce. Ale tehdy 
by bílý pokračoval 55.Vc1 Kd7 (nebo 55. 
…Vc8 56.Vh1 s dalším Vh7 nebo Vh6) a 
v tomto případě by se jeho převaha brzy 
stala rozhodující. 
55. dxc5+ Sxc5 56. Sxc5+ Kxc5  
Černý král nyní zaujímá nejlepší pozici, ale 
velmi špatně stojí věž. 
57. f5  
Snadno si všimneme, že černý značně 
přispěl k vytvoření volného bílého pěšce. 
57. …gxf5 58. gxf5 Vf6 59. Vf4  

 
59. …b4  
Nabízejícím se a nejlepším pokračováním 
bylo 59. …d4, na což mohlo přijít 60.Ke4 
Vd6 61.Vf3 a černý si uchovává jisté šance 
na remízu, nicméně pouze v tom případě, 
pokud hraje bílý nepřesně (dokázala to 
podrobná analýza po partii). 
60. b3  
Nastal zugzwang. Černé figury musí 
přenechat bílým prostor. 
60. …Vf7 61. f6 Kd6 62. Kd4 Ke6 63. 
Vf2 Kd6  
Ani výměna věží by pochopitelně 
nezachránila černého. 
64. Va2 Vc7 65.Va6+ Kd7 66. Vb6 Černý 
vzdal. 1-0 
 
 
 

Partie č. 17 – Ruská hra 
Aljechin - Marshall 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jf6 3. Jxe5 d6 4. Jf3 Jxe4 
5. d4 d5 6. Sd3 Sd6 7. c4 Sb4+ 8.Jbd2 
Jxd2 
Zatím jako v partii č. 6 Capablanca – 
Marshall, ve které nicméně místo 8. 
…Jxd2 bylo  
8. …0-0 9.0-0 Jxd2 10.Sxd2 Sxd2, což 
dalo převahu bílému. Okamžitá výměna 
byla pro bílého výhodná. Jediné správné 
pokračování, vedoucí k vyrovnání, byly 
předvedeno v partii č. 28 Tarrasch – 
Marshall: 8. …0-0 9.0-0 Sxd2 a 10. …Sg4. 
9.Sxd2 De7+  
(tento tah je rovněž pro černého 
nevýhodný) 
10. De2 Dxe2+  
Přinejmenším se měl nejprve vyměnit 
jezdec a až pak dáma. Tehdy by bílé figury 



zaujaly méně výhodné pozice: král na e2, 
ne na d2 nebo střelec na e2 a nikoliv na d3. 
11. Kxe2 Sxd2 12. Kxd2 Se6  
diagram 
Bílý předstihl soupeře ve vývinu o tři tahy 
a to je dostatečné pro výhru partie. 
13. cxd5 Sxd5 14. Vhe1+  
Znovu výhra tempa! 
14. …Kd8  
Pokud 14. …Kf8, tak věž h8 zůstane 
dlouho zavřená. 
15. Se4 Sxe4 16. Vxe4 Ve8  
Jinak bílý zdvojí věže a to by bylo 
nebezpečnější. 
17. Vae1 Vxe4 18. Vxe4 Jc6  

 
Bílý si uchoval náskok ve vývinu o čtyři 
tempa. Jak to proměnit v materiální 
výhodu? Nesnadný úkol! Tahem 19.Jg5 
ničeho nedosáhneš: černý odpoví 19. 
…Kd7 a po 20.Jxf7 Vf8 dobere pěšce na 
f2, protože 21.Vf4 by bylo chybou kvůli 
21. …Ke7. 
19. Vg4 g6 20. Vh4!  
To je on, vyhrávající tah! Pokud 20. …h5, 
tak 21.g4 a černý ztrácí pěšce, protože 
nelze 21. …hg kvůli ztrátě věže po 
22.Vh8+. 
20. …Ke7  
To je ještě lepší, protože po 20. …h5 21.g4 
Ke7 22.gh gh 23.Vxh5 by se pěšec navíc 
bílého stal nebezpečným volným; nyní se 
tento pěšec zatím ještě nijak nemůže 
projevit a prosadit jej není snadné. 
21. Vxh7 Vd8 22. Vh4 Vd5  
Dříve získaná tempa bílý ztratil, ale za to 
má nyní pěšce navíc na h2. Čas se 
proměnil v materiál. 
23. Ve4+ Kf8 24. Kc3 Vf5 25. Ve2  
Aby osvobodil jezdce. 
25. …a6 26. a3 Je7  

S tímto ústupem se mělo čekat pokud 
možno co nejdéle. 
27. Ve5 Vf6 28. Kd3  
Aby převedl věž na c5, což dříve nemělo 
smysl, protože brát pěšce c7 nešlo kvůli 
Jd5+. 
28. …b6  
Vede ke vzniku nových slabin. 
29. Ve2  
A teď hrozí Vc2. 
29. …Jd5  
diagram 
A znovu Marshallova ďábelská léčka! Na 
30.Vc2 přijde 30. …Jf4+ 31.Ke4 Jxg2; 
pokud nyní bílý pokojně bere na c7 – 
32.Vxc7, tak po 32. …Vf4+ ztratí jezdce! 
30. Ke4 Jf4 31. Vc2 Jxg2 32. Je5  
Jezdec ustupuje z napadení a sám napadá – 
hrozí 33.Jd7+. Vypuštěný šíp překvapuje 
střílejícího … 
32. …Ke8 33.Vxc7  
… protože bílý mžikem dosáhl vyhrané 
pozice: věz vtrhla na sedmou řadu, král a 
jezdec zaujali vládnoucí pozice a místo 
pěšce navíc má bílý nyní nebezpečného 
volného. 
33. …Vxf2 34. Jc4 b5 35. Jd6+ Kf8 36. 
d5 f6 37. Jb7  
Nyní jsou pokryta všechna pole volného 
pěšce. 
37. …Jf4 38. b4  
V koncovce je třeba se k pěšcům chovat 
opatrně. Černý hrozil odevzdat jezdce za 
pěšce d5 a b2. 
38. …g5 39. d6 Je6  

 
40.Kd5  
Rozhodující tah! Jezdec nemůže vzít věž – 
po 40. …Jxc7 41.dc Vc2 42.Jc5 je pěšec c7 
nezadržitelný. Pokud černý chrání jezdce 
tahem 40. …Ve2, tak přijde 41.Jc5 Jd8 



42.Vc8 a jezdec hyne (42. …Ve8 43.d7 
nebo 42. …Ke8 43.Jb7). 
40. …Jf4+ 41. Kc6 Vxh2 42. Jc5  
Odřezává černého krále od místa boje a 
nyní musí černý za volného pěšce odevzdat 
věž. 
42. …Vd2 43. Vc8+ Kf7 44. d7 Je6 45. 
Jxe6 Kxe6 46. d8D Vxd8  

 
Ale co je to za naivní duši tento Marshall! 
Jako Nora pokračuje v čekání na zázrak! 
Možná, že tak vášnivě miluje šachy, že se 
nijak nemůže odpoutat od šachovnice, 
snažíce se prodloužit zábavu? Ne nadarmo 
pochází ze země neomezených možností! 
47. Vxd8 g4 48. Ve8+ Kf7  
Po 48. …Kf5 král i věž bílého nejprve 
získají pěšce „f“ a potom také pěšce 
dámského křídla. 
49. Ve2 f5 50. Kd5 Kf6 51. Kd4 f4 52. 
Ke4 Kg5 53.Vc2 f3 54. Vd2 Kh4 55. Kf4  
Marshall tady dokonce přerušil partii, ale 
nedohrával ji. Pokračování 56.Vf2 g3 
57.Vxf3 atd. by mu sotva přineslo radost. 
Černý vzdal. 1-0 
 
 

Partie č. 18 – Novoindická obrana 
Bernstein - Nimcovič 

 
1. d4 Jf6 2. Jf3 e6 3. c4 b6  
Před třinácti lety, a to ještě více 
nepravidelnější zahájení, se často 
rozehrávala právě tak. Takový způsob hry 
nepovažuji za dobrý; alespoň jednoho 
pěšce je třeba mít v centru, jinak ceteris 
paribus (při jinak stejných podmínkách 
(lat.) – pozn. překladatele) soupeř získá 
převahu. 
4. Jc3 Sb7 5. e3  
Černoplný střelec se neměl zavírat, vždyť 
jej bylo možné nejprve postavit na g5. 

5. …Sb4 6. Db3  
Přirozeněji vypadalo 6.Sd2. 
6. …De7 7. a3  
Ani na tento tah se neměl ztrácet čas. 
7. …Sxc3+ 8. Dxc3 d6  
Černý nechce překrývat diagonálu střelce 
b7 po 8. …d5, ale nyní získává bílý 
prostorovou převahu. 
9. b4 Jbd7 10. Sb2 a5 11. Se2 axb4 12. 
axb4 Vxa1+ 13. Sxa1 O-O 14. O-O Je4  
Černé figury jsou rozestaveny zcela dobře, 
některé dokonce lépe než bílé, ale jak se 
záhy ukáže, naprosto bez centra daleko 
nedojdeš. Pokud by bílý byl od začátku 
lépe vyvinutý, mohl by snadno soupeři 
dokázat nesmyslnost takového postavení. 
15. Dc2 f5 16.Jd2 Jxd2  
Těžko pochopit, proč černý dobrovolně 
vyměňuje skvěle postaveného jezdce, aniž 
by k tomu byl přinucen tahem f2-f3. Mohl 
zahrát 16. …Dg5 a na 17.Sf3 odpovědět 
17. …Jdf6. 
17. Dxd2 Va8  
I když je to jediný otevřený sloupe, 
nicméně po jeho obsazení černý málo co 
získává. Zde byla možnost uskutečnit 
postup v centru – 17. …e5. 
18. Sc3 De8  
Nepochopitelný tah, jehož smysl by mohl 
objasnit pouze sám vůdce černých figur. 
19. d5  
Nyní partie ožívá: brzy se stane 
zajímavější, až do finální scény, plnou 
dramatického napětí. 
19. …e5 20. f4  
Takovým způsobem může bílý napadnout 
pěšce f5; pokud černý postoupí pěšcem e5, 
tak jeho centrální pěšci nebudou již tolik 
silné, jako před tím, a při tom se zcela 
otevře diagonála pro černopolného střelce 
bílého. 
20. …Sc8  
Kryje pěšce f5, ale při tom se musí vzdál 
silného pěšcového páru. 
21. Db2 De7 22. fxe5 Jxe5  
Nyní nevypadá černá pozice zdaleka tak 
znamenitě, jako s pěšcovou dvojicí 
v centru. 
23.Sd4 Sd7 24. Va1  
Tento výpad je mnohem opodstatněnější, 
než tah černého 17. …Va8, protože z pole 
a7 má bílá věž čím hrozit. 
24. …Ve8 25. Va7 Dd8  
Chybnou by byla obrana pěšce c7 
prostřednictvím 25. …Sc8 kvůli 26.Sxb6. 
26. Da1  



Nyní zůstane bělopolný střelec bez 
ochrany a černý toho využije pro vytvoření 
elegantního útoku, obětujíc při tom 
důležitého pěšce. 
26. …f4 27. exf4 Jg6 28. Sf3 Jxf4 29. 
Sxg7  
Bílý se nepolekal a bere tohoto pěšce, 
protože přesně propočetl, že právě tímto 
způsobem nejlépe odrazí jakékoliv útoky. 
29. …Dg5  
Napadá střelce a hrozí po 30. …Jh3+ 
zahájit nebezpečný útok  

 
30. Sh8!  
Výborně! Bílý neustálou hrozbou matu na 
g7 připoutává černou dámu k obranu 
tohoto pole, což černému neumožňuje po 
30. …Jh3+ 31.Kf1 pokračovat v útoku, 
například, tahem 31. …Dd2. 
30. …Jd3  
Hrozí smrtelný šach na e1 a bezprostřední 
obrany proti němu není. Nečekaně se 
projevuje absence bílé věže na první řadě; 
bílý král se ocitl téměř v úplné samotě. 
31. h4!  
Také toto se ukazuje být možným díky 
hrozbě matu na g7. 
31. …Dg3 32. Va8 Sc8  
No, a jak nyní odvrátit šach na e1? 

 
33. Se4!  
Nádherně! Střelce brát nelze a na 33. 
…Jxb4 přijde vniknutí dámy – 34.Df6 se 
silnými hrozbami. 
33. …Df2+ 34.Kh2 Dxh4+ 35. Kg1 Je5 
36. Sxe5 Dxe4 37. Sh8! 
„Sile terrarum mihi praeter omnes Angulus 
ridet“ „Na zemi milé sotva-li koutek 
najdu“ – z ódy Horácia „Sen“(lat.) 
37. … De3+ 38. Kh2 Df4+ 39. Kg1 Dg3  
Útok i protiútok přesně vyrovnává jeden 
druhého. Partie směřuje k remíze. 
40.Sc3 De3+ 41. Kh1 Df4 42. Dd1 Dh6+ 
43. Kg1 De3+  
Vede k zisku střelce, ale radost netrvala 
dlouho. 
44. Kh1 Dh6+ 45. Kg1 De3+ 46. Kh1 
Dxc3 47. Vxc8 Vxc8 48. Dg4+ Kf7 
49.Dxc8 Dxc4 50. Df5+ A remíza věčným 
šachem. 1/2-1/2 
 
 

Partie č. 19 – Italská hra 
Tarrasch - Blackburne 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jd4 4. Jxd4 
exd4 5. d3 g6  
K tomuto rozehranému zahájení přináleží 
naše komentáře k zahájení partie č. 18 
Aljechin – Blackburne, a také partie č. 52, 
ve které hrál anglický veterán proti 
Capablancovi. 
6. c3  
Mám dojem, že toto je jediný správný 
způsob vedení útoku proti tak oblíbené 
obraně Blackburneho. Bílý se musí zbavit 
pěšce d4, který působí tlak na jeho pozici. 
6. …Sg7 7. O-O Je7 8.cxd4 Sxd4 9.Jc3  



 
Teprve nyní se může bílý volně vyvinout 
s reálnými perspektivami postupně získat 
převahu. Tyto perspektivy mají následující 
základ. Za prvé, bílý předstihne černého ve 
vývinu o jedno tempo, protože již má 
postoupeného pěšce „d“. Za druhé, 
černopolný střelec černého se musí 
nacházet na g7, protože černý musí bedlivě 
vyhýbat jeho výměně. Za třetí, černý 
jezdec je téměř v patu. Za čtvrté, jeden 
z bílých pěšců se nalézá v centru a je velmi 
pochybné, že mu černý může tahem d7-d5 
postavit antagonistu. Tudíž lze říci, že bílý 
zatím nemá převahu, ale existují  
oprávněné vyhlídky na její získání. 
9. …c6 10. Sc4 d6  
Velmi žádoucí by bylo postoupit pěšcem 
rovnou o dvě pole, ale jeví se to 
nebezpečným kvůli útoku, která by mohla 
následovat; například, 10. …d5 11.ed cd 
12.Da4+ Sd7 13.Sb5 Sg7 14.Sg5 a situace 
se pro černého stává podezřelou. 
11. Se3!  
Lákavě vyhlíží 11.Sh6, ale v tom případě 
černý (po 11. …Se6 a 12. …Dd7) by 
udělal dlouhou rošádu a na soupeře by 
dělal dlouhý nos. Nyní bílý v každém 
případě získává ještě jedno tempo – jak při 
ústupu střelce na g7, tak i při výměně na 
e3, aktivizujícím bílou věž. 
11. …Sg7  
Stává se zřetelným, že bílý nyní předstihl 
soupeře ve vývinu o dvě tempa. 
12. Df3 O-O 13. Sb3!  
Pokud rovnou 13.Dg3, tak by přišel útok 
pěšcem „d“ s vidličkou: d6-d5d-d4. 
13. …Kh8  
Aby potom postoupil pěšcem „f“. 
14. Dg3 Se6  
A nyní by byl výpad 14. …f5 riskantní 
kvůli odpovědi 15.Sg5 s dalším 16.Dh4. 

15. Sxe6  
Tento tah otevírá sloupec pro černou věž, 
nicméně dává bílému další objekt pro 
napadení. 
15. …fxe6 16.Dh3! e5  
Odpověď 16. …Dd7 měl své stinné 
stránky. 
17. Sg5  
S hrozbou 18.De6. 
17. …Sf6 18. Sh6 Sg7 19. Sxg7+ Kxg7  
Bílý po celou dobu získává tempa. Nyní 
bude černý král znatelným způsobem 
zbaven ochrany, což se projeví v dalším. 

 
20. Vad1  
Hrozí 21.d4. 
20. …c5  
Zabraňuje tahu d3-d4 a konečně uvolňuje 
pole pro jezdce. 
21.Je2 Jc6 22. f4 De7  
Černý nemusel dopustit další postup „f“ 
pěšce. Výměna na f4 by byla menším 
zlem. 
23.f5 Jd4 24. Jc3  
Hrozí 25.Jd5 a 26.f6+. na 24. …gf Dg5 by 
přišlo 26.Je4 a 27.f6+. 
24. …Dg5 25. fxg6 hxg6 26. Dd7+ Kh6 
27. Dxd6  
Bílý dosáhl převahy v hodnotě pěšce a 
otázka spočívá pouze v tom, dovede-li 
černý využít dočasné vzdálení bílé dámy 
ze hry pro vytvoření útoku. Nabízí se 27. 
…De3 28.Ke1 Vxf1+ 29.Vxf1 Dxd3, ale 
tehdy následuje 30.Vf3! a bílý vyhrává – 
po 31.Vh3+ a 32.Dxe5+ není mat daleko. 



 
27. …Vad8 28. Dxf8+ Vxf8 29.Vxf8!  
Bílý dosahuje koncentraci svých bojových 
sil (zdvojení věží na sloupci „f“ s dalším 
Jd5), což mu zajišťuje matový útok. 
29. …Kg7 30. Vf2  
Po 30.Vdf1 Jf5 by byla souhra věží 
narušena. 
30. …Dh5 31. Vdf1 g5  
Aby po tom, jakmile bílý zahraje g2-g3, 
snažil zahrát g5-g4 a vnikl jezdcem na f3. 
32. h3  
Pokud 32.Jd5, tak po 32. …Je2+ a 33. 
…Jg3+ získává černý kvalitu. 
32. …Je6  
Aby překryl sloupec „f“ tahem Jf4. 
33. Vf7+  
Po ústupu krále na g8 vyhrává 34.Jd5 a na 
33. …Kh8 přijde 34.V1f6 Jf4 35.Vxb7 
nebo 35.Ve7 s matovým útokem. Proto se 
černý rozhoduje k výměnám. Nicméně ve 
vzniklé koncovce má o pěšce méně. 
33. …Dxf7 34. Vxf7+ Kxf7  
Následující koncovka je velmi poučná. 
Ukazuje, jak se má dovést do výhry 
nevelká převaha, dosažená útokem ve 
střední hře. V takových případech se 
nejenom slabým šachistům, ale také plně 
zkušeným nedostává toho, co nazývám 
položertovným slovem „technika“. 

 
Bílý má pěšce navíc na královském křídle; 
nicméně by bylo chybou pokoušet se jej 
okamžitě realizovat prostřednictvím g2-g3 
a h3-h4. Tyto tahy nesmí být prvním, ale 
spíše posledním pokusem vyhrát partii, 
protože je lze provést v libovolný okamžik. 
35. Jd5 b5  
Černý se snaží vyměnit pokud možná, co 
nejvíce pěšců, aby získal šanci zachránit se 
obětí jezdce. 
36. Kf2 Jd4 37. Je3 Ke6 38. Ke1 a5 39. 
Kd2 a4 40.Jc2 Jc6 41. Je1 Jd4 42. Ke3  
Nikoliv rovnou 42.Jf3, protože po výměně 
jezdců dosáhne černý remízy – jeho král 
nedovolí bílému ani vniknout přes g4, ani 
postoupit pěšcem h3. 
42. …Kf6 43.Jf3 Je6 44. g3  
Brání tahu Jf4. 
44. …Jf8 45. Jg1  
Skvěle postavený jezdec na f3, napadající 
dva slabé pěšce černého a tím k nim poutá 
černého krále, směřuje nyní na c3. 
45. …Jd7 46. Je2 b4 47. Jg1  
A nyní se jezdec vydává na c4. 
47. …Jb6 48. Jf3  
Zdánlivě bezcílné bloudění jezdce 
rozhoduje osud koncovky. Pokud nyní 48. 
…Jd7, tak 49.Jd2 a 50.Jc4, po čemž je 
černý jezdec odsouzen k nepohyblivosti – 
jinak hraje bílý Jb6 a získává ještě jednoho 
pěšce. Černý bude nucen tahat pouze 
králem, oba jezdci při tom budou prakticky 
vyloučeni ze hry a bílý nakonec aktivuje 
svého pěšce navíc prostřednictvím 51.Kf3 
Kh5! 52.g4+ Kh6 (nebo Kg6) 53.Kg3 a 
54.h4, vnikaje pak králem po Jc4-d2-f3. 



 
48. …c4  
Poslední pokus. 
49. d4  
Pokud černý bere tohoto pěšce, rozhodne 
vniknutí bílého krále. 
49. …c3 50. dxe5+ Kg6 51. bxc3 b3 52. 
axb3 axb3  
Pokud pěšec a4 nebere na b3 a pokračuje 
vpřed, tak jezdec jej stihá zadržel z pole 
c2. 
53. Jd2 b2 54. Kd3 Kf7 55. Kc2 Ke6 56. 
Kxb2 Kxe5 57.Kc2 Jd7 58. Kd3 Jc5+ 59. 
Ke3 Je6 60. Jf3+ Kf6 61. e5+ Kf5  
Jinak přijde 62.Ke4. 
62. Jd4+ Kxe5 63. Jxe6 Černý vzdal. 1-0 
 
 

Partie č. 22 – Dámský gambit 
Nimcovič - Tarrasch 

 
1. d4 d5 2. Jf3 c5 3. c4 e6 4. e3  
Jediné správné pokračování, vedoucí 
k normální pozic v dámském gambitu. 
(Normální pozicí v dámském gambitu 
nazývá autor symetrickou pozici, vznikající 
v jedné variantě obrany, nosící jeho jméno 
– pozn. překladatele). 
4. …Jf6 5. Sd3 Jc6  
Zpravidla je lepší nejprve vyvinout jezdce 
a teprve pak střelce. Nejčastěji je již záhy 
jasné, kde budou jezdci umístěni nejlepším 
způsobem; o střelcích se to nedá říct. 
6. O-O Sd6 7. b3 O-O 8. Sb2 b6 9. Jbd2 
Sb7  
Pozice je symetrická (s výjimkou postavení 
jezdců na dámském křídle). Obecně se dá 
říct, že ve většině případů jsou jezdci 
nejlépe umístění na třetí (stejně tak na 
šesté) řadě. Bílý, nicméně, chce držet 
diagonálu střelce b2 otevřenou. 
10. Vc1 De7  

Černý již hrozí získat malou převahu 
tahem Sa3 (po předběžném cd). 
11. cxd5  
Jedna z drobných chyb, kterými se bílý 
provinil, jejichž nahromadění konec konců 
proměnilo jeho pozici v ruiny. Tah v textu 
dává černému ještě volnější hru. 
11. …exd5 12. Jh4  
Tento tah objasňuje pěšcovou výměnu, 
provedenou v předchozím tahu bílým, ale 
neospravedlňuje jej. Hrozba napadení 
jezdce na f5 provokuje černého 
k citelnému oslabení pozice vlastního 
krále. 
12. …g6 13. Jhf3  
Mouřenín udělal svou práci, mouřenín 
může jít. (Slova z tragédie F. Schillera 
„Fiesco a jeho janovské spiknutí“ – pozn. 
překladatele) 
Jezdec se nachází v útočném působišti 
černé dámy. Bílý plánuje zorganizovat 
útok dámou a střelcem po diagonále b2-h8. 
13. …Vad8  
Před tím, než černý postoupí dopředu 
tahem Je4, musí pokrýt střelce d6. Pokud 
zahraje rovnou 13. …Je4, tak po 14.dc bc? 
15.Sxe4 de 16.Jxe4 ztrácí černý pěšce. 
14. dxc5  
Důsledně provádějíce svůj plán, odevzdává 
bílý centrum. Podle jeho mínění je tento 
plán zcela odůvodnitelný, ale právě 
zdůvodnitelnost mu schází. 
14. …bxc5  
Nyní se černému vytvořily dva „visící“ 
pěšci. Obvykle jsou považováni za slabé, 
já se domnívám, že jsou silní. Mám za to, 
že černý nyní plně ovládá centrum a jeho 
pozice je silnější. Právě kvůli těmto 
pěšcům má bílý materiální (ne však 
poziční) ekvivalent. 
15.Sb5  
Znovu zahráno velmi přesně. Za prvé, bílý 
chce zahrát Dc2, bez obav, že jej znepokojí 
tah Jb4 a za druhé, hrozí po Sxg6 a b3-b4 
vynutit c5-c4, čímž získá k dispozici pole 
d4; výsledkem by bylo, že bílý by 
okamžitě získal převahu. 
15. …Je4  
Černý odráží hrozbu a realizuje přitom 
svůj původní plán: na 16.Sxc6 Sxc6 17.b4 
nyní přijde 17. …Sb5 18.bc Jxc5 19.Ve1 
Jd3 se ziskem kvality. Kromě toho, nyní už 
není tak strašlivá  hrozba matu na g7, 
protože se objevila možnost tahu f7-f6. 
16. Sxc6  



Výměna na e4 by narušila pěšcovou 
strukturu černého, ale jeho figury by při 
tom získaly nové linie pro útok. 
16. …Sxc6 17. Dc2  
Pozice bílého nevypadá špatně, nejsou v ní 
slabiny, v pozici černého slabiny jsou. 

 
17. …Jxd2!  
Absolutně neuvěřitelný tah. Vyměnit 
skvěle umístněného jezdce e4 za prakticky 
zapatovaného bílého jezdce může buď 
hlupák, nebo zkušený mistr. 
18. Jxd2  
Na braní dámou přijde ten samý tah. 
18. …d4 19. exd4  
Vzápětí za posly hrůzy náhle propuká 
uragán, rozmetávající opevnění bílého 
krále. 
19. …Sxh2+ 20. Kxh2 Dh4+ 21.Kg1 
Sxg2  
Podobná oběť dvou střelců se vyskytla 
před 25(!) lety v partii Lasker – Bauer 
(Amsterodam, 1889). 
22. f3  
Druhého střelce bílý nemůže brát, neboť 
by po 22.Kxg2 Dg4+ 23.Kh1 Vd5 
24.Dxc5! Vh5+! ztrácel nejenom dámu, ale 
ještě (po šachu dámou na g5) také jezdce. 
22. …Vfe8  
Již nyní, po 22. …Sxf1 a potom 23. …cd, 
mohl černý získat zcela dostatečný náskok 
pro dosažení převahy, nicméně dává 
přednost matu. Hrozí 23. …Ve2. 
23. Je4  
Na 23.Vfe1 černý dvakrát bere na e1, pak 
dává šach dámou na e2 a provádí 
rozhodující převod věže přes d5 na 
královské křídlo. 
24. …Dh1+ 24. Kf2 Sxf1  
Bílý nemůže střelce brát – po Dh2+ ztrácí 
dámu. Nemůže získat ani kvalitu (po Jf6+) 
kvůli hrozbě matu na g2. 

25. d5  
Aby obnovil v samotném počátku 
přetržený matový útok na pole g7. Nyní 
mohl černý zůstat s nemalým ziskem po 
25. …Dg2+ 26.Ke3 Dxc2 a 27. …f5, ale 
pokračuje ve hře na mat. 
25. …f5 26. Dc3 Dg2+ 27. Ke3 Vxe4+ 28. 
fxe4 f4+  
Přivede k čistému úlohovému matovému 
závěru. Ještě rychleji lze dát mat po 28. 
…Dg3+ 29.Kd2 Df2+ 30.Kd1 De2 mat. 
29. Kxf4 Vf8+ 30. Ke5 Dh2+ 31. Ke6 
Ve8+ 32. Kd7 Sb5# 0-1 
Tato partie obdržela 2. cena za krásu, 
zatímco 1. cena byla přisouzena partii 
Capablanca – Bernstein. V tomto vydání 
této knihy se zdržuji jakékoliv kritiky, 
protože jsem zcela spokojen tím, že v jejím 
prvním vydání jsem dal na vědomí 
současníků a potomků jména sudích, 
udělujících ceny. Tady si dovolím to 
nedělat. 
Závěrečná pozice: 

 
 

Partie č. 26 – Španělská hra 
Aljechin - Capablanca 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 d6  
Všechny obrany, v nichž se uzavírá 
černopolný střelec, vedou ke stísněné hře, 
a proto musí být principálně odmítnuty. 
Nicméně je možné tak hrát, protože je 
možno hrát jak francouzskou, tak sicilskou 
obranu. 
4. d4 exd4  
Černý dobrovolně odevzdává střed ještě 
před tím, než je k tomu přinucen po známé 
pokračování 4. …Sd7 5.Jc3 Jf6 6.0-0 Se7 
7.Ve1. 
5. Jxd4 Sd7 6. Jc3 Jf6 7. O-O Se7 8.Jf5  



Tímto bílý významně kazí své dobré 
postavení. Černý dostává pěšcovou 
převahu na dámském křídle; a pokud bílý 
nemá útok, tak je jeho pěšec f5 pouze 
slabinou. 
8. …Sxf5 9.exf5 O-O 10. Ve1  
Takové se nestává často: bílý už nemá 
dobré tahy, to znamená takové, které by 
mohly být pro něj skutečně užitečné. 
10. …Jd7  
Uvolňuje pole pro střelce. Pozice černého 
je stále ještě poněkud stísněná, ale jeho 
figury brzy vystoupí do prostoru a budou 
hrozit soupeři. 
11. Jd5 Sf6 12. c3 Jb6 13. Jxf6+  
V důsledku tohoto tahu se černá dáma 
vyvinuje  a rovnou napadne pěšce f5. Lepší 
by bylo 13.Jxb6 nebo 13.Sf4. 
13. …Dxf6 14. Sxc6  
Aby postavil dámu na f3 a při tom se 
zbavil jejího napadení tahem Je5. 
14. …bxc6 15. Df3 Vfe8 16.Se3  
Překvapivé! Bílý jako první zaujal sloupec 
„d“ v ěží, ale nyní se na něm nemůže 
upevnit. Střelec nemá žádné obstojné pole 
pro vývin. Na f4 nechrání pěšce f5, na e3 
překrývá svou věž a na d2 na něj může 
útočit černý jezdec (po Jc4). 
16. …c5  
Nezbytné bylo předejít 17.Sd4. 
17. Ve2 Ve5  
Lze si snadno všimnout, že pěšec f5 je 
celou dobu objektem napadání. 
18. Vae1  
Černý nemůže pěšce f5 sebrat rovnou. Na 
18. …Vxf5 přijde 19.Sg5 s napadením 
dámy a hrozbou matu na e8. Pokud 18. 
…Dxf5, tak po výměně dam mohlo 
následovat Sxc5. 
18. …Vae8 19. Db7  
Nepraktická cesta! Dáma neměla opouštět 
svoje v těžkou hodinu. Partii 
pravděpodobně ještě bylo možné zachránit 
po 19.Sc1 a výměně nejvíce nebezpečných 
figur. 
19. …Dxf5 20. Dxc7 De6  
Namísto toho bylo možné rovnou hrát 20. 
…Jd5. Pokud bílý sebere pěšce a7, tak po 
Jf4 dostával černý stejný útok, jak se stalo 
v partii o něco později.  
21. Dxa7  
Bílý se celou dobu nachází ve stísněném 
postavení. Jeho dáma je odvržená na kraji 
šachovnice a vazba po „e“ sloupci je velmi 
nepříjemná. 
21. …Jd5 22. Kf1 Jf4  

Tímto začíná krásná útočná kombinace. 
23.Vd2  

 
23. …Jxg2  
Pozice černého je natolik silná, že má 
k dispozici ještě další řešení problému 
útoku, které mnohem rychleji vede k cíli: 
23. …Dg4! 24.f3 De6. Černý nejenže 
získává kvalitu, ale také vynucuje několika 
tahový mat nebo získá další materiální 
zisk. Mohlo přijít 25.Sxf4 Vxe1+ 26.Kf2 
Vf1+ 27.Kg3 g5 28.Sxg5 Dg6 29.Kh4 Ve5 
30.f4 Vxf4+ 31.Sxf4 Vh5 mat nebo 29.Kf4 
Ve4+ atd. 
24. Kxg2 Dg4+ 25. Kf1  
Na 25.Kh1 by následovalo 25. …Vg5 
26.Db7 d5 s matem nebo ziskem dámy. 
25. …Dh3+ 26. Ke2  
Pokud 26.Kg1, tak 26. …Vg5+ vynucuje 
mat. 
26. …Vxe3+ 27. fxe3 Dxe3+ 28. Kd1 
Dxe1+ 29. Kc2 De4+ 30. Kb3  
Král měl ustoupit na c1. 
30. …Dc6  
Přesnější bylo 30. …c4+ a pak 31. …Dc6 a 
Va8, což vedlo k matu nebo zisku dámy. 
Nyní může ještě bílý jakž takž udržovat 
rovnováhu. 
31. a4  
Hrozilo 31. …c4+ a 32. …Va8, nicméně 
bránit proti tomu se mělo tahem 31.a3; 
tehdy by král byl na a2 v bezpečí. 
31. …d5  
Špatně by bylo 31. …Va8 32.Vxd6. 
32. a5  
Po 32.Vf2 mohl bílý stále ještě vzdorovat. 
32. …Db5+ 33.Ka3  
Ústup 33.Ka2 vede k matu po 33. …Da4 a 
34. …Ve1+. 
33. …Vb8 34. Ka2 h6  
To je nezbytné, aby uvolnil věž pro útok. 
35. a6  



Stále ještě bylo lepší 35.Vf2. Všechny tři 
tahy pěšcem byly natolik lehkomyslné, 
nakolik i chybné. 
35. …Db3+ 0-1 
Bílý vzdal, protože na 36.Kb1 není vyhnutí 
matu po 36. …Ve8 37.Vc2 Ve1 38.Vc1 
Ve2. 
Velmi krásná a živá partie! 
 
 

Partie č. 34 – Dámský gambit 
Capablanca - Bernstein 

 
1. d4 d5 2. Jf3 Jf6 3. c4 e6 4. Jc3 Jbd7 5. 
Sg5 Se7 6. e3 c6 7. Sd3 dxc4 8. Sxc4 b5 9. 
Sd3 a6 10. e4  
Zatím je zahájení rozehráno tak (nebo 
téměř tak), jak jako se již stalo nejednou na 
tomto turnaji. Zvláště je podobná partie č. 
15 Marshall – Lasker. 
10. …e5  
Tato oběť pěšce rozhodujícím způsobem 
oslabuje pozici černého. Důsledným 
pokračováním bylo 10. …c5. Pokud nyní 
bílý uskuteční svým předchozím tahem 
naznačenou hrozbu – 11.e5, aby po 11. 
…Jd5 12.Sxe7 Dxe7 postavil jezdce do 
centra – 13.Je4 a dále s ním případně 
proniknout na d6, tak by černý, pokud by 
se bál šachu, mohl rošovat a získat ne horší 
pozici, než obvykle v ortodoxní obraně. 
11. dxe5 Jg4 12. Sf4 Sc5 13. O-O Dc7  
Černý teď musí obtížně dobírat pěšce. Za 
tím účelem mohl jít dámou také na e7, 
nicméně tehdy by bílý získal převahu 
prostřednictvím 14.e6, protože toho pěšce 
nelze vzít dámou kvůli 15.Jg5. Pokud 14. 
…fe, tak po 15.Jg5 Jgf6 16.e5 Jd5 
17.Dh5+ získá bílý silný útok. 
14. Vc1  
Nebezpečné vis-a-vis [vizaví] (naproti; 
tváří v tvář (franc.) – pozn. překladatele) 
pro černou dámu! Pokud nyní černý bere 
pěšce e5, tak po 14. …Jgxe5 15.Jxe5 Jxe5 
16.Dh5 Sd6 17.Jd5 Db8 18.Sxe5 Sxe5 
19.Vxc6 má bílý pěšce navíc a lepší pozici. 
14. …f6 15. Sg3  
(vynucuje braní na e5) 
15. …fxe5  
Lepší bylo přece jen brát jezdcem g4 a tím 
současně pokrýt nechráněnou figuru. Nyní 
je partie černého prohraná ve všech 
variantách. 

 
16. b4  
Aby otevřel sloupe pro věže. Pokud 16. 
…Sxb4 (což by bylo ještě nejlepší), tak 
17.Jd5 a 18.Jxb4, poté dobírá pěšce c6 a 
získává převahu, protože pěšec e5 je slabý 
a navíc má bílý různé možnosti útoku. 
16. …Sa7 17.Sxb5  
Nejsilnější. Dobré bylo také 17.Db3 
s hrozbou De6+, ale kvůli odpovědi 17. 
…Dd6 toto pokračování nerozhodovalo 
partii okamžitě. 
17. …axb5 18. Jxb5 Dd8 19. Jd6+  
Nejjednodušeji a přitom okamžitě 
vyhrávalo 19.Vxc6. Na jedinou odpověď 
19. …0-0 by hrál bílý 20.Dd5+ a potom 
21.h3 Jf6 22.Vxf6 a 23.Dxa8. Při tom bílý 
dobíral obětované figury a udržel by si tři 
pěšce navíc. V partii dosáhne bílé téhož 
výsledku, ale až za 13 tahů. 
19. …Kf8 20. Vxc6 Jb6  
Černý nemá moc tahů na výběr. 
21. Sh4  
Prostým vyhrávajícím pokračováním bylo 
21.Jxe5 Jxe5 22.Sxe5 se získáním čtvrtého 
pěšce a po 22. …Se6 – pronásledováním 
krále: 23.Df3+ a 24.Dg3. Ale také tah 
v textu je dobrý. Vůbec je v této partii 
mnoho vedlejších řešení. 
21. …Dd7  
Také po 21. …Jf6 bílý vyhrával, přičemž 
rovněž rozličnými způsoby. 
22. Jxc8  
Nejlepší a nejjednodušší tady bylo pokrýt 
věž tahem 22.b5. Černý by pak vůbec 
neměl tahy. Ale bílým zvolená oběť 
kvality rovněž vyhrává. 
22. …Dxc6  
Nelze 22. …Vxc8 – po 23.Dxd7 Jxd7 
24.Vxv8 ztrácí černý obě věže. A po 22. 
…Dxd1 23.Vxd1 hrozí šach na d8 se 
ziskem věže. 



 
23. Dd8+  
Přehození tahů s těžkými následky bylo 
pravděpodobně důsledkem přehlédnutí. 
Nejprve bylo třeba dát šach střelcem, což 
vedlo k rychlé výhře. Na 23.Se7+ nelze 23. 
…Kf7 kvůli 24.Jg5+ Kf8 25.Dd8 mat a 
když 24. …Kg6, tak přijde matový útok – 
25.Dxg4 s dalším Je6+ (před tímto 
posledním tahem je možné preventivní – 
Jxb6). V případě 23. …Kg8 získává bílý 
věž při pokračování matového útoku – 
24.Dd8+ Kf7 25.Jg5+. 
23. …De8 24. Se7+ Kf7 25. Jd6+ Kg6 26. 
Jh4+ Kh5  
Lze prohlásit, že bílý počítal s tahem 26. 
…Kh6, na což by následoval tří tahový 
mat – 27.Jf5+ Kh5 28.Jg3+ Kh6 29.Sg5 
mat. Nyní bílému nezbývá nic jiného, než 
výměna dam. 
27. Jxe8 Vxd8 28. Jxg7+ Kh6 29. Jgf5+ 
Kh5  
Černý král se stále ještě nachází kdesi 
vedle matové sítě … 
30.h3  
… a proto jezdec nemůže ustoupit na h6 – 
následuje 31.Jg7 mat. Ale bílý hrozí 
vynutit mat také cestou 31.hg+ Kxg4 
32.f3+ Kf4 33.g3 mat (32. …Kh5 33.g4 
mat). 
30. …Jc8  
Odráží tuto matovou variantu 
prostřednictvím vazby pěšce f2. 
31. hxg4+  
Bílý navrátil veškerý kapitál, který vložil 
do podniku a zůstal s drtivou pěšcovou 
převahou. 
31. …Kxg4 32. Sxd8 Vxd8 33. g3 Vd2 
34. Kg2 Ve2 35. a4 Jb6 36. Je3+ Kh5 37. 
a5 Jd7 38. Jhf5 Jf6 39. b5 Sd4 40. Kf3 
Va2 41. a6 Sa7 42. Vc1 Vb2 43. g4+ Kg5 

44. Vc7 Vxf2+ 45. Kxf2 Jxg4+ 46. Kf3 
Černý vzdal. 1-0 
Tato partie bylo odměněna první cenou za 
krásu. 
 
 

Partie č. 35 – Skandinávská obrana 
Lasker -Aljechin 

 
1. e4 d5 2. exd5 Jf6  
Bílý by mohl hrát na udržení pěšce, ale to 
by vedlo k horší pozici. Konkrétně: I. 3.c4 
c6 4.dc (lepší 4.d4, vraceje pěšce) Jxc6 a 
bílý bude mít neustálé problémy 
s opožděným pěšcem „d“. A podobným 
způsobem: II. 3.Sb5+ Sd7 4.Sc4 Sg4 5.f3 
Sf5 6.Jc3 c6 a bílý má po ošklivém tahu 
f2-f3 oslabené královské křídlo; nebude to 
mít snadné s rošádou kvůli později 
možnému tahu Db6. 
3. d4 Jxd5 4. Jf3  
Obvykle zde vyhánějí jezdce z centra 
tahem c2-c4. Nicméně tento lze také 
úspěšně odložit a nejprve vyvinout 
královské křídlo. 
4. …Sg4 5. c4  
A nyní by bylo dokonce lepší nejdříve 
zahrát 5.Se2 a pak 0-0, odvraceje tak 
hrozbu gambitového tahu e7-e5. 
5. …Jb6  
V poslední době tak nezřídka hrávají. 
Záměr tohoto tahu se odkrývá 
v následujícím gambitovém výpadu. 
6. Jc3 e5  
Pokud černý může udělat tento tah bez 
újmy, znamená to, že bílý rozehrál 
zahájení nedokonale. Tady tento tah 
vychází, protože na 7.de získává černý 
nanejvýš dobrou hru po 7. …Dxd1+ a 
potom Jc6 a 0-0 nebo také 7. …De7 a pak 
J8d7 a 0-0. Dobře stojí také po 7.d5. Také 
při bílým zvoleném pokračování v partii 
musí černý rovněž dosáhnout převahy. 
7. c5  
Hra nyní dostává velmi originální 
charakter. Uznat provedený tah za korektní 
nijak nelze. Pěšec c5 je nedostatečně krytý 
a stane se slabinou. 
7. …exd4  
Nedobře, protože napomáhá vývinu bílého. 
Lépe rovnou Jd7, po čemž by se pěšec c5 
nacházel v trvalém nebezpečí. 
8. Je4  
Tento jezdec je nejlepším obráncem 
postouplého pěšce c5, ale přece tady 
nebude stát věčně. Nicméně bílý díky 



lepšímu vývinu přec jen může buď udržet 
pěšce, nebo za něj získat kompenzaci. 
8. …J6d7 9.Dxd4  
Partie dostala velmi ostrý charakter, takže 
je možné si nevšímat takových drobností, 
jako zdvojení izolovaní pěšci, vytvoření po 
Sxf3. Černý by nyní mohl získat pěšce – 9. 
…Sxf3 10.gf Jxc5, nicméně tehdy by bílý 
napadl jeho pěšce f7 po 11.Dxd8 s dalším 
Sc4 a Jg5. Na 9. …Jc6 odejde dáma na e3 
a černý se musí bránit před matem. Na 9. 
…f5 lze rovnou odpovědět 10.Sg5 a nyní 
se nehodí 10. …Se7 kvůli 11.Dxg7. Bílý 
stojí zcela dobře a je to důsledek toho, že 
černý svým tahem 7. …ed mu pomohl ve 
vývinu. 
9. …De7  
Tah vyhlíží zcela přijatelně, protože jezdec 
i pěšec bílého jsou napadeni, nicméně je 
vyvrácen přesnou odpovědí. Lepší bylo 9. 
…Se7 a 10. …0-0. 

 
10. Sb5!  
Velmi přesně! Především, svázáním jezdce 
se bílý zbavuje hrozby pěšci c5, potom 
připraví rošádu a následující kombinací 
s obětí jako odpověď na f7-f5 a konečně, 
dáma se nyní nemusí obávat napadení 
tahem Jc6. Na 10. …f5 přijde 11.0-0 fe 
12.Sg5 De6 13.Ve1 s vítězným útokem.  
10. …Jc6 11. Sxc6 bxc6 12. O-O  
Nyní se bílý zbavil všech obtíží a vytvořil 
si velkou poziční převahu. Jakékoliv 
kombinace, možné po 7.c5, potvrzují to, 
jak velký význam má rychlý vývin – je 
schopný kompenzovat jakékoliv 
nedostatky pozice. 
12. …Sxf3 13. gxf3 O-O-O  
Černý nemá jinou možnost dokončit vývin 
a odvrátit hrozbu Ve1. 
14. Da4 Je5  

Nabízela se obrana obou pěšců tahem 14. 
…Kb7, nicméně není uspokojivá; 
nejsilnější odpověť – 15.Ve1 s hrozbou 
získat dámu tahem Jd6+. Po 15. …Jxc5 
16.Jxc5+ Dxc5 17.Ve3 by bílý dostal 
skvělou útočnou hru. 
15. Kg2  
Jak bílý, tak i černý mají porušenu pozici 
krále, ale bílý může úspěšně bránit svého 
krále lehkými figurami. 
15. …De6  
Místo pokusů zorganizovat obranu, hraje 
černý na protiútok. 
16.Dxa7  
Nadějnější bylo upřednostnit protiútok po 
16.Sf4. 
16. …Df5 17. Da8+ Kd7 18. Vd1+  
To není dobré, nezbytné bylo bránit pěšce 
f3 tahem 18.Da3. 
18. …Ke6  

 
19. Dxd8 Dxf3+ 20. Kg1 Se7  
Silně a krásně! Nyní se bílý nezbaví 
věčného šachu. 
21. Dd4 Dg4+ 22.Kh1  
Konec konců, nelze se zahradit jezdcem 
kvůli ztrátě dámy po 22.Jg3 Jf3+. 
22. …Df3+ 23. Kg1 Dg4+ 24. Kh1  
Také po 24.Kf1 je věčný šach 
nevyhnutelný, pouze pokud nechce bílý 
vystavit svou hru hrozbě po 24. …Dh3+ 
25.Ke2 Df3+ 26.Ke1 Vd8. Pokud teď bílý 
obětuje dámu, tak černý seber ještě také 
jezdce a zůstane s dámou proti dvěma 
věžím, přitom bude mít převahu kvůli 
nejisté pozici bílého krále. 
24. …Df3+ Remíza věčným šachem. 1/2-
1/2 
 
 
 
 



Partie č. 43 – Španělská hra 
Capablanca - Janowski 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sxc6 dxc6 
5. Jc3 Sc5  
Jak se ukáže během dvou tahů, toto není 
dobré. Nejlepší ze všeho bylo 5. …Jf6 (což 
převádělo zahájení ke hře čtyř jezdců 
s tahem a7-a6!) nebo 5. …f6. 
6. d3 Sg4  
Přednost mělo dostat 6. …Je7 a pak Jg6 
nebo 6. …Dd6. 
7. Se3  
Takovým způsobem hrál Tarrasch v jedné 
partii s Čigorinem (Ostende 1907). V ní se 
černý po tahu v textu dostal do vážných 
obtíží. Co má dělat se střelcem, který je 
napadán? V italské hře může zcela klidně 
ustoupit na b6, což se tady nehodí kvůli 
postavení černého pěšce na a6. Zde je vidět 
stinná stránka tahu a7-a6. Střelce je možné 
bránit také tahem 7. …De7, ale dáma 
nemůže být věčně připoutána bráněním 
střelce! Výměna na e3 je zcela špatná; 
zpevňuje centrum bílého a otevírá sloupec 
„f“, který obsadí věží po rošádě. A tak je 
tah 5. …Sc4 nevýhodný. 
7. …Sxe3 8.fxe3 De7  
9. O-O O-O-O  
Dlouhá rošáda se tady zdá být zcela 
bezpečnou, ale právě tato bezpečnost je 
zdánlivá. Králova pozice bude brzy 
vystavena útoku a bude zřejmé, že 
výhodnější bylo dělat rošádu na opačnou 
stranu. 
10. De1 Jh6  

 
11. Vb1  
Hlava vyzradí celý plán útoku, ale není 
vidno, co je možné proti němu podniknout. 
Bílí pěšci „a“ a „b“ půjdou útokem na 

zdánlivě nepřístupné opevnění černého 
krále. 
11. …f6 12. b4 Jf7  
Velmi řídce složitý způsob vývinu jezdce! 
13. a4 Sxf3 14. Vxf3 b6  
Aby neponechal soupeři žádný sloupec pro 
útok. Ale nyní se pěšec b5 a jezdec stanou 
výjimečně silnými. 
15. b5 cxb5 16.axb5 a5 17. Jd5 Dc5 18. 
c4!  
Znovu zahráno zcela průhledně! Útok 
bílého bude pokračovat tahy Dc3 a d3-d4. 
18. …Jg5 19. Vf2 Je6 20. Dc3 Vd7 21. 
Vd1 Kb7  
Černý záhy dostane vidličku; nicméně 
proti hrozícímu útoku pěšců nebylo 
dostatečné obrany vidět. 
22. d4 Dd6  
Dáma měla ustoupit na f8, aby nedávala 
pěšci c4 možnost postoupit na c5 při 
současném napadení dámy. 
23.Vc2 exd4 24. exd4 Jf4  
Při jiných tazích černý rovněž prohrával. 
25. c5 Jxd5 26. exd5 Dxd5 27. c6+ Kb8 
28. cxd7 Dxd7 29. d5 Ve8 30. d6 cxd6 31. 
Dc6 1-0 
Černý vzdal. Velni krásná, živá partie! 
 
 

Partie č. 44 – Španělská hra 
Lasker - Tarrasch 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 
O-O Jxe4 6. d4 b5 7. Sb3 d5 8. dxe5 Se6 
9. c3 Se7  
Zahájení této partie lze srovnat se začátky 
partií č. 9, 16 a rovněž také 55. Záhodno 
bylo vyvinout střelce na c5, pole e7 
ponechat volné pro jezdce. 
10. Jbd2  
Lasker se vyhýbá vratislavské variantě, 
která by mohla vzniknout po 10.Ve1? Jak 
je známo, černý obětuje figuru, aby po 10. 
…0-0 11.Jd4? Jxe5! 12.f3 Sd6! získal útok, 
který, jak předpokládám, není možné 
odrazit. Lasker dal přednost poměrně 
nevinnému tahu v textu, který použil již 
v zápase se Schlechterem. Ten měnil na d2 
a rošoval, čímž dosáhl vyrovnání. Ještě 
silnější je nicméně rošáda. 
10. …O-O  
Pokud bude chtít bílý nyní narušit pěšcové 
postavení černého cestou 11.Jxe4 a 
12.Sxe6, tak by černý získal převahu díky 
svému opanování všech otevřených linií. 
11. Ve1  



Po 11.Sc2 f7-f5 černý ještě více upevní své 
postavení. 
11. …Jc5  
Místo toho mohl černý stále ještě 
zjednodušit hru výměnou na d2; po 11. 
…Jxd2 12.Sxd2 Dd7 13.Jd4 Jxd4 15.cd c5 
nebo 12. …Ja5 a 13. …c5 by měl 
v každém případě dobrou hru. Nicméně, po 
výměnách na d2 by černý ztrácel tempa. 
Tah v partii je silnější. 
12. Sc2  
Tady může být také 12.Jd4; nicméně po 
12. …Jxd4 a 13. …Jd3 (nebo v krajním 
případě 13. …Jd7) dosáhne černý brzy 
postupu pěšce c7. 
12. …d4!  
Tímto černý s nespornou výhodou rozvíjí 
operaci v centru a převádí svou dřívější 
stabilní náskok ve vývinu na jasně lepší 
hru. 
13. cxd4  
Podezřelou pro černého se pouze zdá 
možnost napadení bílého střelce na e4, ale 
i tento pokus by skončil ve prospěch 
černého: 13.Je4 dc 14.Jxc5 Sxc5 15.Se4 
Dxd1 16.Vxd1 Vad8 po čemž černému nic 
nehrozí a stojí lépe. Tahem v textu bílý 
napomáhá dalšímu vývinu soupeře. 
13. …Jxd4 14. Jxd4 Dxd4  

 
Černý udělal 5 vývinových tahů, ale bílý – 
2,5 (nepočítaje vzájemnou rošádu). Poziční 
převaha je rovněž na straně černého. 
Slabost pěšce c7 se brzy stane silou, sotva 
se jenom pohne kupředu. 
15. Jb3  
Tady zasluhovalo pozornosti také 15.Jf3 
nebo 15.De2, nicméně i tehdy by černý 
neztrácel převahu. Tah, udělaný Laskerem, 
je nejlepší; vynucuje výměnu dam a 
okamžitě zapojuje do hry věž a1. Pravda, 

přitom se u bílého vytvoří dvojpěšec, což 
se projeví v koncovce. 
15. …Jxb3  
Zde a na příštím tahu neměl černý nic 
lepšího, než tyto výměny; jiná pokračování 
vedla pouze ke ztrátě času. 
16.axb3 Dxd1 17. Vxd1 c5 18. Sd2 Vfd8 
19. Sa5 Vxd1+ 20. Vxd1 f6 21. Sc3 fxe5 
22. Sxe5 Vd8 23. Vxd8+ Sxd8  
Koncovka je za bílého horší kvůli 
dvojpěšci a pěšcové převaze soupeře na 
dámském křídle. Kromě toho, černý král 
může zasáhnout do hry dříve, než jeho 
oponent.  
24. f4 Kf7 25. Kf2 Sf6 26. Sd6  
Nyní se také pěšec b2 stane trvalým 
objektem napadení. Lepší bylo vyměnit 
střelce. 
26. …Sd4+ 27.Kf3 Sd5+ 28. Kg4  
Bílý je přinucený ponechat pěšce bez 
obrany, jinak jde černý král na c6 
(preventivně zabezpečiv pěšce h7, kterého 
doposud nešlo vzít, protože tahem g7-g6 je 
střelec odříznut), po čemž pěšec b2 hyne. 
Nyní bílý za pěšce g2 vezme nebojácně 
pěšce h7: po g7-g6 se střelec vysvobodí po 
f4-f5. 
28. …Ke6 29.Sf8 Kf7 30. Sd6 Sxg2 31. 
Sxh7 Ke6 32. Sf8 Kd5 33. Kg5  
Pokud černý bere na b2, tak po 34.Kg6 
bílý pokojně dobere pěšce g7 a pěšec f4 se 
stane nebezpečným volným pěšcem. Proto 
černý dává přednost honit se za tímto 
pěšcem. 
33. …Sf6+ 34. Kg6 Se4+ 35. f5 Ke5 36. 
Sxg7 Sxf5+ 37. Kf7  
Král nesmí ustoupit na h6, jinak vezme 
černý střelce na g7 se šachem, pak vymění 
druhého střelce a po Kf6 bude držet bílého 
krále na okraji šachovnice. 

 



Tady mohl černý po 37. …Se6+ získat 
pěšce a s ním také partii. Za pěšce „h“ (při 
jeho postupu) obětuje střelce a se třemi 
pěšci, podporovanými králem, poměrně 
snadno zvítězí proti střelci, zbaveného 
pomoci svého krále. Nicméně vůdce 
černých figur předpokládal, že odchod celé 
důstojnické sestavy z bojiště je 
nejsprávnější cesta k výhře. Ve svých 
propočtech pouze přehlédl velmi přesnou, 
studiovou protivníkovu odpověď. 
37. …Sxg7 38. Sxf5 Kxf5  
Ještě také nyní by bylo možné 
pravděpodobně dosáhnout výhry, po 38. 
…Sh8 nebo 38. …Sf6. 
39. Kxg7 a5  

 
Vytváří se dojem, že bílý prohrává. Jak se 
má bílý král dostat k pěšci „a“, který hrozí 
jít do dámy po c5-c4, následují výměny 
pěšců a c4-c3? A přitom se za ním dostávat 
přes celou šachovnici? Ještě před výměnou 
střelců propočítal černý následující 
variantu: 40.h4 Kg4 41.Kf6 c4 42.bc bc 43. 
Ke5 c3 44.bc a4 45.Kd4 a3 a vlastní pěšec 
c3 překáží králi jít k volnému pěšci, i když 
se nachází ve „čtverci“. 
40. h4 Kg4 41. Kg6!  
To je on – studiový tah! Černý král je 
nucen vzít pěšce h4 a to umožňuje bílému 
králi získat čas a prostor. Stalo se doslova 
to, co ve výše uvedené variantě, kdy bílý 
král nešel na f6, ale rovnou na f5. Odsud 
snadno zastaví pěšce „a“, protože jeho 
pochod nyní nevede přes e5 a d4, ale po 
polích e4 a d3, kde mu vlastní pěšec nestojí 
v cestě. Nyní se již musí černý postarat, 
aby zachránil partii.  
41. …Kxh4 42. Kf5 Kg3 43. Ke4 Kf2 44. 
Kd5 Ke3 45. Kxc5 Kd3 46.Kxb5 Kc2 47. 
Kxa5 Kxb3 Remíza. 1/2-1/2 
 

Partie č. 47 – Dámský gambit 
Janowski - Lasker 

 
1. d4 d5 2. Jf3 c5 3. c4 e6 4. e3 Jc6 5. Sd3 
Jf6 6. O-O Sd6 7. b3 O-O 8. Sb2 b6 9. 
Jbd2 Sb7 
Zahájení přesně stejné, jako v partii č. 22 
Nimcovič – Tarrasch. 
10. Je5  
Tohoto dotěrného jezdce nesmí černý 
měnit, neboť po té, jak bude jeho jezdec 
odehnán z pole f6, stane se útok na téměř 
bezbranného krále neodrazitelným. 
10. …De7  
Jako i ve výše uvedené partii, hrozí zde 11. 
…cd a 12. …Sa3. 
11. a3 Vad8  
Jak se brzy ukáže, sem bylo lepší postavit 
věž f8. 
12. Dc2  
Bílý dosáhl útočné pozice; již hrozí 
13.Jxc6 Sxc6 14.dc bc 15.Sxf6 Dxf6 
16.Sxh7+ se ziskem pěšce. 
12. …dxc4 13. Jdxc4  
Jezdec se zdárně zapojuje do hry, nicméně 
ještě lepší bylo 13.bc – to by dvojice bílých 
pěšců v centru v sobě stále skrývala 
potenciální hrozbu soupeři (srovnejte 
s uvedenou partií č. 22). Kromě toho, bílý 
by si udržel kontrolu nad polem d5, na 
kterém se budou černé figury nacházet 
nadlouho, a odtud budou mít velký vliv na 
soupeřovu pozici. 
13. …cxd4 14. exd4  
Černý odevzdal centrum, kde má bílý 
pěšce. Ale za tento nedostatek své pozice 
má černý kompenzaci. Za prvé, ovládá 
pole d5; za druhé, figury zajímající toto 
pole budou neustále bránit postupu d4-d5, 
otevírající diagonálu černopolného střelce, 
a jeho hrozivá působnost se tím téměř 
rovná nule; za třetí, černý získává zcela 
volnou diagonálu pro svého bělopolného 
střelce. Teď se největší význam obrací 
k pozici figur, a ne pěšců. Vše, co jsem ve 
svých dřívějších pracích psal o 
nedostatcích odevzdání centra a o převaze, 
spojené s jeho ovládnutím, je správné 
pouze se zřetelem nejdůležitějšího 
předpokladu: ceteris paribus (Při jak 
stejných podmínkách (lat.) – pozn. 
překladatele) 
14. …Vc8  
Jezdec c6 vyžaduje dodatečnou obranu. 
Pokud by na toto pole mohla jít druhá věž, 
stál by černý dokonce skvěle. 



15.De2 Sb8 16. f4 Jd5 17. Vae1  
Řeknuvše „a“ tahem 16.f4, bylo třeba říci 
také „b“ – 17.f5; konec konců, černý se 
mohl bránit tahem 17. …ef (nejlepší) 
18.Sxf5 Vce8, ale bílý by při tom 
minimálně získal otevřený sloupec a pěšec 
d4 by se stal volným. 
17. …f5  
Výborně zahráno! Překrytím diagonály 
střelce d3 černý likviduje veškeré vyhlídky 
na útok, v něž tento střelec hraje obvykle 
hlavní roli. Černý se nebojí toho, že jeho 
pěšec e6 se stane opožděným a pole e5 
přechází do trvalého vlastnictví soupeře. 
18. Dd2  
Tento tah ukazuje, že bílý již neplánuje 
rozvinout útok. 
18. …Jxe5 19. Jxe5  
Lépe 19.de. Bílý se zbavil izolovaného 
pěšce, který se pro něj stal slabinou, pěšec 
e5 by působil na pozici černého mnohem 
silněji, než z pole d4, a akční rádius 
černoplného střelce se zvětšil. V každém 
případě, nebyl bílý zdaleka nucen prohrát 
partii. 
19. …a6  
Očividně plánuj hrát b6-b5 a Sa7, ale 
k tomu se nedostane. 
20. Sb1  
Pěšec a3 se stal obtížně krytelným; Lasker 
si toho všiml a mění své plány. 
Sd6 21. Jc4  
Po 21.b4 Jxb4 22.ab Sxb4 mohl černý 
získat za 2 lehké figury věž a dva pěšce, 
což je, jak známo, výhodný obchod. 
21. …b5  
Černý se rozhoduje nabídnout výměnu 
svého střelce, protože by tím ze šachovnice 
zmizela jediná dobře umístěná figura 
bílého. 
22. Ja5 Sa8 23. b4  
Nyní hrozí jezdec přes b3 skočit na c5, kde 
bude stát ještě lépe, než zatím na e5. 
23. …Jb6  
Skvělá poziční hra! Černý chce postavit na 
d5 střelce, kde bude krýt slabého pěšce e6 
a naproti bílému jezdci na c5 zaujme svým 
jezdcem pole c4, čemuž nezabrání ani Sa2. 
24.Jb3 Sd5 25. Jc5 Jc4 26. Dc3  
Bílý hrozí získat převahu po 27.Jxe6 Sxe6 
28.d5; kromě toho, je nyní napaden pěšec 
a6. 
26. …Vf6!  
Odráží první hrozbu, druhá již přestala 
existovat: pokud 27.Jxa6, tak černý obětuje 
střelce – 27. …Sxg2 28.Kxg2 – a po 28. 

…Db7+ dobírá figuru (také lze rovnou hrát 
27. …Db7). 
27. Sc1  
Tento střelec již dávno stojí špatně. 
27. …a5 28. Vf2 axb4 29. axb4 Va8  
Nyní stojí všechny figury černého výtečně. 
30. Sa2 Df7 31.Sxc4  
Strpět dlouho jezdce na tak hrozivé pozici 
– to vyžaduje nervy. Lasker je má. 
Přesněji, možná je nemá vůbec. Janowski 
nemohl dlouho vydržet takovou zkoušku. 
31. …Sxc4 32. Sb2  
S plánem v potřebný moment otevřít střelci 
diagonálu tahem d4-d5. Ale to se bílému 
podařilo udělat až tom okamžiku, kdy se 
jeho partie stala prohranou. V dalším je 
Janowski zcela přehrán. 
32. …Vg6  
Černý troubí do útoku. 
33. Va1  
Po tomto se bílý ocitá v horším postavení. 
Měl si uchovat možnost tahu Sc1. 
33. …Vxa1+ 34. Sxa1 Dc7  
Lasker bystře zpozoroval, že nyní není 
snadné bránit pěšce f4. 
35. De3 Vg4  
Nelze 36.Jxe6 kvůli 36. …De7. 
36. g3 g5!  

 
Výjimečně odvážný, ale zcela korektní a 
přitom rozhodující tah! Pěšce g5 nelze vzít 
kvůli odpovědi Sxg3. Pěšce f4 je nelze 
bránit, protože 37.Kh1 je zbytečné, kvůli 
37. …Sd5+. Bílý spatřuje svou jedinou 
šanci v následujícím protiútoku, který se 
zdá být poměrně nebezpečným, ale také on 
se obrátí ve prospěch černého. 
37. d5 Sxd5 38. Dd4 gxf4 39. Dh8+ Kf7 
40. Dxh7+ Ke8 41. Dh8+ Sf8 42. Se5 Df7 
43. Vxf4 Vxf4 44.Sxf4  
Bílý dobral pěšce a hrozí 45.Sd6. Nicméně 
černý má i dispozici zabijácký tah. 



44. …Dg7!  
Přikládá pistoli na hruď soupeře: výměna 
dam nebo matový útok! V prvním případě 
dva střelci, volný pěšec e6 a slabost pěšce 
b4 zabezpečuje černému významnou 
převahu v koncovce. 

 
45. Dh5+  
Pokud 45.Se5, tak po 45. …Dg4 dostane 
černý útok; například 46.Sd6 Dd1+ 47.Kf2 
Dd2+ 48.Kf1 Sc4+ 49.Kg1 De1+ 50.Kg2 
Df1 mat. 
45. …Kd8 46. Sg5+ Kc7 47. Sf4+ Sd6 48. 
Sxd6+ Kxd6 49. Dh4  
Také 49.Dd1 by bílého nespasilo. Černý 
vyhrával po 49. …Db2. 
49. …Da1+ 50.Kf2 Db2+ 51. Ke1  
Nyní bílý ztrácí jezdce nebo dostane mat. 
Lepší bylo 51.Ke3. Tehdy hrozilo Dd8+ a 
černý neměl nic lepšího, než přechod do 
vyhrané koncovky po 51. …Dc1+ 52.Kd4! 
Dc4+. 
51. …Dc1+ 52. Ke2 Sc4+ 0-1 
Bílý vzdal, protože na 53.Jd3 vyhrává 53. 
…Dc2 a pokud 53.Kf2, tak 53. …Dd2+ 
54.Kg1 De1+ 55.Kg2 Df1 mat nebo 
54.Kf3 Sd5+ atd. Výjimečně přesná, 
Laskerem skvěle odehraná partie. 
 
 

Partie č. 52 – Španělská hra 
Capablanca - Blackburne 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jd4 4. Jxd4 
exd4 5. O-O  
Je vhodné srovnat zahájení této partie 
s dalšími Blackburnovými partiemi – proti 
Aljechinovi (č. 8) a Tarraschovi (č. 19). 
5. …g6 6. d3 Sg7 7. Jd2 Je7 8. f4 c6 9. 
Sc4 d5 10. Sb3  
Mnohem lepší, než výměna na d5. Ale 
černý nestojí vůbec špatně. Bílí střelci mají 

malou působnost a zdvojení pěšci vykazují 
tlak na pozici bílého. 
10. …O-O 11. Jf3 c5  
Velmi silně. Černý hrozí získat převahu po 
12. …c4 13.dc de. 
12. e5  
Uzavírá střelce g7, ale odevzdává černým 
figurám pole f5. 
12. …b5  
Tento útok velmi brzy uhasne. Černý 
nebude stát špatně, pokud jednoduše 
dokončí vývin tahy Se6 a Dd7. Nicméně 
nyní bylo velmi silné 12. …h5, připravující 
Jf5. 
13. c3 c4 14. Sc2  
Kvůli chybnému pěšcovému manévru 
nemá černý vhodný způsob obrany pěšce 
d4 a bude třeba jej vyměnit, což napomáhá 
vývinu bílého. 
14. …dxc3 15. bxc3 Da5  
Tady nebo v příštím tahu musel černý brát 
na d3, rozbíjející pěšcové postavení bílého 
a nedávat mu opevňující tah d3-d4. 
16. Sd2 Sg4 17.d4 Db6  
Připravuje postup pěšců „a“ a „b“ a 
případně – také rovnou pěšce b5. 
18. Vb1  
(zamezuje veškerou aktivitu na tomto 
křídle) 
18. …a6 19. h3  
Plán bílého je jasný: nástup pěšci „g“ a 
„h“. 
19. …Sf5 20. g4 Sxc2 21. Dxc2 f5  
Toto je ještě nejlepší, jinak se po f4-f5 bílý 
probíjí pěšcovou clonou. 
22. Kh2 Jc6?  
Na jezdce se nemělo v žádném případě 
sahat, neboť pouze s jeho pomocí je možné 
držet pole f5. 
23. Vg1  
Bílý mohl a měl ovládnout klíčové pole f5 
prostřednictvím 23.gf Vxf5 24.Jh4 (24. 
…Vh5 25.Se1 nebo 24. …Vf7 25.f5). 
23. …Jd8?  
A nyní mohl černý tahem 23. …Je7 
napravit svou dřívější chybu. 
24. gxf5 Vxf5 25. Jh4 Vh5  



 
26. Jxg6!  
Krásná oběť, rozbíjející pozici černého. 
26. …hxg6 27. Vxg6 Db8  
Na jiný ústup dámy bílý zdvojí věže a 
postoupí pěšcem f4, po čemž není možné 
udržet černou pozici. 
28. Vxg7+ Kxg7 29. Vg1+ Kf8 30. Dg6 
Vxh3+ 31. Kxh3 Černý vzdal. 1-0 
 
 

Partie č. 53 – Španělská hra 
Lasker - Gunsberg 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 
O-O d6  
Tato obrana často přechází do varianty 
s tahem Se7; v obou případech je 
černopolný střelec zavřený, v důsledku 
čehož je hra černého poněkud stísněna. 
6. Ve1  
Tady to není pouze obyčejný vývinový a 
obranný tah – taktéž odráží hrozbu černého 
tahy b7-b5 a Ja5 s výhodou vyměnit bílého 
střelce. Nyní může bílý (výjimečně!) hrát 
d2-d4 (což obvykle v podobných pozicích 
nelze kvůli ztrátě střelce po ed s dalším c7-
c5-c4) a právě: 6. …b5 7.Sb3 Ja5 8.d4! ed? 
9.e5! de 10.Jxe5 a bílý vítězí dvojitým 
napadením, které se nepodaří odrazit ani 
prostřednictvím 10. …Se6 kvůli 11.Jxf7. 
6. …Sd7  
A tento tah by černý ani nemusel dělat. 
7. c3 Se7 8. d4 O-O 9. Jbd2  
Nevyhnutelné následky tahu 7.c3. Protože 
jezdec nemá pole c3, musí nyní udělat tři 
tahy, aby se usadil více, či méně dobře. 
Proto bych dal přednost zahrát 9.Sg5 a 
10.Jbd2, po čemž je pro jezdce nejlepší 
zůstat zatím na d2, nebo možná ještě lépe 
vyvinout černopolného střelce na e3 a 
kvůli tomu preventivně zahrát Sc2, kryjící 

pěšce e4 a po Se3 rozehrát také jezdce b1. 
A pouze po úplném dokončení vývinu 
může tento jezdec skákat dále (pokud 
pozice na šachovnici nevyžaduje jiné 
jednání). 
9. …b5 10. Sb3 exd4  
Výborně zahráno! Černý odevzdá centrum, 
ale hned jej zase obsazuje a přitom 
dosáhne zcela dobrou hru. 
11. cxd4 Sg4! 12. Jf1  
Nic lepšího není. Nic nedává 12.h3, 
protože střelec ustupuje na h5. 
12. …d5! 13. e5 Je4  
Pozice velmi připomíná tu, která vede 
k vratislavské variantě. Bílé figury 
překážejí jedna druhé a černý stojí dobře. 
14. Je3 Se6 15.Dc2  
Opět chytrý tah. 
15. …Jb4 16. Db1  

 
Konec konců, v tomto okamžiku stojí bílý 
nevalně, ale má dvě hrozby, jedno zjevnou, 
ale druhá je zamaskovaná a tu černý 
přehlíží. Zjevná hrozba spočívá v Jxd5, po 
čemž bílý dobírá jezdce e4; tuto hrozbu 
černý odráží. Ale bez ohledu na to, vidí-li 
černý jednu nebo obě hrozby, nebo nevidí-
li ani jednu, měl nyní postrčit dopředu 
svého opožděného pěšce c7, což by mu 
umožnilo získat dobrou a dokonce i lepší 
hru; například 16. …c5 17.a3 c4 18.ab cb, 
nebo 17.Jxd5 Sxd5 18.Sxd5 Dxd5 19.Dxe4 
Dxe4 20.Vxe4 Vd8 s výhodou dobírá 
pěšce, protože 21.dc vede ke ztrátám po 
21. …Jc2 a 22. …Vd1+; nebo také 
19.Vxe4 cd 20.Vxd4 Dc5 a 21. …Jc2; a 
konečně 20.Jxd4 Vad8 21.Sd2 Jc2. Ve 
všech variantách má černý výborný vývin 
a dobrou útočnou hru. 
16. …f5 17.a3 Jc6 18. Da2  



A to je velmi maskovaná druhá hrozba. 
Základní kámen pozice černého – pěšec d5 
– se nyní tratí a celá jeho partie se hroutí. 
18. …Jg5 19. Jxg5 Sxg5 20. Sxd5 Sxd5 
21. Jxd5 Kh8 22. f4 Sh4 23. Vd1 De8  
Ještě jeden poslední pokus – s nevhodnými 
prostředky. 
24. Se3  
(bílý by mohl také rovnou vzít na c7) 
24. …Vd8 25. Jxc7 Dh5 26. b4  
Předchází 26. …De2. černý vzdal 1-0 
 
 

Partie č. 54 – Francouzská obrana 
Aljechin - Janowski 

 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5  
Výměnná varianta francouzské obrany 
nezadržitelně vede k remíze, pokud se o to 
snaží jeden ze soupeřů. Vypadá to, že tady 
bylo oboustranné přání zakončit střetnutí 
remízou.  
4. Jf3 Jf6 5. Sd3 Sd6 6. O-O O-O 7. Sg5 
Sg4 8.Jbd2 c6 9. c3 Jbd7 10. Dc2 h6 11. 
Sh4 Ve8 12. Vfe1 Dc7 13. Sg3 Sxg3 14. 
hxg3 Ve6 15. Vxe6 Sxe6 16.Ve1 Jg4 17. 
Sf5 Dd6 18. Sh7+  
Vyměnit střelce by bylo riskantní, protože 
po 18.Sxe6 fe by mohl postup pěšce e6 
narušit symetrii pozice a současně také 
symetrii remízových šancí obou stran. 
18. …Kf8 19. Sf5 Sxf5 20. Dxf5 Jgf6 21. 
Df4 Dxf4 22. gxf4 Ve8 23. Je5 Jb6 24. 
Kf1 Jfd7 25. g3 f6 26. Jxd7+ Jxd7 
27.Vxe8+ Kxe8 28. Ke2 Ke7 29.Ke3 Ke6 
Remíza. 1/2-1/2 
 
 

Partie č. 60 – Španělská hra 
Tarrasch - Capablanca 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 
Jc3 Se7 6. O-O b5 7. Sb3 d6 8. a4 b4 9. 
Jd5 Sg4 
Srovnejte s partií č. 10 Tarrasch – 
Janowski, zahájené zcela identicky. 
10. c3  
Toto je lepší, než provedená výměna na f6 
ve výše uvedené partii, ale také ne zcela 
výhodné. 
10. …Vb8  
Nedobře; i když tímto tahem černý napadá 
střelce, jeho pěšec a6 zůstává bez obrany. 
11. Sc4 Jxe4 12. d4  
Pokud se v zahájení královského pěšce hne 
pěšec d2 z místa až ve dvanáctém tahu, je 

to minimálně anomálie, jevící se 
důsledkem dříve dopuštěných prohřešků. 
Celá výstavba zahájení bílým vypadá 
podezřele. 
12. …bxc3 13. bxc3 O-O 14. Sxa6  
Po 14.de nezískával bílý žádnou výhodu. 
Černý by mohl dokonce brát jezdce a 
odevzdat tři figury za dámu, protože po 14. 
…Jxe5 15.Jxe5 Sxd1 16.Jc6 Dd7 17.Jxe7+ 
Kh8 18.Vxd1 Ve8 se bílý ocitá v horší 
pozici kvůli nevýhodné pozici obou 
jezdců. 
14. …exd4 15.cxd4 Jb4 16. Jxb4 Vxb4  
Hra je přibližně vyrovnaná, ale bílý má 
silného volného pěšce. 
17. Sb5  
Bílý hraje na zisk odříznuté věže. 
diagram 
17. …Sxf3  
Nejlepší odpověď, ale ani ta není 
dostačující. 
18. gxf3  
Bílý se příliš umíněně drží svého plánu, 
což vede k jeho horší pozici. Měl okamžitě 
tento plán ponechat stranou a vypracovat 
nový – uvést do pohybu svého volného 
pěšce: 18.Dxf3 Vxd4 19.Se3 a pak 20.Sc6 
a 21.a5. Hrozivá síla tohoto pěšce, jak je 
patrno, by byla nepřekonatelnou. 
18. …Jg5  
Tímto tahem otáčí černý průběh střetnutí o 
180 stupňů, protože nyní hrozí 19. …Vxd4 
20.Dxd4 Jf3+. Věž b4 se projevila jako 
velmi nebezpečný zajatec. 
19. Va3  
S cílem převést věž do útoku na královské 
křídlo. Libovolná obrana pěšce d4 by byla 
zbytečná. 
19. …Sf6 20. f4  
Po 20.Se3? Da8 by byl napaden nejenom 
pěšec f3, ale také střelec b5. 
20. …Je6 21. Vh3 Vxd4 22. Dh5 h6 23. 
Vg3 Kh8  
Tento tah není dobrý, protože bílý by nyní 
mohl přejít do útoku. Černý měl odevzdat 
pěšce h6 a za to sebrat pěšce f4: 23. …Jxf4 
24.Sxf4 Vxf4 25.Dxh6 a po 25. …Vh4 
likvidovat veškeré útočné možnosti bílého. 
24. Df5  
Zahráno v silné časové tísni. Zachraňovalo 
24.Vg4, po čemž bylo možné poklidně 
zesilovat útok, například zdvojením věží. 
Nyní přebírá černý iniciativu. 
24. …Sh4 25. Vh3 Df6 26. Dg4 Sg5!  
Útok bílého je nyní zcela odražen a černý 
získává druhého pěšce. 



27. Se3 Jxf4 28.Sxd4 Jxh3+ 29. Kh1 De6 
30.Df3?  
Jediná, a přitom skvělá, šance spočívala ve 
výměně dam a postupu volného pěšce a4. 
Ale v co doufat po takovém 30. tahu? 
30. …Sd2  
Aby zatarasil postup nebezpečného pěšce. 
31. Dd3  
Mnohem lepší bylo 31.Sc6, bránící 
královské křídlo a nedovoluje pěšci d6 
postoupit. Možná, po dalším Sd5 by bylo 
možné ještě něčeho dosáhnout, při využití 
síly dvojice střelců. 
31. …Sa5 32. Sc6 d5  
Černý několika elegantními tahy zakončuje 
boj. 
33. Vc1 Jf4 34. De3  
Dáma musí bránit šachu černé dámě z pole 
e4. 
34. …Sd2  
Rána z milosti dobíjející protivníka! Po 
Dxe6 Jxe6 má bílý napadené dvě figury. 
diagram 
35. Da3 Vb8 Bílý vzdal. 0-1 
Nikoliv bezchybná, ale tím neméně skvěle 
Capablancou sehraná partie. 
 
 

Partie č. 64 – Hra dámským pěšcem 
Marshall - Lasker 

 
1. d4 Jf6 2. c4 d6  
Lasker hraje od samého začátku partie, jak 
se říká, na výhru, to znamená, že rozehrává 
zahájení neobvykle a při tom špatně, 
riskuje, že dostane podezřelou či dokonce 
horší pozici s nadějí, že jeho soupeř, 
snažící se rozvinout svou převahu, 
uklouzne. Naději tady bylo souzeno, aby se 
vyplnila, v důsledku čehož představuje 
partie klasickou ukázku podobné metody 
hry na výhru. Ale co když se naděje ukáže 
být klamnou? Pokud se soupeř nedopustí 
chyby? Tehdy se hra na výhru stává hrou 
na prohru. 
3. Jc3 Jbd7 4. Jf3 e5 5. e3  
Rubinstein v této pozici v partii 
s Nimcovičem (San Sebastian, 1912) 
pokračoval 5.e4. Nicméně mnohé hovoří 
ve prospěch tahu´v textu, jímž je 
atakovaný centrální pěšec kryt pěšcem. 
Pravda, při tom se uzavírá černopolný 
střelec, ale bez ohledu na to, má bílý 
skvělou hru. 
5. …Se7 6. Sd3 O-O 7. Dc2 Ve8 8. O-O 
Sf8  

Neobvyklé zahájení přivedlo černého do 
stísněné pozice. 
9. Jg5  
Zde je možné spatřit rozdíl ve stylu hry: 
Rubinstein se vyvíjel obezřetně (tahy b2-
b3, Sb2, Vad1) a záhy se ukázalo, že stojí 
natolik dobře, že jeho soupeř propad 
zoufalství a řítil se vpřed, pokoušeje se 
hlavou rozbít zeď, která je, pochopitelně, 
pevnější. Marsahall, na rozdíl od 
Rubinsteina, dává přednost urputnému 
útoku, který utrpí úplný krach. Mnoho cest 
vede do Říma, ale zdá se mně, že Marshall 
měl absolutně pravdu, pokud by pouze 
nalezl správné a silné pokračování … ale o 
tom to je, že na cestě vítězného útoku 
Američana vytvořil Lasker kouzla, 
vsugeroval soupeři slabý tah a okamžitě – 
stěží lze pochopit, jak se to stalo – se mistr 
světa ocitl na prahu vítězství. 
9. …g6 10. f4  
Nevyhnutelný následek. 
10. …exd4 11. exd4 Sg7  
Tři nebo čtyři figury černého stojí zcela 
výborně a pouze jezdec na d7 stojí špatně. 
12. f5  
Tady se Marshall octnul na rozcestí. Stále 
ještě mohl bez nejmenšího rizika úspěšně 
dokončit vývin tahy Sd2 a Vae1 (a před 
tím možná také h2-h3) a jeho soupeř by 
ještě drahný čas nemohl dosáhnout téhož. 
Nicméně tahem v textu se bílý zavazuje 
útočit. Pole e5 je nyní pokryto pouze 
pěšcem d4 a pokud se jej černému podaří 
odstranit tahem c7-c5 ještě do té doby, než 
bílý rozvine útok, vstoupí černý jezdec na 
e5 a všechny černé figury budou stát 
skvěle. Takovým způsobem jako by 
Marshall svým tahem zvolal: „Výhra nebo 
smrt!“ 
12. …Jg4 13. Jf3  
Nejlepší obrana pěšce d4, protože na 
13.Je2 přijde 13. …Je3 14.Sxe3 Vxe3 a 
jezdec g5 bude přesto nucen ustoupit. 
13. …c5 14. fxg6 fxg6  



 
15.h3?  
Velmi slabý tah, a to, že jej provedl takový 
šachista, jako Marshall, lze objasnit pouze 
sugescí. Proti jakémukoli jinému soupeři 
by bez přemýšlení zahrál 15.Sg5. Síla 
tohoto tahu je nabíledni. V případě 15. 
…Sf6? Rozhoduje oběť střelce na g6. 
Pokud 15. …Jgf6, tak přijde 16.Jd5 a černý 
stojí ne-li zcela beznadějně, tak se mu 
alespoň nedostává útěchy; tento tah dělá 
bílý také jako odpověď na 15. …Db6. 
Jestliže 15. …Sxd4+, tak po 16.Kh1 je 
situace černého ještě horší, protože jeho 
střelec opustil královské křídlo: 16. …Je3 
17.Sxe3 Vxe3 a bílý obětuje střelce – 
18.Sxg6 hg 19.Dxg6+ Sg7 20.Jg5 
s matovým útokem. Konečně při nejlepší 
odpovědi 15. …Jdf6 získává bílý pěšce – 
16.dc a černý nemůže hrát 16. …dc kvůli 
velmi silnému tahu 17.Vad1; nyní by bylo 
nejlepší 16. …Je3 17.Sxe3 Vxe3, na což 
opět přijde 18.Vad1 a bílý má pěšce navíc 
a skvělou hru. Z toho plyne, že Marshallův 
útok byl absolutně korektní. Ale kdo může 
bojovat s čarodějnou silou? 
15. …cxd4  
No konečně! 
16. Sg5  
Příliš pozdě! 
16. …Je3!  
Nyní se stal tento silný protiútok možným. 
O tah dříve by pro černého dopadl špatně, 
protože s bílým pěšcem na d4 tah Dc1 
získával jezdce. Pokud půjde nejprve 
střelec g7 na d4 – 15. …Sxd4+ 16.Kh1 Je3 
17.Sxe3 Vxe3 18.Sxg6 hg, tak dáma vniká 
na g6 s šachem: 19.Dxg6+ a 20.Jg5 
s výhrou.Jestliže bílý provede tuto oběť 
nyní, tak dáma bere na g6 již bez 
dřívějšího akustického efektu, což černému 

umožní vítězně odrazit útok: 17.Sxe3 de 
18.Sxg6 hg 19.Dxg6 Jf8 20.Dh5 Jh7. 
17.Df2 Db6 18. Jd5 Jxd5 19. cxd5 Jc5  
Černý je nyní výborně vyvinutý, má 
volného pěšce navíc. Ale na královském 
křídle není ještě všechno nebezpečí 
odstraněno. 
20. Vad1 Sd7 21. Dh4 Sa4  

 
Zatím je zbytečné hrát 21. ..Jxd3 22.Vxd3 
Sb5 kvůli 23.Vb3. Nicméně nyní na 22.b3 
následuje výměna střelce – 22. …Jxd3 a na 
23.ba může černý pokračovat 23. …Jb2 a 
24. …d3+, zatímco bílý má pro útok na 
královském křídle o střelce méně. 
22. Sxg6  
Za bílého je to nejlepší šance. 
22. …hxg6 23. Sd8  
Získává dámu, ale za příliš vysokou cenu. 
Ale také pokus 23.Sf6 s hrozbou 24.Sxg7 a 
25.Jg5 nebo rovnou 24.Jg5 nevedl 
k ničemu kvůli odpovědi 23. …Je4! 
23. …Dxd8 24. Jg5 Dxg5 25. Dxg5 Sxd1  
Po otevření pokladny se objevilo velké 
manko. 
26. Dxg6  
Hrozí 27.Vf7 s výhrou. 
26. …Sc2  
Štědrost boháče – často se vyskytuje na 
šachovnici, ale v životě – mnohem řidčeji! 
27. Dxc2 d3 28. Dd1  
Nyní je vidět, že Lasker měl se svou hrou 
na výhru pravdu: jeho převaha – tři figury 
a strašlivý volný pěšec za dámu – je 
ohromná a po bílém útoku nezůstala ani 
stopa. Byla to nádherná bitva! 
28. …a5 29. Dg4 Vf8 30.Vd1 Vae8 31. 
Dg6 Ve2 32. Vf1  
Obětí kvality se černý nenechá obměkčit; 
na 32.Vxd3 přijde 32. …Ve1+ 32.Kh2 
Se5+ 34.g3 Vf2 mat. 



32. …d2 33. Vxf8+ Kxf8 34.Dxd6+ Kg8 
35. Dd8+ Kh7 36.Dh4+ Sh6 Bílý vzdal. 0-
1 
Najdou se lidé, kteří naříkají na úpadek 
šachu. Pravda, není jich mnoho, protože 
skuteční příznivci Caissy, zpravidla, 
pocházejí z duševně vyvinutých slují 
společnosti. Ale ti, naříkající, se pokoušejí 
autoritativním tónem a zvýšenou zátěží na 
hlasivky nahradit absenci vědomostí a 
schopností. Co řeknou tito lidé o takové 
partii! 
 
 

Partie č. 65 – Hra čtyř jezdců 
Aljechin - Capablanca 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Jc3 Jf6 4. Sb5 Jd4  
Co se týká zahájení, viz rovněž partii č. 27 
Bernstein-Rubinstein. 
5. Jxd4  
Vede pouze k rovné hře. 
5. …exd4 6. e5 dxc3 7. exf6 Dxf6  
Špatné je 7. …cd+, protože bílý získává 
tempo a po rošádě okamžitě dostává silný 
útok po „c“ sloupci nebo ve spojení se Sc3. 
8. dxc3 De5+  
Vede k výměně dam. Vzniká dojem, že 
Capablanca od samého začátku nic 
nenamítal proti pěšci a s ohledem na své 
současné turnajové postavení si to mohl 
dovolit. Ale jak by se mu v závěru turnaje 
hodilo půl bodu – samozřejmě, pokud by 
ho dokázal vydolovat! 
9. De2 Dxe2+ 10. Sxe2 d5  
Co se tu ještě může stát? 
11. Sf4 c6 12. c4 Se6 13. cxd5 Sxd5 14.O-
O Sc5 15. Vfe1 O-O 16. Sd3 Vfe8 17. a3 
f6 18. Kf1 g6 19. f3 Kf7 20. Vxe8 Vxe8 
21. Ve1 Vxe1+ 22. Kxe1 Ke7 23. Ke2 
Sd6 24. Ke3 Sc5+ 25. Ke2 Sd6 26. Ke3 
Sc5+ 27.Ke2 Sd6 28. Ke3 Sc5+ 1/2-1/2 
Remíza opakováním tahů. 
 
 

Partie č. 69 – Španělská hra 
Lasker - Capablanca 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sxc6  
- Proč jste zvolil výměnnou variantu? – 
zeptal jsem se Laskera během polední 
přestávky.    
- Musel jste hrát ostře na výhru. 
- Nezbývalo mně nic jiného – odpověděl 
Lasker – proti vaší obraně, použité 

v partiích s Bernsteinem a se mnou, jsem 
nic nenašel (pozn. 26). 
Nakolik radikálně, přitom během pár let, se 
změnily názory na možnosti útoku a 
obrany v kdysi všem strach nahánějící 
španělské hře! 
4. …dxc6 5. d4 exd4  
K zahájení – srovnejte partii č. 66 
Aljechin-Lasker. 
6. Dxd4 Dxd4 7. Jxd4 Sd6 8. Jc3 Je7  
Tak se odedávna obvykle bránili ve 
výměnné variantě, dokud Lasker v této 
partii neodhalil nedostatky tohoto systému. 
9. O-O O-O  
Černý hrál doposud podle známých, ale jak 
se ukáže, ne nejlepších vzorů. Tady mohl 
(a měl) odbočit a předvídaje následující 
soupeřův tah zahrát 9. …f5, aby odstranil 
nebo izoloval silného centrálního pěšce 
bílého..Na to by bylo nejlepší odpovědí 
10.Ve1, na což mohl černý dělat rošádu, 
provokujíce postup tohoto pěšce (10. …0-0 
11.e5 Sc5 12.Jb3 Sa7 a pak je možné f5-
f4). Ale Lasker  mohl na oplátku předejít 
soupeře a nezahrát 9.0-0, ale 9.f4. Jak se 
nyní bránit proti tomuto novému nebezpečí 
ve výměnné variantě? Možná, již 3. …a6 
je slabý tah, a pravdu mají ti, kdož 
považují španělskou hru za natolik 
silnou,m že jakákoliv obrana v ní nestojí za 
zlámanou grešli a veškerá další hra je 
zbytečná (alespoň%n v její tradiční 
formě)?! 
10. f4  
Vedle prvního pěšce se postavil druhý, a 
ve dvojici jsou teď mnohem účinnější, než 
zvlášť. Černý nemá žádný poziční 
ekvivalent, vyrovnávající působení tohoto 
páru centrálních pěšců. 
10. …Ve8  
S plánem zahrát 11. …Sc5 12Se3 Jd5, ale 
pro soupeře není obtížné tento plán narušit. 
Nedopustil-li se Capablanca přehmatu, - 
vždyť obvykle hraje velmi rychle – a 
neudělal nejprve druhý tah svého plánu? 
V každém případě, pořadí tahů 10. …Sc5 
11.Se3 Ve8 má poněkud větší smysl, 
protože zabezpečit střelce například tahem 
12.Sf2, nebo 12.Kf2 a po té, bez ohledu na 
to, že centrální pěšci bílého jsou velmi 
nebezpeční, má černý přece jen nějakou 
hru. Mnohem lepší než tah v textu bylo 10. 
…f5 ve spojení s heslem „Lepší úžasný 
závěr, než úžas bez konce“, i když bílý 
nyní dostává silného volného pěšce, ale hra 
černého je mnohem volnější, než v partii. 



Pěšec na e5, ba i kdyby byl volný, 
nepřekáží černému tak, jako na e4. Dále 
mohla hra probíhat následujícím 
způsobem: 10. …f5 11.e5 Sc5 12.Se3 Sxd4 
s dalším Jd5 a Se6 nebo dokonce rovnou 
12. …Jd5, obětujíce pěšce – 13.Jxd5 cd 
14.Jxf5 Sxf5 15.Sxf5 a přechází do 
koncovky s různobarevnými střelci, ve 
které si černý uchovával naději na remízu, 
blokujíce volného bílého pěšce tahem Se6. 
Také v případě 12.Je2 (namísto 12.Se3) má 
černý snesitelný život: s vytvořením 
zablokovaného volného pěšce odpadla 
trvalá hrozba ze strany dvojice centrálních 
pěšců, což citelně usnadňuje černému hru. 
Je tudíž část pravdy ve výše uvedeném 
heslu, které může být přeloženo do 
šachového jazyku následujícím způsobem: 
to je již lepší zablokovaný volný pěšec na 
5. řadě, než dvojice centrálních pěšců na 
čtvrté s její neustálou hrozbou postoupit 
vpřed. 
11. Jb3! f6?  
Černý odráží neexistující hrozbu e4-e5 – 
tento postup by mu šel jenom k duhu. 
Klidně se mohl vyvinout prostřednictvím 
11. …Sd7 a 12. …Vad8. Lepší, než tah 
v textu, bylo také 11. …Jg6. 
12. f5  
Nečekaný a výjimečně přesný tah! Ztěžuje 
další vývin jezdce e7, omezuuje střelce c8 
a uvolňuje svému střelci pole f4. Kromě 
toho, bílý nyní ovládne slabé pole e6. 
Opoždění pěšce e4 a získání pole e5 
černým nemá již tak velký význam. 
12. …b6  
Odvedení střelce od obrany slabého pole je 
natolik chybným řešením, že jej nešlo od 
Capablancy vůbec očekávat! Ale celkové 
hraje Kubánec tuto partii vlažně, doslova 
jako by byl něčím deprimován. Již dříve 
jsem psal o svých dojmech, že Lasker 
působí na některé své soupeře podobně 
jako hypnóza, jinak lze těžko objasnit, proč 
boji zakalení bojovníci, když získaní 
v partii s Laskerem převahu, začínají 
okamžitě hrát na prohru. Cožpak ani 
Capablanca není z těch, kdo se mohou 
tomuto působení vyhnout? Sehráli spolu tři 
partie; v prvních dvou stál Kubánec skvěle 
– ale nemohl vyhrát! A třetí, která 
rozhoduje o osudu turnaje, hraje zjevně 
pod své obvyklé možnosti, i když uvážíme, 
že tady musel od samého začátku 
překonávat obtíže.  
13. Sf4 Sb7  

Tady měl černý sám měnit střelce (protože 
pěšec d6 se stane ještě další slabinou) a 
pokračovat ve vývinu tahy Sd7 a Vad8. 
Jezdce e7 bylo možné pak přes c8 převést 
na d6, jak to doporučoval pan Schulte v 
„Hamburger Nachriteen“. Po tahu černého 
se jeho hrad stane maximálně stísněnou. 
14. Sxd6 cxd6 15. Jd4 Vad8 16.Je6  
Zde rozhostěný jezdec je nedostupný a 
ovládá celé pole střetnutí. 
16. …Vd7 17. Vad1 Jc8  
Jak se odlišují pozice jezdců! 
18. Vf2 b5 19. Vfd2 Vde7 20. b4  
Zabraňuje jakýmkoliv pokusům osvobodit 
se prostřednictvím c6-c5. 
20. …Kf7 21. a3 Sa8  
S cílem operovat věží na sloupci „a“. 
22. Kf2 Va7 23. g4  
Bílý zcela spoutal soupeře a vysílá pěšce 
královského křídla na rozhodující zteč. 
23. …h6 24. Vd3 a5 25. h4 axb4 26. axb4 
Vae7  
Na otevřeném sloupci „a“ nemá věž ani 
náznak nějaké akce. „Zbytečně jsme tam 
byli na návštěvě!“ 
27. Kf3 Vg8 28.Kf4 g6 29. Vg3 g5+  
Celkově polovičaté řešení! Mnohem lepší 
bylo vyměnit pěšce. Po 29. …gf 30.gf 
mohl černý vyměnit ještě také věžový pár a 
zbývající věží zaujmout sloupec „g“. 
Pokud 30.ef, tak mohl černý postoupit 
pěšcem d6 a vzápětí vysvobodit také pěšce 
bránícího jezdce c8! Po tahu v partii je 
zřejmé, že obsazení sloupce „h“ bílými 
věžemi rozhodne o osudu boje. 
30. Kf3! Jb6  
Brát pěšce d6 teď není pro bílého výhodné; 
černý by totiž převedl jezdce přes c4 na e5 
se šachem a po gh by získal pěšce g4. 
31. hxg5 hxg5 32. Vh3  
Toto je mnohem silnější, než 32.Vxd6, na 
což by černý pokračoval 32. …Vh8, pak 
Jc4 atd. s dobrou hrou. 
32. …Vd7 33. Kg3  
Vyhýbá se šachu jezdcem na e5 a taktéž 
odtaženému šach po e4-e5 a odpovědi 
černého c6-c5. 
33. …Ke8 34. Vdh1 Sb7 35. e5!  
Elegantní rozhodující tah! Bílý zapojuje 
poslední rezervy na bitevní pole. 
diagram 
35. …dxe5 36. Je4 Jd5 37. J6c5  
Nakonec dosáhl bílý také materiální 
výhody. Na ústup věže vyhrává 38.Jxb7 a 
39.Jd6+. 
37. …Sc8 38. Jxd7 Sxd7 39. Vh7  



Rozuzlení je nedaleko. 
39. …Vf8 40. Va1 Kd8 41. Va8+ Sc8 42. 
Jc5 Černý vzal 1-0, protože není vidět 
obrany proti Je6+. Lasker provedl tuto 
partii velmi přesně, zcela důstojnou toho 
obrovského významu, který měla! 
 
 

Partie č. 70 – Hra čtyř jezdců 
Capablanca - Tarrasch 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Jc3 Jf6 4. Sb5 Sb4 5. 
O-O O-O 6. d3 Sxc3 7. bxc3 d5  
Tato obrana byla navržena Steinitzem a jak 
ukazuje průběh partie, nezasluhuje 
doporučení, protože černý může dosáhnou 
vyrovnání pouze velmi obtížně. 
8.Sxc6 bxc6 9.Jxe5 Dd6 10. Sf4 Ve8 11. 
Df3  
Tento tah není zcela nový, jak se mně 
zdálo, ale byl zkoumán již Svenoniem, 
jakož i velmi zajímavé a nečekané 
pokračování 11.ed Vxe5 12.d4 Ve1!, 
vedoucí ke koncovce, kterou Svenonius 
hodnotní jako remízovou. 
11. …dxe4  
Nyní by samozřejmě bylo chybou 11. 
…Vxe5 kvůli 12.d4. 
12. dxe4 Vxe5 13. Vfd1  
Jak se brzy vyjasní, na d1 bylo lepší 
postavit druhou věž. Na 13.Vad1 je špatné 
13. …De7, protože tehdy bílý po 14.Sxe5 
Dxe5 15.Vd8+ Je8 16.Vb1 (všechno 
ostatní je horší) ztěžuje soupeři vývin, což 
spolu s pěšcem navíc mu dává více než 
dostatečný ekvivalent za obětovanou 
kvalitu (poznámka 27). A tak nesmí černý 
hrát 13. …De7, ale 13. …Sg4 a po 14.Dg3 
Sxd1 15.Sxe5 Jh5! 16.Sxd6 Jxg3 17.Sxg3 
Sxc2 18.f3 vzniká koncovka 
s různobarevnými střelci, kterou může 
černý v nutném případě zavést do remízy. 
13. …Sg4 14.Dg3  
Až tento tah je rozhodující chybou. Po 
14.Vxd6 Sxf3 15.Vxf6 gf 16.Sxe5 Sxe4 
bílý mohl ještě dosáhnou úplné rovnováhy. 
14. …Sxd1 15. Sxe5  
Nyní na 15. …Dd8 přijde 16.Sxf6 Dxf6 
17.Vxd1 a bílý zůstane s pěšcem navíc. 
15. …Dd2!  
Tato matová hrozba (která by nebyla 
možná při 13.Vad1) zcela mění postavení 
na šachovnici; černý drží figuru navíc, 
kterou bílý obětoval, jak předpokládal, 
pouze dočasně. 
16. f3 Jh5 17. Df2  

Na 17.Dh4 černý přece jen donucuje 
ustoupit dámu na f2 po 17. …g5. 
17. …Dxf2+ 18. Kxf2 Sxc2 19. Vc1 Sa4 
20.Sxc7  
Bílý má pouze jednoho pěšce za jezdce, ale 
jeho pozice je lepší, protože černý jezdec 
stojí špatně (na okraji šachovnice) a také 
všechny jeho ostatní figury stojí nevalně; 
přitom černý nesmí ztratit ještě dalšího 
pěšce, což by dalo soupeři vážné šance na 
remízu. Tímto se vysvětluje pokračování 
odporu, který ještě mohl bílý klást soupeři. 
20. …Vc8  
Lepší bylo 20. …Kf8. 
21. Vb1 Sb5 22.Vd1 Kf8 23. Se5 Ke7 24. 
a4 Sc4  
Výměna „a“ pěšce po 24. …Sxa4 25.Va1 
s dalším 26.Vxa7+ nebylo v zájmu 
černého. Ústup střelce na a6 odsuzoval 
pěšce a7 k nehybnosti a dělalo z ní objekt 
pro napadení: 24. …Sa6 25.Sd4 Vc7 
26.Sc5+ Ke8! 27.Vb1 a potom Vb8+ a 
Va7. 
25. Vd4 Se6 26. Vb4 Sd7 27. Vb7 Va8 28. 
Ke3 Jf6 29. a5 Ke8  
Aby na 30.a6 odpověděl 30. …Sc8 a 31. 
…Sd7. 
30. Sd4 a6 31. f4  
Toto umožňuje černému značně si ulehčit 
jeho úkol. 
31. …c5!  
Se záměrem po 32.Se5 hrát 32. …Jxe4 a 
pak, v případě 33.Kxe4, také 33. …Sc6+. 
Pokud 33.Vxd7, tak po 33. …Kxd7 
34.Kxe4 f6 ztrácí bílý ještě střelce na e5. 
32. Sxf6 gxf6  
Nyní má černý střelce navíc, který má 
v koncovce mnohem více možností, než 
jezdec; ale nicméně hra zůstává až do 
samého konce zajímavou. Capablanca 
prokazuje heroický odpor. 
33. Vb6 Ke7 34. f5 Sb5 35. g4 Vd8 36. 
Kf4 Vd1  
Nikterak smrtelné by pro bílého bylo 36. 
…Vd3, s ohledem na 37.c4 a 38.Vc6. 
37. h4 h6 38. Vb7+ Kf8 39. Vc7 c4 40. g5  
Poslední marný pokus. 
40. …hxg5+ 41. hxg5 Vf1+ 42. Kg4 Vg1+ 
43. Kf4 fxg5+  
Pokud 43. …Vxg5, tak 44.e5. 
44.Ke5 Ve1  
Šlo hrát také 44. …g4, ale v tom případě 
by výhra visela na vlásku: 45.Kf6 Se8 
46.Vxc4 g3 47.e5 (lepší 47.Vd4 a pak 
Vd2) 47. …g2 48.Vh4 Vh1. 
45. Kf6 Vxe4!  



Pokud černý pokryje pěšce f7, tak bílý 
krásně vynutí remízu: 45. …Se8 46.Vxc4 
g4 47.e5 g3 48.Vh4 Kg8 49.Vg4+. 
46.Vxf7+ Ke8 47. Vg7 g4 48. Vg5  
Kubánec přece ještě něco nachází; nyní 
hrozí postup pěšce f5. 
48. …Sc6  
Aby zastavil pěšce z pole d5. 
49. Kg7 Sd5 50. Vg6  
Další postup pěšce f5 by nemělo smysl 
kvůli 50. …Se6. 
50. …Ve7+ 51. Kh6 Se4  
Pěšce g4 bylo lepší bránit prostřednictvím 
51. …Sf3. 
52. Vxg4 Sxf5  
V nyní vzniklé zajímavé koncovce (věž 
proti věži, věžového pěšce a střelce na 
diagonále opačné barvy, než je pole 
proměny pěšce) musí černý vyhrát, i když 
s nemalými obtížemi. Výměna věží, 
samozřejmě, vede k remíze, pokud bílý 
král stihne dosáhnout rohového pole a1. 
Taková koncovka se vyskytuje velmi 
zřídka, proto závěrečná část partie, 
obsahující typický vyhrávající příklad, 
přestavuje zvláštní interes. 
53. Vxc4 Ve5 54. Kg5!  
Zcela správně, jinak král nikdy nedokáže 
překonat 5. řadu a dostat se na a1. 
54. …Sd3+ 55. Kf4 Vf5+ 56. Kg4 Vxa5 
57. Vd4 Sb5 58. Kf4 Va3 59. c4 Sd7 60. 
Ke5 Kd8 61. Vd2 Kc7 62. Kd4 a5 63. 
Vd3 Va1 64. Kc3 Vc1+ 65. Kb2 Vh1  
Chybné by konec konců bylo 65. …Vxc4 
kvůli 66.Vc3. 
66. Vd5 a4 67. Vd2 Sc6 68. Ka2 Kb6 69. 
Vb2+ Kc5 70. Vb1 Vh3 71. Vg1 Kxc4 
72.Vc1+ Kb5 73. Vb1+ Kc5 74. Vc1+ 
Kd6 75. Vd1+ Sd5+ 76. Kb2 a3+ 77. Ka1 
Kc5 78.Vc1+ Sc4 79. Vg1 Vh2 80. Vg5+ 
Kb4 81. Vg1  

 
Pozice vzniklá na šachovnici je typická. 
Střelce je třeba převést na diagonálu b1-h7 

a krále na b3. Po tomto je možné mat, 
hrozící na a2, odvrátit pouze obětí věže. 
Ale střelec nemůže na předmětné 
diagonále zaujímat jakékoliv místo, ale 
pouze pole na 3. řadě, aby přikryl krále od 
šachu z křídla. Pokud zaujme toto pole 
rovnou, tak jej napadne věž. Tudíž je třeba 
toto napadení zabezpečit tahem Vd2, 
nejlépe se ziskem tempa. Přirozeně je při 
tom třeba být bedlivý a nedovolit pat. 
81. …Va2+ 82. Kb1 Vd2 83. Ka1 Bílý 
vzdal. 0-1 
Mohlo přijít 83. …Sd3 (s hrozbou 84. 
…Kb3; na 83. …Vg4+ král odchází ne na 
b3, kvůli Vb4+, ale na c3) 84.Vc1 Ka4! 
Pokud jde nyní věž na libovolné pole na 1. 
řadě, tak následuje Kb3, ale pokud ustoupí 
po sloupci „c“, tak dostává bílý mat během 
několika tahů – 85. …Vd1+ 86.Ka2 Sb1+ 
87.Ka1 Sc2+ 88.Ka2 Sb3 mat. 
 
 

Partie č. 74 – Ruská hra 
Lasker - Marshall 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jf6 3. Jxe5 d6 4. Jf3 Jxe4 
5. De2  
Ve své poslední partii musel Lasker zvolit 
absolutně spolehlivý způsob hry. Tah 
v textu je nejjednodušším a klidným 
způsobem útoku v ruské hře a přitom 
pravděpodobně jediným, který umožňuje 
bílému získat mírnou převahu. Srovnejte se 
zahájením partie č. 62 Capablanca-
Marshall. 
5. …De7 6. d3 Jf6 7. Sg5  
S drobnou hrozbou, na kterou nemůže 
černý odpovědět analogickým způsobem: 
po 7. …Sg4 8.Sxf6 Sxf3? 9.Dxe7+ Sxe7 
10.Sxe7 zůstává černý bez figury. 
Symetrické výstavby jsou výhodné 
zejména pro toho, kdo jako první začal – 
ten má iniciativu. 
7. …Se6  
Tento střelec stojů hůře než bílý střelec g5, 
z čehož vyplývají i další drobné výhody 
bílého. 
8.Jc3 Jbd7  
Také jezdec zde stojí hůře, než jezdec c3. 
Pokud vyvíjí černý svého jezdce na c6, tak 
po 8. …Jc6 9.d4 d5 10.Sxf6 musí černý 
odpovědět 10. …gf, protože 10. …Dxf6 
vede ke ztrátě pěšce d5. 
9. O-O-O h6  
Černé figury si jedna druhé překážejí, 
zvláště obtížné je vyvinout černopolného 



střelce; bílý může uvolnit cestu střelci f1 
převodem dámy na d2 nebo e3. Proto 
černý podniká hrubý pokus o uvolnění. 
Pozici nelze považovat za vyrovnanou, 
bílý si stále udržuje nevelkou převahu. 
10. Sh4 g5 11. Sg3 Jh5  
Jinak přijde úder 12.h4. 
12. d4 Jxg3  
Tento a následující tah černého byly 
udělány s cílem po d6-d5 odejmout bílým 
figurám pole e5. Nicméně, by bylo lepší 
zavrhnout postup pěšce d6 a místo toho 
udělat rošádu. 
13. hxg3 g4  
Toto vše je nahrubo a nesolidní. 
14. Jh4 d5  
Rozhodující chyba. Hrozba 15.d5 měla být 
odvrácena tahem 14. …Jb6, po čemž,  i 
když má bílý poněkud lepší hru, ale nic 
reálně hmatatelného zatím není. 
15. Db5  
Tah, vyhrávající nejenom partii, ale celý 
turnaj! V jakémkoliv případě zůstává černý 
bez pěšce. 

 
15. …O-O-O 
Marshall nastražil nádhernou léčku: po 
16.Jxd5 Sxd5 17.Dxd5 Dg5+ 18.Dxg5 hg 
se nečekaně vyjasňuje, že bílý ztrácí 
figuru. Je zcela očividné, že pokus o 
obranu po 15. …Db4 by byl chybou: 
16.Jxd5 Dxb4 17.Jxc7+. Mělo se prověřit 
ještě 15. …Sg7 a následující krátkou 
rošádou. Útok, který by při tom černý 
dostával, by sotva kompenzoval ztrátu 
několika pěšců, ale byla to pro něj 
pravděpodobně nejlepší šance. 
16. Da5 a6  
Zbytečné by bylo konec konců 16. …Kb8 
kvůli 17.Jb5. 
17. Sxa6  

Očividná, ale přesně propočítaná oběť, 
dávající neodrazitelný  útok. 
17. …bxa6  
Kvůli objektivnosti je třeba říct, že lepší 
bylo, konec konců, vyhnout se oběti tahem 
17. …Db4, smířit se s koncovkou bez 
pěšce. Ale přece vždycky se dá doufat, že 
soupeřem podniknutá kombinace s obětí se 
ukáže být nekorektní! 
18. Dxa6+ Kb8 19. Jb5  
Lasker všechno přesně spočítal. Do útoku 
se může zapojit ještě také věž, která hrozí 
vniknout na b3 s drtivou silou. Pokud 
černý překryje jezdcem na b6, tak se na něj 
vrhne pěšec a2. Kvůli hrozbě šachu na a7 
nemůže žádná z černých figur přijít na 
pomoc svému králi, který se nachází 
v krajně stísněném postavení. 

 
19. …Jb6 20. Vd3 Dg5+?  
Nejlepší obranou bylo 20. …Jc4, 
zabraňující vniknutí věže 21.Vb3, na což 
by přišlo 21. …Dg5+ 22.Kb1 Jd2+. Bílý 
mohl pak pokračovat v útoku následujícím 
způsobem: 21.Ve1 (aby po 22.Vb3 Dg5+ 
odpověděl 23.Ve3) 21. …Vd6 22.Jxd6 
Dxd6 23.Vb3+ Jb6 24.a4 Sc8 25.Ve8 Dd7 
26.Db5 Dxb5 27.Vxb5 po čemž získává 
ještě dvě figury za věž a zůstává s pěšcem 
navíc, například, 27. …Kb7 28.a5 Sd7 
29.Vxf8 atd. 
21. Kb1 Sd6 22. Vb3 Vhe8 23. a4 Sf5  
S cílem pokusit se ještě zahrát Ve2, ale i 
tento plán je zhacen. 
24. Ja7  
Kvůli hrozbě Jc6 mat je střelec přinucen 
ustoupit. 
24. …Sd7 25. a5 Dd2 26. axb6 Ve1+ 27. 
Ka2 c6 28. Jb5! 
(vede ke krásnému matu) 
28. … cxb5 29. Da7+ Černý vzdal 1-0, 
protože na 29. …Kc8 přijde 30.Da8+ Sb8 
31.Da6 mat.

 


