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 V předchozích kapitolách jsme určili, že 
šachová tvorba mistrů minulosti se vyvíjela 
ve dvou směrech, které kolem poloviny XIX. 
století stále ještě nebyly odděleny jeden od 
druhého. 
     První – kombinační, mající počátek v rané 
italské škole XVI.-XVII. století představovali: 
v XVIII. Století „modenské trio“ a Stamma, 
v první polovině XIX. století – Sarratt, Lewis, 
Cochrane a MakDonnell v Anglii, 
Deschapelles a Kieseritzky – ve Francii, 
mistři „berlínského souhvězdí“ – v Německu. 
     Druhý – poziční. Philidorovo prohlášení 
v polovině XVIII. století našlo své 
pokračovatele v osobě Saint-Amanta ve 
Francii, Stauntona, Williamse a Wyvila – 
v Anglii. 
     Nicméně, je nezbytné objasnění. 
V praktické partii jsou základy kombinační a 
poziční hry natolik těsně propojeny, že jejich 
vymezení je do určité míry pomyslné, 
dokonce i když je řeč o mistrech těch dávných 
časů. Když řadíme například MacDonnella ke 
kombinačnímu a Stauntona – k pozičnímu 
směru, pouze zdůrazňujeme 
nejcharakterističtější osobitosti v tvorbě 
těchto mistrů.  
     V průběhu času se hra mistrů stávala stále 
více různorodou, souvislost mezi 
kombinačními, pozičními, taktickými a 
strategickými základy – těsnější. 
     Prvními skutečně různorodými mistry, 
v jejichž hře našly harmonický soulad základy 
poziční a kombinační hry (to, co v literatuře 
posledních let nazývají šachovým realizmem), 
byli La Bourdonnais a Petrov. 
     Autorita toho nebo onoho tvůrčího směru 
byla vždy spojena s úspěchy jeho nejlepších 
představitelů. Po výhře nad Saint-Amantem 
našla následovníky Stauntonův zdrženlivý 
způsob hry bez risku, konkrétně v osobě 
Angličanů Williamse a Wyvila. Koneckonců, 
kombinační škola nepřestala vzrušovat srdce 
milovníků šachu. Taková už je síla 
estetického působení kombinace. Nicméně, 
nejsilnější šachista, v očích mnohých, hrál 
jinak, a to značilo hodně… 

     Tak to pokračovalo do roku 1851 – roku 
prvního mezinárodního turnaje v Londýně. 
S jeho výsledky je čtenář již obeznámen. 
Staunton, jemuž většina šachových autorit 
předpovídalo vítězství, skončil až čtvrtý. 
Prvním se stal v cizině málo známý zástupce 
Německa Adolf Anderssen (1818-1879). 
     Je zajímavé, že budoucí velký mistr-
praktik na sebe poprvé obrátil pozornost jako 
šachový skladatel. V roce 1842 ve svém 
rodném městě Vratislavi vydal sborník úloh, 
který rok po londýnském turnaji vyšel ve 
druhém vydání. 
     Zde několik skladeb z tohoto sborníku. 
 

 
Mat 4.tahem 

 
1.Sh5 Kxh5 2.Kg7 h6 3.Kf6 Kh4 4.Kg6 mat. 
Závěrečné dva tahy této kombinace dostaly 
pojmenování „Anderssenovo téma“. Aby se 
předešlo patu, překrývá bílý svou 
dalekonosnou figuru a poté dává mat 
prostřednictvím odkrytého šachu. 
 



 
Mat 3.tahem 

 
1.Ve1 Kxd4 (na jakýkoliv tah jezdce matuje 
2.Vd3) 2.e4 fe 3.Vd1 mat. 
 

 
Mat 3.tahem 

 
1.Dh1 ghD (nebo Kxh1) 2.Jf7 Kf5 3.Jg5 mat, 
2. …J-kamkoliv 3.Jd6 mat. 
 
     

 
Adolf Anderssen 

 

 Následující úloha, tématicky shodná 
s předchozí, se nedostala ani do prvního, ani 
do druhého vydání sborníku. Poprvé byla 
publikována v rubrice „Illustrated London 
News“ v roce 1846 
 

 
Mat 5. tahem 

 
1.De1 deD 2.Vd4 f1D 3.Va4+ Sxa4 4.b4+ 
Dxb4 5.ab mat. 
 
Anderssenovou první učebnicí byl Grecův 
sborník, Allgaierova příručka a Philidorova 
„Analýza“. Později se seznámil s díly 
modeňanů, Lewise, Walkera a La 
Bourdonnaise. Zvláště pečlivě studoval 
Anderssen partie zápasu La Bourdonnais – 
MacDonnell. 
      V roce 1845 navštívil Vratislav vůdce 
„berlínské plejády“ Bledow, se kterým se 
Anderssenovi povedlo sehrát pět partií. Pouze 
jedna z nich skončila remízou. V ostatních 
zvítězil zkušený Bledow. Zde také, ve 
Vratislavi, se konaly prvá střetnutí 
Anderssena s Lassou, Mayetem a 
Loewenthalem. Jejich celkový výsledek byl 
rovněž pro Anderssena nepříznivým. 
     V roce 1846 přijel Anderssen do Berlína 
za účelem získání vědecké hodnosti (profesí 
byl učitelem matematiky a němčiny ve 
vyšších třídách gymnázia). Tady se seznámil 
s J. Dufresnem – šachovým literátem a 
mistrem – a dalšími silnými berlínskými 
šachisty. Neustále se s nimi střetával za 
šachovnicí a vysloužil si uznání jako šachista 
ostrého kombinačního nadání. Již tehdy 
Hanstein předpověděl, že porazí všechny staré 
mistry. 
     A když vyvstala otázka, kdo z německých 
mistrů je hoden reprezentovat svou zemi na 
nadcházejícím turnaji v Londýně, Berlínský 



šachový spolek mimo jiné kandidáty zvolil 
Anderssena, i když ještě neměl za sebou 
významné sportovní úspěchy. Ve své 
podstatě, nejlepším Anderssenovým 
úspěchem před turnajem byl remízový 
výsledek v zápase se svým krajanem 
Harrwitzem. Tento zápas se konal v roce 
1848 ve Vratislavi a skončil výsledkem +5, -
5. 
     Turnaj, na němž měl Anderssen změřit síly 
s nejlepšími mistry Anglie, Francie a 
Maďarska, byl organizován u příležitosti 
Londýnské světové výstavy. 
     Kromě Anderssena zastupovali Německo 
Mayet a v Londýně žijící Horwitz. Za Francii 
vystupoval Kieseritzky, za Maďarsko – Szén 
a Loewenthal. Z anglických mistrů, kromě 
Stauntona, hráli Williams, Wyvil, Bird, 
Newham, Loewe, kapitán Kennedy, Brodie, a 
taktéž Skotové Mucklow a E. Kennedy, 
zařazení na poslední chvíli místo ruských 
mistrů Janische a Šumova. Janisch přijel do 
Londýne se zpožděním a Šumov nemohl 
vůbec přijet. Takovým způsobem, scházeli 
z nejsilnějších šachistů pouze Petrov, Lasa a 
Saint-Amant. 
     Systém, podle kterého se hrál první 
mezinárodní turnaj, byl velmi svérázný. 
V prvním střetnutí účastníci, rozdělení na osm 
dvojic, hráli mini zápasy na dvě vítězství. 
Poražení vypadli z dalších bojů. Osm vítězů 
utvořilo další čtyři dvojice. Přitom, na 
naléhání účastníků, byla délka zápasů 
prodloužena. Vítězem se stal, kdo vyhrál čtyři 
partie. Poražení ve druhém a třetím střetnutí 
pokračovali v boji: v „zápasech útěchy“ 
bojovali o páté až osmé místo. 
     V prvních dvou kolech vyhráli dva zápasy 
Angličané Staunton, Williams a Wyvil a také 
Anderssen, který porazil Kieseritzkého (+2, 
=1) a Széna (+4, -2). Je zajímavé, první dvě 
partie se Szénem skončily porážkou 
německého mistra.  Tak by, pokud by 
původní podmínky turnaje – hra na dvě výhry 
– nebyly změněny, mohl Anderssen 
v nejlepším případě počítat pouze s pátým 
místem. 
     Rozhodujícím se ukázalo třetí kolo, ve 
kterém se střetli Anderssen se Stauntonem. 
Staunton utrpěl porážku +1, -4. Ve stejnou 
dobu porazil Wyvil Williamse (+4, -3). 
     Ve finálním střetnutí dosáhl Anderssen 
další výhry – s Wyvilem (+4, -2, =1). 
V zápase o III.-IV. místo utrpěl Staunton další 
porážku, tentokrát od svého krajana a tvůrčího 
souputníka Williamse (+3, -4, =1). 

     Systém, kterým se hrál první mezinárodní 
turnaj, trpěl vážným defektem. Sestavení 
dvojic se určovalo losem. Pokud se jeho vůli 
střetli nejvíce toho hodni kandidáti mezi 
sebou v prvním střetnutí, pro jednoho z nich 
turnaj skončil. Tak se stalo Kieseritzkému, 
který po porážce od Anderssena byl zbaven 
možnosti pokračovat v boji, i když 
koneckonců převyšoval silou většinu 
účastníků. 
     Následující experimenty  (například turnaj 
v Manchesteru 1857) pouze potvrdily názor o 
nevhodnosti systému hry s vypadáváním. V 
malém turnaji hraném krátce po prvním 
mezinárodním turnaji byl vyzkoušen jiný 
systém: všichni účastníci hráli mezi sebou. 
Tento kolový systém se měl uplatnit všude. 
     Londýnský turnaj položil základy 
mezinárodním střetnutím soudobého typu. 
Jejich počet se zvyšoval každoročně. Druhý 
mezinárodní turnaj se uskutečnil u příležitosti 
Světové výstavy v Londýně v roce 1862, třetí 
– během stejné výstavy v Paříži za pět let. 
     Výsledky londýnského turnaje – skvělé 
vítězství Anderssena a neúspěch Stauntona – 
vrátily kombinační škole bývalou autoritu. 
Všeobecné nadšení vyvolával styl 
Anderssenových vítězství. Nezastavuijíce se 
před materiálními oběťmi, se německý mistr 
snažil nezadržitelně o útok. Efektní a 
nečekané taktické údery mu přinášely úspěch 
v boji se slavnými soupeři. Triumf v Londýně 
udělal Anderssena nástupcem Stauntona – 
následujícím nekorunovaným mistrem světa 
. 
     Ihned po skončení turnaje získal 
Anderssen snadno I. cenu v turnaji, 
uspořádaném Londýnským šachovým 
klubem. Získal 7,5 bodů z 8 a předstihl 
Horowitze, Harrwitze, Loewenthala, Klinga a 
další mistry. 
     Do střetnutí s Morphym zůstávala 
dosažená autorita nejsilnějšího šachisty světa 
německým mistrem neotřesitelnou. Pravda, 
v malém turnaji v Manechesteru (1857) 
ustoupil první dvě místa Loewenthalovi a 
Bodenovi, ale tento výsledek byl čistě 
náhodný: turnaj se hrál systéme 
s vyřazováním a Anderssen s něm odehrál 
všeho všudy jenom dvě partie. 

                                                 
 Po londýnském turnaji se plánoval zápas na 21 partií 
mezi Anderssenem a Stauntonem (v turnajových 
pravidlech byl dokonce začleněno ustanovení, 
zavazující vítěze přijmout Stauntonovu výzvu). Zápas 
byl odložen s ohledem na Stauntonovo onemocnění a 
později už se nekonal. 



       V roce 1858 v Paříži utrpěl Anderssen 
krutou porážku v zápase s mladým 
Američanem Morphym, který přijel do 
Evropy, aby změřil své síly s nejlepšími 
mistry Starého světa. Zápas se hrál na sedm 
vyhraných partií. Anderssenovi se podařilo 
získat pouze dvě výhry při dvou remízách. 
Anderssen byl dostatečně statečný, aby uznal 
převahu svého soupeře. Nicméně na jaře 
příštího roku se Morphy vrátil do vlasti a dále 
se vážných soutěží neúčastnil.  
    Odchodem Morphyho ze šachu Anderssen 
obnovil slávu prvního šachisty světa. 
    V letech 1859-1860 porazil Anderssen své 
krajany Suhleho (+27, -13, =8), Hirschfelda 
(+14, -10, =5) a Dufresneho (+4). Snadno 
převládal ve střetnutích s Mayetem. 
     Mnohem napínavější byl boj Anderssena 
s Ignácem Kolischem (1837-1889) – 
maďarským mistrem ostrého kombinačního 
nadání, který se objevil koncem padesátých 
let. Střetnutí v Paříži (1860) skončilo remízou 
s výsledkem +6, -6. V zápase, který se konal 
v příštím roce, zvítězil Anderssen (+4, -3, =2). 
     Skvělý úspěch přinesl Anderssenovi druhý 
mezinárodní turnaj v Londýně, který se konal 
v roce 1862. Vyhrál 12 partií, prohrál pouze 
jednu. Druhý byl Louis Paulsen (1833-1890) 
– mistr zjevného pozičního založení, 
v průběhu mnoha let stálý turnajový a 
zápasový soupeř Anderssena. 
     Tento turnaj byl prvním vážným 
vystoupením budoucího mistra světa 
Wilhelma Steinitze (1836-1900). Obsadil VI. 
místo. 
     Brzy po turnaji se v Londýně konal první 
zápas mezi Anderssenem a Paulsenem. 
Probíhal za houževnatého boje a nedal 
převahu žádnému ze soupeřů (+3, -3, =2). 
     Po debutu v Londýně udělal Steinitz 
krátký proces s anglickými mistry 
Blackburnem (+7, -1, =2), Mongredienem 
(+7), Deaconem  (+5, -1) a Greenem (+5, =2). 
      V roce 1866 se v Londýně uskutečnil 
zápas Steinitze s Anderssenem. Hrálo se na 
osm vyhraných partií. Výsledkem +8, -6 
(remízy nebyly!) získal vítězství Steinitz. 
     V následujících letech ještě Anderssena 
provázely velké úspěchy. V roce 1870 se 

                                                 
 Paulsen, Němec národností, se v roce 1854 
přestěhoval do Ameriky. Společně s Morphym byl 
účastníkem I. Amerického šachového kongresu v roce 
1857. V roce 1860 se Paulsen vrátil do vlasti. Po 
výhrách nad Anderssenem ve dvou zápasech (1876 a 
1877) byl považován za jednoho z nejsilnějších 
šachistů světa. 

v Baden-Badenu konal první mezinárodní 
turnaj v Německu (vice-prezidentem byl 
mimochodem I. S. Turgeněv). První cenu za 
11,5 bodu ze 16 bral Anderssen, když 
předstihl o půl bodu Steinitze a vyhrál s ním 
obě partie. 
     Nicméně potom se úspěchy začínají střídat 
s neúspěchy. V roce 1871 v Berlíně 
s výsledkem +2, -5 prohrává zápas se svým 
žákem a krajanem Zukertortem, budoucím 
soupeřem Steinitze v prvním oficiálním 
zápase o světové prvenství. 
     Ale vždyť ještě před třemi lety mezi týmiž 
soupeři probíhal zápas s převahou Anderssena 
a skončil výsledkem +8, -3, =1. Na 
mezinárodním turnaji ve Vídni v roce 1873 
bere Anderssen pouze třetí cenu za Steinitzem 
a Blackburnem. V roce 1876 se v Lipsku 
konal nevelký turnaj, v němž zvítězil 
Anderssen. Ale ze zápasu, organizovaného po 
turnaji, mezi Anderssnem a Paulsenem vyšel 
vítězně Paulsen (+5, -5, =1). 
     Triumfálně bylo oslaveno v roce 1877 50-
leté Anderssenovo jubileum. V Lipsku se 
konal speciální kongres, na který přijeli mistři 
a amatéři šachu z různých měst Německa a 
také zahraniční hosté. V turnaji, 
organizovaném u této příležitosti, vystoupil 
nejlépe L. Paulsen. Jubilant dělil 
s Zukertortem II.-III. místo a když vyhrál 
rozhodující partii, získal druhou cenu. Poté 
byl sehrán v pořadí třetí zápas mezi 
Anderssenem a Paulsenem. A znovu 
triumfoval Paulsen s výsledkem +5, -3, =1. 
     Rok před svou smrtí, v roce 1878, 
Anderssen přijal účast ve velkém 
mezinárodním turnaji v Paříži. Bez ohledu na 
pokročilý věk dosáhl poměrně slušného 
výsledku, když obsadil VI. místo. 
Anderssenovým posledním vystoupením byl 
nevelký turnaj ve Frankfurtu nad Mohanem 
v témže roce 1878, kde byl třetí. 
     Tak do konce svých dnů velký mistr 
úspěšně odolával tlaku mnohočetných 
soupeřů, jejichž řady se plnily představiteli 
následující generace mistrů. 
     Obrazně řečeno, na cestě k vrcholu 
kombinačního umění mistrů minulosti čekalo 
několik příkrých a obtížných stoupání. 
Anderssenovi se jako prvnímu podařilo 
dosáhnout vrcholu a jak trefně vyjádřil R. 
Réti, „odhalit šachovému světu celou sílu 
kombinace“. 
     Chvalozpě  kombinace! – tak lze 
charakterizovat Anderssenovu tvorbu 
v období jeho největší slávy. Anderssenovou 



tvorbou byla definitivně vytvořen pevný 
základ pro poziční hru, spojující prvky 
strategie a taktiky. 
     Nikoliv náhodou Steinitzovo učení, 
představující samo o sobě vědecký základ 
poziční strategie, se formuje po triumfálním 
průvodu Anderssena a jeho tvůrčích 
souputníků. 
     Tvorba šachového mistra, v průběhu 
několika desetiletí účastnícího se v důležitých 
soutěžích, nezůstane beze změny. Obohacuje 
se novými idejemi, jejichž hlasateli bývá 
nejčastěji mnohem mladší generace mistrů, 
nabývá léty nové rysy. Anderssenův tvůrčí 
vzhled v počátku a na konci jeho šachové 
pouti se v mnohém liší.  

     Abychom si udělali představu o tom, jak 
hrál Anderssen v různých etapách své 
působnosti, probereme řadu jeho partií, držíce 
se v základě chronologickou posloupností. 
     Anderssenovým živlem byly taktické 
bouře a kombinační vichřice. Bez ohledu na 
materiální ztráty se německý mistr snažil o 
útok. Pro dosažení výhodné kombinační 
situace, a někdy prostě pro zkomplikování 
boje byl Anderssen připravený k jakýmkoliv 
obětem. K většině pozic střední hry 
přistupoval Anderssen jako k navýsost  
danému zadání: hledal rozhodující 
kombinaci! Mnohé jeho kombinace, jak 
ukázala pozdější analýza, byly nekorektní a 
podařily se pouze díky chybám soupeřů, kteří 
nedosahovali jeho taktického vidění. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


