
Aljechin – Mezinárodní šachové turnaje v New Yorku 1924 – 1927 
 
Em. Lasker – Ed. Lasker 
6. kolo 
 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. O-O Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 O-O  
Tento tah lze dělat i do d7-d6; nicméně při správné hře to vede pouze k přehození tahů. 
8. c3 d6  
Pokus obětovat pěšce tahem 8. …d5, jako zahrál Marshall proti Capablancovi (NY, 1918), byl 
vyvrácen následujícím způsobem: 9.ed Jxd5 10.Jxe5 Jxe5 11.Vxe5 Jf6! 12.Ve1! Sd6 13.h3 Jg4! 
14.d4 Dh4 15.Df3 Jxf2 16.Ve2 a černý nemohl získat dostatečnou kompenzaci za zde následující 
oběť 16. …Sg4 atd. 
9. h3!  
Tento preventivní tah je nezbytný, aby předešel této pozici velmi nepříjemné vazbě jezdce tahem 
Sc8-g4. Kromě toho, je přípravou k případným akcím na královském křídle. 
9. …Ja5 10. Sc2 c5 11. d4 Dc7 12. Jbd2 cxd4  
S nadějí využít sloupec „c“ jako operační základnu. Nicméně i v této, a zejména v partii Maróczy – 
Réti (18. kolo), se ukázalo, že bílý může bez obtíží zpochybnit soupeři tento sloupec a poté získat 
převahu, když stísní černého tahem d4-d5. Proto se přece jenom zdá být nadějnější dříve 
uplatňovaný tah 12. …Jc6, kterým se černý vzdává okamžité proti-iniciativy. 
13. cxd4 Sd7 14. Jf1 Vfc8  
V souladu s plánem musí být druhá věž využita na sloupci „a“ nebo „b“. Nicméně se to černému 
nepodaří uskutečnit. 
15.Ve2  
Tento tah, v podstatě zcela dobrý, zdá se být přece jenom poněkud podivný a přivádí soupeře na 
zcela nové myšlenky. 
Samozřejmější a minimálně stejné dobré by bylo 15.Sd3, jak hrál Maróczy proti Rétimu. 
15. …Jh5  
Oběť pěšce spojená s tímto tahem je velmi důmyslná a zajímavá; nicméně v podstatě se jeví 
nekorektní. Logickým pokrčováním bylo 15. …b4 16.Sd3 Db8, aby po Sd7-b5 atd. nabídl výměnu 
a tím si usnadnil obranu. Ale i v tomto případě si bílý bezpochyby uchovával lepší pozici. 
16. dxe5 dxe5  
 

 
17. Jxe5!  
Emanuel Lasker se neobává komplikací a klidně přijímá nabízený dar. Kombinační hru, která poté 
následovala, vede velkolepě až k vytvoření vyhrané pozice. 
17. …Sxh3 18. Jxf7  
Se strašlivou hrozbou 19.Dd5. 
18. …Se6 19. Jg5 Sc4 20. Sd3 Vd8 21. Vc2! 



To dává bílému mnohem výhodnější obrannou pozici, než okamžitá výměna na c4. Například: 
21.Sxc4+ Jxc4 (méně vhodné 21. …Dxc4 22.Dc2 Dxc2 23.Vxc2 Vd1 24.Jf3 atd.) 22.Db3 Jf4 
23.Sxf4 Dxf4 24.Jh3 (na 24.Je6 přijde 24. …Dg4) 24. …De5 a černý má větší šance na remízu, než 
po tahu v partii. 
21. …Jf4 22. Sxf4 Dxf4 23. Jh3 De5 24. Sxc4+ Jxc4 25. De2  
Nyní má bílý pěšce navíc a věci se redukují pouze na to, aby byl vytlačen soupeřův jezdec 
z dominantní pozice, čemuž není černý schopen zabránit. V daném okamžiku ovládá černý černá 
pole. Nicméně to pro něj není dostatečná kompenzace za pěšce. 
25. …Vd4 26. f3 Vad8 27. Vac1 Sc5 28. Kh1 Sb4  
Veškeré snahy černého přivedly pouze k tomu, že zvětšil hrozbu tahu b2-b3. Vniknutí jezdce na d2, 
které černý připravil tahem v partii, je aktem zoufalství a nemůže ovlivnit průběh partie. 
29. b3 Jd2  
Po 29. …Jb6 (pokud 29. …Jd6, tak 30.Je3) by mohl bílý po 30.Vc6 Sa3 31.Vc2 vynutit výměnu 
jednoho páru věží a tím neutralizovat tlak černého po sloupci „d“. Tah v partii uvádí jezdce do slepé 
uličky.  
30. Je3!  
Nyní hrozí bílý zahrát 31.Vd1 a po zahnání střelce z diagonály a5-e1 získat figuru. Protikombinace 
černého 30. …Jxe4 31.fe Vxe4 se vyvrací tahem 32.Vc8. 
Černý, majíce za to, že našel skrytou obranu, urychluje události a nutí soupeře okamžitě provést 
jeho hrozbu. Nicméně brzy bude krutě zklamán ve svých očekáváních. 
30. …Sa3 31. Vd1 Sb4  
Pokračování 31. …Sd6 by konec konců nepostačovalo s ohledem na 32.Jg4 atd. 
32. a3  
Bílý musel velmi přesně propočítat tento vyhrávající manévr. 
32. …Sa5 33. b4 Sc7  
Nyní pro zabránění matu již nepostačuje tah 34.Jg4 kvůli odpovědi 34. …Jxe4! Atd. Nicméně bílý 
připravil jako odpověď mnohem silnější námitku. 
34. f4! 
a na jedinou možnou odpověď 
34. …Jxe4!  
Nezahrál 35.fe Jg3+ 36.Kh2 Jxe2 37.Vxc7 Vxd1 38.Jxd1 Vxd1 39.Jg5 Vd8 40.Va7 (což mu dávalo 
mimochodem taktéž velmi široké šance na výhru), ale mnohem silněji: 
35. Kh2!  
na což byl černý donucený odpovědět 
35. …Vxd1!  
Nebo 35. …De7 36.Jf5. 
36. Jxd1!  
Konec konců ne 36.fe Sxe5+ 37.g3 Vd2 atd, 
36. …De7  

 



37. Vxc7?  
Bílý se tímto tahem zbavuje plodů své předchozí výborné práce. Po prostém 37.Jdf2 Vd4 38.De3 
získával figuru, protože tah 38. …Sb6 se vyvrací prostřednictvím 39.Vc8+ Kf7 40.Jxe4 Vxe4 
41.Dxe4 s dalším 42.Jg5+. To samozřejmě okamžitě rozhodovalo boj. 
Po tahu v partii bude bílý minimálně velmi obtížně vyhrávat. 
37. …Dxc7 38. Dxe4 Dc4  
Nelze 38. …Vxd1 39.De8 mat. 
39. De7  
Po výměně dam by bílý ani teď, ani v dalším nemohl docílit úspěchu, protože černý by v koncovce 
získal pěšce a3, vyměnil pěšce b4 a tím by zlikvidoval celé jeho dámské křídlo. V tom případě by se 
pěšcová převaha bílého na královském křídle ukázala být nedostatečnou pro výhru. Pokud se bílý 
této výměně vyhne, tak bude muset pomaličku přejít do obrany a v podstatě se rozloučit 
s myšlenkou na výhru. Ale on chce vyhrát a tím se vysvětluje jeho výpad v 51. tahu. 
39. …Dc8 40. Jdf2 
Dámská koncovka, vznikající po 40.Jg5 Vxd1 41.Df7+ Kh8 42.Dh5 h6 43.Dxd1 hg 44.Dh5+ Kg8 
45.Dxg5 Dc1 atd. dávala bílému velmi málo šancí na výhru, ale tah 40.Je3 nebyl vůbec možný 
kvůli odpovědi 40. …Ve8. 
40. …h6 41. Da7?  
Více šancí dávalo 41.Je4, neboť po 41. …Ve8 42.Dc5 Dxc5 43.Jxc5 Ve3 44.Jxa6 Vxa3 45.Jc5 
mohl bílý ještě bránit pěšce „b“. Proto na 42.Dc5 by musel černý odpovědět 42. …De6, což jeho 
obranu dělalo obtížnější, než v partii. 
41. …De6 42. Db7 Dd5! 43. Db6  
Konec konců, jak výměna dam, tak také pokračování 43.Dxa6 Da8 neslibovalo bílému absolutně 
žádné šance na výhru. 
43. …Vd6 44. De3 Ve6 45. Dc3 Dc4  
Během posledních osmi tahů se postavení černého značně zlepšilo. 
46. Df3 Dc6 47.Dd3 Vd6 48. Db3+ Dd5 49. Db1 Ve6  
Nyní hrozí věž přejít do protiútoku (na pěšce a3) a bílý, pokud si nepřeje spokojit se s remízou 
opakováním tahů, musí bezpodmínečně něco „vymyslet“. 
50. Jg4 Ve2!  
Černý si správně všiml, že oběť, spojená s posledním tahem bílého, není nebezpečná a poklidně ji 
přijímá; o to více, protože jinak by pozice jezdce na e5 mohla dát bílému malou šanci. 

 
51. Jxh6+  
Naděje na výhru, spojená s touto kombinací, utrpí porážku z toho důvodu, že jezdec se nemůže 
současně podílet na útoku kvůli nezabezpečené pozici vlastního krále. Přání bílého vyhnout se 
remíze vede dokonce k tomu, že v dalším průběhu se ocitne v prohrané pozici kvůli slabině pěšce 
a3. 
51. …gxh6 52. Dg6+ Kf8 53.Dxh6+ Ke8 54. Dg6+ Kd8 55. Dg3  



Bílý by mohl remizovat, kdyby zahrál jednoduše 55.Db6+. Například: 55. …Ke8 56.Db8+ Ke7 
57.Da7+ Kf8 58.Db8+ Ve8 59.Da7 a černému nezbývá nic lepšího, než hrát opět 59. …Ve2 atd. 
Podobné možnosti se bílému nabízely také v následujících tazích. 
55. …Ve8  
Po 55. …Vd2 s hrozbou 56. …Vd3 by mohl bílý vždy odrazit hrozbu matu na g2 prostřednictvím 
řady šachů (začínajícími 56.Dh4+). 
56. Df2 Vg8 57. Db2  
Také tady mohl bílý vynutit remízu prostřednictvím 57.Db6+ atd. 
57. …Dd6!  
Chrání krále před dalšími šachy a znovu brání jezdci zasáhnout do hry. 
58. Dc3 Kd7 59. Df3 Kc7 60. De4 Vg7 61. Df5  
Bílý důsledně provedl svůj plán a přesnými manévry dámy zajistil jezdci zapojení do hry. Nicméně 
se ukazuje, že v daném případě to má druhořadý význam a nemůže být kompenzací za pěšce a3. 
61. …Ve7! 62. Jg5  
Stále ještě nebylo pozdě zabezpečit své dámské křídlo prostřednictvím 62.Dc2+ Kd8 63.Dc3 atd. 
Naopak, svůdný manévr jezdcem jej měl stát partii. 
62. …Ve3 63. Je4 De7!  
Hrozí získat dámu prostřednictvím 64. …Dh4+ atd. 
64. Jf6 Kb8!  
Nyní je osud pěšce a3 rozhodnut. Počínaje 38. tahem se černý dokonale bránil a nyní dosáhl 
vyhrané pozice. 
65. g3  
K ničemu nevedlo 65.Jd7+ Kc7 atd. 
65. …Vxa3 66.Kh3 Va1  
V případě 66. …Dxb4 bílý remizoval věčným šachem (67.De5+ Kb7 68.Dd5+ atd.) 
67. Jd5 Vh1+  
Tímto a příštím tahem forsíruje černý výměnu dam a přechází do sice obtížného, ale přece jenom 
vyhrané koncovky. Nicméně mnohem silnějším bylo 67. …Dd6, aby poté odehnal jezdce tahem 68. 
…Vd1 a hrál na zisk pěšce b4, spojeným s přímým útokem na krále. 
68. Kg2  
Konec konců, ne 68.Kg4 s ohledem na 68. …De2+. 
68. …Dh7 69. Dxh7  
Bílý se nemůže vyhnout výměně dam, protože po 69.De5+ (Df8+) Kb7 nemá k dispozici další 
šachy. Zatímco je král by musel konec konců zahynout při spojeném útoku černých figur. 
69. …Vxh7 70. Kf3 Kb7 71. g4 Kc6 72. Ke4 

 
72. …Vh8  
Tento samozřejmý tah dává bílému skrytou možnost remizovat. Správně bylo 72. …Vd7, což 
vynucovalo ústup jezdce bez nutnosti odejít věží ze 7. řady a to by mělo rozhodující význam, 
například: 72. …Vd7 73.Je3 (pokud 73.Jf6, tak 73. …Vd8 74.g5 a5 75.ba b4 76.g6 b3 a černý 



vyhraje) 73. …a5 74.ba b4 75.g5 (75.a6 by bylo konec konců zbytečné) 75. …Kc5 76.Jc2 b3 77.Ja3 
b2 78.g6 Kb4 79.Jb1 (79.Jc2+ Kb3) 79. …Vd1 80.g7 Vg1 s následujícím 81. …Vxg7 a černý 
vyhraje. 
73. Je3  
Na 73.Jf6 by přišlo 73. …Vd8 s rozhodujícím a6-a5. 
73. …Ve8+ 74. Kd4 Vd8+ 75. Ke4  
Bílý se snaží nedovolit, aby soupeř odřezal jeho krále od volných pěšců a v důsledku má pravdu. Na 
75.Kc3 by černý pravděpodobně odpověděl 75. …Vd6, aby v případě tahu jezdcem vnikl na d1 a 
v případě postupu pěšců – převést krále pod ochranou věže na obranu královského křídla; i když ani 
v této variantě nelze nalézt zjevnou prohru za bílého. 
A přece jenom se nejpřesvědčivějším jeví tah v partii, který po krátkém a ostrém boji vede 
k evidentní remíze. 
75. …a5! 76. bxa5 b4 77. a6!  
Jediný tah. Nepostačujícím by bylo 77.g5 b3 78.Jc4 Kc5 79.Jb2 Vd2 80.Jd3+ Kc4 81.Je5+ Kc3 a 
černý vyhraje. 
77. …Kc5  
Mnohem perspektivnější, než 77. …b3 78.Jc4 Kb5 79.Jb2 Kxa6 (zbytečné by bylo 79. …Vd2 kvůli 
odpovědi 80.a7) 80.Ke3 Kb5 81.g5 Kb4 82.g6 Kc3 (nebo 83.Jc4+) a černý nemůže hrát 83. …Kc2 
(a2) kvůli 84.f5 s dalším 85.g7 atd. 
78. a7! b3 79.Jd1 Va8  
Při pokračování 79. …Kb6 80.Ke3 Kxa7 81.Jb2 by černý přivedl hru k uváděným variantám. 
80. g5 Vxa7 81. g6 Vd7 82. Jb2 Vd2 83. Kf3!  
Pointa celé obrany: černý konec konců nemůže brát jezdce kvůli 84.g7. Pokud chce pokračovat ve 
hře na výhru, tak musí připustit přiblížení soupeřova krále ke svému volnému pěšci. 
83. …Vd8 84. Ke4 Vd2 85. Kf3 Vd8 86. Ke4 Kd6  
Tento tah, skutečně, vede k vynucenému zisku obou volných pěšců; nicméně, je ….., černý nemůže 
vyhrát, bez ohledu na svou značnou materiálovou převahu. 
87. Kd4 Vc8 88. g7 Ke6 89. g8D+ Vxg8 90. Kc4 Vg3 91. Ja4 Kf5 92. Kb4 Kxf4 93. Jb2 Ke4 
94.Ja4 Kd4 95. Jb2 Vf3  
Černý se teď pokouší dostat po obejítí věže králem na d2. Nicméně během toho se bílý král stihne 
dostat na b2, tak že další pokusy černého přiblížit se králem ke svému pěšci musí být bezvýsledné. 
Výjimečně obsažná partie! 
96. Ja4 Ve3 97. Jb2 Ke4 98. Ja4 Kf3 99. 
Ka3 Ke4 100. Kb4 Kd4 101. Jb2 Vh3 102. Ja4 Kd3 103. Kxb3 Kd4+ 1/2-1/2 


