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Tři stádia šachové partie – zahájení, střední ha a koncovka jsou spolu nerozlučně spojeny. Nicméně tato 

vzájemná závislost zdaleka není plně respektována milovníky šachu. Stále ještě bude existovat mylná 

domněnka, že zahájení – to je samostatná část teorie, která nemá příliš velký vliv na další události ve střední hře 

a zvláště v koncovce. Vychází při tom z toho, že cíle zahájení jsou načrtnuty zcela přesně – je známo, že 

v počátku partie je třeba dosáhnout rychlého vývinu figur, snaha opevnit se v centru. 

Nicméně je třeba vždy počítat s tím, že realizace těchto blahých záměrů může probíhat různě, a třeba i maličké 

nuance v různých výstavbách a konstrukcích zahájení jsou schopné vážně ovlivnit veškeré další dění. 

Podnikneme krátké putování po dvou populárních variantách zahájení a prozkoumáme na konkrétních 

příkladech, jak formují vývoj událostí ve střední hře. Zvláštní pozornost při tom obrátíme na svého druhu 

„kritické pozice“, vyžadující pronikavého pohledu do budoucnosti, ocenění blížících se perspektiv. Konec 

konců, probírané plány nejsou přísně jedinými, ale jak ukazuje turnajová praxe, jsou nejlogičtější a nejúčelnější. 

 

Italská hra 

 

 
 

Tato pozice vzniká v jedné ze základních variant po 

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.c3 Jf6 5.d4 ed 6.cd 

Sb4+ 7.Sd2 Sxd2+ 8.Jbxd2 

 

 

 

Zahájení spěje k vyvrcholení, nastupuje  - podle 

Aljechina – „čas přijímat konkrétní rozhodnutí“. 

Představte si, že hrajete černými. Bude přistupovat 

k aktivitě bílého v centru lhostejně? Sotva. Vždyť 

při 8. …0-0-0 9.d5 má bílý prostorovou převahu. 

Zahajovací schéma vám diktuje protiúder 8. …d5. 

Po 9.ed Jxd5 10.Db3 vzniká složitá pozice 

s oboustrannými možnostmi. Černý upevňuje bod 

d5 a v dalším boji bude tento důležitý centrální bod 

držet. Bílý izolovaný pěšec d4 se může ukázat 

v koncovce být slabým, ale ve střední hře jeho 

centrální postavení je hodně významné, při jeho 

podpoře je možné vniknutí na e5, což vytváří 

hrozbu směrem na královské křídlo soupeře. 

Pochopitelně, pro černého je účelné dosahovat 

zjednodušení, aby využil slabost izolovaného pěšce.  

Kolik rozhodnutí do budoucna diktuje konstrukce 

zahájení! Ve světle našeho posuzování probereme 

následující partii. 

 

Tarrasch – Capablanca 

San Sebastian, 1911 

8. …d5 9.ed Jxd5 10.Db3 Jce7 

Pochybné je 10. …0-0, jak navrhoval D. Bronštejn, 

kvůli 11.Sxd5 Ja5 12.Sxf7+ Vxf7 13.Dc3 

s převahou bílého. Nevýhodné je 10. …Se6 

11.Dxb7 Ja5 12.Sb5+ Kf8 13.Da6 c6 14.Sa4 Sc8 

15.Dd3 a černý nemá kompenzaci za ztraceného 

pěšce. Zajímavý je starý Zuckertortův návrh 10. 

…Ja5 11.Da4+ Jc6. 

11.0-0 0-0 12.Vfe1 c6 13.a4 

Tento plán s dalším převodem dámy na a3 poprvé 

uplatnil M.Čigorin v parii s J.Zuckertortem (Vídeň, 

1898). Předčasné je 13.Je5, na což může černý hrát 

13. …Db6, dosahuje zjednodušení pozice. Po 

14.Sxd5 Jxd5 15.Dxb6 ab bílý ničeho nedosáhne. 

Na 13.Je4 je dobré 13. …Jb6 a pokud 14.Sf1, tak 

14. …Se6. Silnější je 14.Jc5, ale i v tomto případě 

14. …Jxc4 15.Dxc4 b6 16.Jd3 Sb7 zabezpečuje 

černému pohodlnou rovnováhu. 

13. …Db6 14.Da3 Se6 15.a5 Dc7 16.Je4 

„Nic zvláštního nedává ani 16.Jg5. Střelec ustoupí 

na f5 a jezdec se na g5 nemůže udržet“ – 

poznamenal ve svých poznámkách S.Tarrasch. 

16. …Vad8 17.Jc5 Sc8 

„Černý dokončil rozestavení svých sil a již 

pokukuje po soupeřově izolovaném pěšci, jehož 

bývalá síla se postupně vytrácí.“ – Tarrasch. 

18.g3 (oslabuje královské křídlo, lepší bylo 18.Je5) 

18. …Jf5 19.Vad1 Jd6 20.Sxd5 (pokud 20.Sf1, tak 

je silné 20. …Sg4) 20. …Jb5! 

Po tomto skvělém mezitahu získává černý převahu. 

Špatné je 21.Sxf7+? s ohledem na 21. …Dxf7 

s dvojím úderem na f3. 



 
 

21.Db4 Vxd5 22.Jd3! (aby udržel pozici jezdce f3, 

důležitou pro obranu pěšce d4) 22. …Sg4 23.Jde5 

h5 Černý schází ze správné cesty. Lepší bylo 23. 

…Vxe5! 24.Jxe5 Sxd1 25.Vxd1 Vd8 a pěšec d4 se 

stává skutečnou slabinou. 

24.Jxg4 hg 25.Jh4 Bílý hraje v obtížné pozici 

velmi vynalézavě. Nabízelo se 25.Je5, ale tehdy 25. 

…Vfd8 dávalo černému jasnou převahu. 

25. …Vfd8 26.Ve7 Dd6 Opět nepřesnost. 

Capablanca na svém prvním velkém mezinárodním 

turnaji se v soupeřově silné časové tísni nechává 

strhnout a také hraje bleskově. Výrazně silnější bylo 

26. …Dc8 a pokud 27.Dc4, tak 27. …V8d7. 

27.Dxd6 Jxd6 28.a6! ba 29.Vxa7 Jb5 30.Vxa6 

Jxd4 31.Kf1 g5 32.Jg2 Jf3 33.Vxd5 cd (málo 

slibuje i 33. …Jxh2+ 34.Ke2 cd 35.Je3 d4 36.Jf5 

d3+ 37.Kd1) 34.Je1! Ve8 (více šancí dávalo 34. 

…Vc8, ale po 34. …Jxh2+ 35.Kg2 dobírá bílý 

pěšce) 35.Jxf3 gf 36.Vd6 Vc8 37.Ke1 Ve8+ 

38.Kf1 remíza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hra čtyř jezdců 

 

 
 

K této známe pozici vedou tahy 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 

3.Jc3 Jf6 4.Sb5 Sb5 5.0-0 0-0 6.d3 d6 7.Sg5 Do 

dnešní doby se černý vyvíjel symetricky, nicméně 

další pokračování touto cestou by jej přivedlo ke 

katastrofě. O nebezpečí spojeném s kopírováním 

tahů v zahájení již byla řeč mnohokrát. V případě 7. 

…Sg4? může hra pokračovat takto: 8.jd5 Jd4 

9.Jxb4 Jxb5 10.Jd5 Jd4 11.Dd2! Sxf3 12.Sxf6 Dd7 

(nebo 12. …gf 13.Dh6 Je2+ 14.Kh1 Sxg2+ 

15.Kxg2 Jf4+ 16.Jxf4 ef 17.Kh1 Kh8 18.Vg1 Vg8 

19.Vxg8 Dxg8 20.Vg1) 13.Je7+ Kh8 14.Sxg7+ 

Kxg7 15.Dg5+ Kh8 16.Df6 mat. 

Právě proto zde černý obvykle odstraňuje 

nepříjemného jezdce c3, pokračujíce 7. …Sxc3 Po 

8.bc vzniká pozice, ve které je třeba stanovit jasné 

perspektivy utkání. A, konečně, soupeři nemohou 

stavět vzdušné zámky. Ve svých předpokladech a 

plánech do budoucna musí vycházet z toho, co 

vlastně diktuje výstavba zahájení. 

Černý bude muset najít vhodné místo pro svého 

střelce c8, spojit věže zbavit se nepříjemné vazby 

jezdce f6. Tyto úkoly jsou nadiktované konkrétní 

situací a řeší se přechodném stádiu zahájení do 

střední hry. 

Bílý se musí bezpochyby snažit zesílit tlak v centru 

a využít vazbu jezdce f6. Za tím účelem se 

potřebuje aktivizovat v centru a ve vhodný okamžik 

postoupit pěšcem d3. 

A nyní si probereme, jak se vyvíjela hra 

v následujícím střetnutí. 

 

Botvinnik – Reshevsky 

Turnaj o MS, 1948 

8. …De7 Plán, navržený před mnoha lety 

německým mistrem Metgerem. Černý uvolňuje pole 

d8 pro jezdce, aby jej poté převedl na e6 a takovým 



způsobem vytěsnil střelce g5. Jiné metody 

vytěsnění střelce g5 jsou méně nadějné. Pokud 

rovnou 8. …h6 9.Sh4 g5, tak musí černý počítat 

s obětí jezdce na g5. Dobrou pozici má bílý také při 

8. …h6 9.Sh4 Sg4 10.h3 Sxf3 11.Dxf3 g5 12.Sg3 

Jd7 13.d4 f6 14.Dg4 Existuje ještě jeden způsob, 

jak se zbavit vazby jezdce – 8. …Je7. Jeho klady a 

zápory uvidíte v další partii. 

9.Ve1 Jd8 10.d4 Je6 11.Sc1 Konec konců, po 

11.Sxf6 Dxf6 má černý výhodnou pozici a po 

11.Sh4 se černý jezdec převede na f4. 

11. …Vd8 Před černým vyvstal nový problém – 

obrana pěšce e5. Pochopitelně jej neuspokojuje 

pokračování 11. …ed 12.cd, postupující centrum 

bílému. Metger zde doporučoval vtipný tah 11. 

…c5! Pokud 12.de, tak 12. …de a je špatné 

13.Jxe5? s ohledem na 13. …Jc7. Postup 12.d5 

zavře centrum. Po 12. …Jc7 13.Sf1 uvede černý 

jezdce f6 na e8 a realizuje, pro podobné pozice, 

typický průlom f7-f5. 

Zajímavé je tady i 11. …c6 navržené Rubinsteinem 

s tím, aby stanovil pozici v centru. Nyní se ukazuje 

nepříjemná opozice věže a dámy na sloupci „e“. 

13.Jh4! Jistá rána. V táboře černého začíná být 

těsno. Špatné je nyní 13. …Jg6 kvůli 14.Jf5! Sxf5 

15.ef. Konec konců, nepřijatelné je 13. …g6? kvůli 

14.Sg5 a vazba jezdce f6 se může ukázat osudnou. 

Nevychází ani 13. …Jxe4 14.Vxe4 f5. V tom 

případě může následovat 15.Sc4+ Kh8 16.Dh5 fe 

17.Sg5 Dd7 18.Sf7 ed 19.Ve1 s rozhodujícím 

útokem, protože bílá věž bude převedena na 

královské křídlo. 

Povšimněte si toho, že kombinační útok bílého 

vznikl v procesu logického vývoje zahajovacího 

schématu a je důsledkem toho, že černý nesprávně 

chápal vzniklou pozici. 

13. …Jg4 14.g3 Df6 15.f3 Jh6 16.Se3 Jezdec je na 

h6 umístěn těžkopádně, proto bílý zavrhnul variantu 

16.Sxh6 gh (16. …Dxh6 17.de). 

16. …Ve8 17.Dd2 Jg6 

 

 

 

18.Jg2! 

Taktický obrat. Pokud se váš soupeř dostal do 

stísněné pozice, nemá smysl jít bez reálných výhod 

na výměny, to usnadňuje obranu. Na 18.Sg5 by 

černý odvětil 18. …Jxh4! Nyní je špatné 18. 

…Dxf3 19.Se2 Df6 (19. …Dxe4? 20.Sxh6 gh 

21.Sb5) 20.Sc4 De7 21.Sxh6 gh 22.Dxh6 a bílý má 

silný tlak. 

18. …Sh3 19.Se2 Sxg2 20.Kxg2 d5 Černý v těžké 

pozici obětovává pěšce, aby vytvořil taktické 

hrozby. 

21.ed ed 22.cd Jf5 Za cenu materiálních ztrát se 

černému podařilo aktivizovat své figury. Bílý musí 

být velmi pozorný k protivníkovým hrozbám. 

23.Sf2 Ved8 Prověřte sami, jak by se bílý bránil 

v případě dobrodužného výskoku 23. …Jfh4+. 

24.c4 h5 25.h4 Jak ukázal Botvinnik, bílý měl hrát 

25.Vab1! s odvrácením následujícího v partii úderu 

v centru. 

25. …b5 26.Dg5 Správné rozhodnutí. Výměnou 

dam sráží bílý agresivní možnosti soupeře na 

minimum. 

26. …Dxg5 27.hg h4 28.Sd3 hg 29.Sxg3 Jxd4 

„Vede k beznadějné pozici; nebylo možné ponechat 

bílému dvojici aktivních střelců. Úpornější odpor 

mohl černý klást po 29. …Jxg3 30.Kxg3 bc 

31.Sxc4 Kf8“ – Btvinnik. 

30.Vad1! („Se smrtící hrozbou 31.Sxg6“ – 

Botvinnik) 30. …c5 31.dc Jxc6 32.Se4 Vac8 

33.Vxd8+ Jxd8 34.Sf5 Va8 35.Ve8+ Kh7 36.cb 

Zajímavá situace. Černý je zahnaný do slepé uličky, 

nemá žádný vhodný tah. Vida, jak se ukázalo být ve 

střední hře chybné jeho mylné pochopení zahájení. 

36. …f6 37.Sc7 Je6 38.Vxa8 Jxc7 39.Vxa7 Jxb5 

40.Vd7 fg 41.a4 černý vzdal 

 

Nyní se vrátíme k tahu 8. …Je7. 

 

 
 



S čím kalkuluje černý, když souhlasí se zdvojením 

pěšců? Spoléhá na vytvoření hrozeb po otevřeném 

sloupci „g“ a jezdce e7 je připraven převést na f4. 

Ale tento plán lze těžce realizovat, pokud bílý 

dostatečně vyhodnotí soupeřovy záměry. Je možné 

9.Sxf6 gf 10.Jh4 Pokud nyní 10. …c6, tak 11.Sc4 

d5 12.Sb3 Jg6 13.Jxg6 hg 14.f4! a bílý má 

iniciativu. Po 10. …Jh4 může černý hrát také 10. 

…f5. Konec konců, nyní by výměna na f5 pouze 

usnadnila černému obranu. Situace vyžaduje od 

bílého otevření linií na královském křídle. Dobré je 

11.f4, například: 11. ..Jg6 12.Jxf5 Sxf5 13.ef Jxf4 

14.g3 Pozice bílého je lepší. Namísto 11.f4 se jeví 

mnohoslibným manévr 11.Dh5. 

 

Nabízí se taková otázka - musí bílý rovnou měnit na 

f6? V šachu přece taktéž působí zvláštní 

psychologický zákon – hrozba je silnější než její 

provedení. Možná ani v této pozici nestojí za to 

spěchat s odhalením svých záměrů? 

 

Zkuste sami odpovědět na tuto otázku při 

komentování následující partie. Orientací pro vaše 

komentáře budou lakonické znaky, svým způsobem 

majáky, které jsme rozestavili. 

 

Capablanca – Steiner 

Los Angeles, 1933 

 

9.Jh4 c6 10.Sc4 Se6? 11.Sxf6 gf 12.Sxe6 fe 

13.Dg4+ Kf7 14.f4! Vg8? 15.Dh5+ Kg7 16.fe de 

17.Vxf6! Kxf6 18.Vf1+ Jf5 19.Jxf5! ef 20.Vxf5+ 

Ke7 21.Df7+ Kd6 22.Vf6+ Kc5 23.Dxb7 Db6  

24.Vxc6+! Dxc6 25.Db4 mat.

 


