
 Komentuje vítěz mistrovství SSSR 1979 – Jeffim Geller  
 

Geller – Anikajev 

Sicilská obrana 

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 ed 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 d6 6.Se2 Se7 7.0-0 0-0 8.f4 Jc6 9.Se3 a6 10.a4 

Scheveningská varianta. Maróczyho útok. Jeho podstata spočívá v tom, že se bílý snaží nejprve 

předejít soupeřově iniciativně na dámském křídle (a2-a4, Se2-f3) a teprve potom přistupuje k útoku 

na krále (g2-g4). 

10. …Sd7 

     Jak ukázala praxe posledních let, pořadí tahů, zvolené Anikajevem, není přesné. Pokud černý 

směřuje k redukční systém – Jxd4, Sd7, Sc6, tak k němu musí dojít bez tahu a7-a6. Aby bílý 

bojoval o převahu v zahájení, musel by v tom případě odvést jezdce z centrální pozice (Jd4-b3). 

Po vložení 9. …a6 10.a4 ustoupit jezdcem, jak se ukáže, není nutné. Proto je tady mnohem 

přesnější plán s 10. …Dc7. 

11.Sf3 

     Nemyslím, že je to nový tah. Nicméně v příručkách posledních let není v takové situaci nikde 

uveden. Odstoupení střelce – jakoby reakce na pořadí tahů, zvolené soupeřem. 

11. …Ja5?! 

     Je možné, že tento manévr má právo na existenci, ale mnohem nadějnějším vypadá 11. …Dc7 

12.Jb3 b6 s přechodem ke známým výstavbám. Současně plánované 11. …Jxd4 12.Sxd4 Sc6 

dávalo bílému možnost obsadit oslabený bod b6 – 13.a5. 

12.De2 Dc7 13.g4! 

 

 
13. …Vfc8? 

     Nyní se útok bílého rozvíjí sám od sebe a pro podporu není zapotřebí zvláštních obětí. Není 

silnější ani 13. …Vac8. Po 14.g5 Je8 15.f5 Jc4 16.fe fe 17.Sg4 Jxe3 18.Dxe3 je pozice bílého velmi 

silná. 

     Důslednějším oproti jiným pokračováním vypadalo 13. …Jc4. Na to jsem zkoumal 14.g5 Je8 

15.Jf5 Sd8 16.Sd4 ef 17.Jd5 Dc8 18.Vae1 se silným útokem za figuru (hrozí 19.ef a na 19. …Sxf5 – 

20.Dxe8), i když vynucených cest k výhře není vidět. 

14.g5 Je8 15.f5 Jc4 16.Sh5 

     Je možné, že jednodušší bylo 16.fe fe 17.Sg4 s převahou, ale také tah v partii je dostatečně 

účinný. 

16. …g6 17.fg fg 18.Df2 Je5 

     Jediná obrana. 

19.Jf3 Jg7 20.Jxe5 Vf8 21.Jf7 Jxh5? 

     Doposud se černý bránil nejlepším způsobem. Houževnatější bylo 21. …gh, i když i tehdy po 

22.Sd4 je pozice černého hodně špatná. Nyní se závěrečný útok bílého rozvíjí vynuceně. 

 



 
22.Jd5! ed 23.Jh6+ Kg7 24.Df7+! 

     Zdaleka na honba za efektem, ale nejracionálnější cesta k vítězství. V případě 24.Sd4+ Sf6 

25.gf+ Kxh6 by nebylo za bílého tak jednoduché nalézt rozhodující pokračování. 

24. …Vxf7 25.Vxf7+ Kh8 26.Sd4+ Sf6 27.Vxf6 

Černý vzdal 

 

 
Jeffim Geller – 8.3.1925 – 17.11.1998 

 

Pro úplnost dodejme, že Geller získal 11,5 bodu ze 17 partií. Druhé místo obsadil Jusupov s 10,5 

body a 3. - 4. místo si pak rozdělili Balašov s Kasparovem – 10 bodů. 
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