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     V partii s holandským mistrem C. 

Zuidemou na turnaji v Amsterodamu 1966 

jsem se v lehce vyhrané pozici dopustil 

nedbalosti a vznikla koncovka, kterou 

specialisté hodnotili jako remízovou. 

 
     Černý střelec má omezenou působnost, 

navíc nemá černý vhodné tahy. Proto jsem 

měl za to, že bílý může počítat s výhrou. 

     Následovalo: 43.g5 

     Povinný tah, neboť pěšec g5 ještě více 

tísní střelce. Pokud černý, aby se vyhnul 

matovým hrozbám po sloupci „h“, odmítne 

výměnu a postoupí pěšcem – 43. …h5, 

přijde 44.Vc6 Kf7 45.Kd3 Sh8 46.Vc7+ 

Kg8 47.Vc8+ Kh7 48.Va8 Sg7 49.Va6 Sh8 

50.f5 gf 51.Vh6+ Kg8 52.Vxh5 Sg7 53.g6 

a dva spojení volní pěšci bílého musí 

rozhodnout partii. Prohrává 13. …Kf8 

44.Vc6 Kf7 45.h5 a také 43. …Kh8 44.h5 

hg 45.hg. Konečně, na 43. …Kh7 vede 

k výhře 44.Vc6 Sh8 45.h5. 

43. …hg 44.hg Kf8 45.Kd3 

     Při postavení králů na e4 a f7 a věži na 

c6 musí být na tahu černý! Manévr krále 

má za cíl přenést povinnost tahu na 

soupeře. 

45. …Kg8 46.Vc6 Kf7 

     Nic na věci neměnilo 46. …Kh7. 

47.Ke4 Sh8 

     Nyní je jasné, proč bílý směřoval do 

této pozice. Černý je v zugzwangu, a obě 

jeho figury jsou nucené zaujmout pasivní 

pozice na h7 a h8. 

48.Vc7+ Kg8 49.Vc8+ Kh7 50.f5 

     Začátek rozhodujícího nástupu. Bílý 

vytváří matovou síť kolem nepřátelského 

krále. Pokus změnit průběh událostí 

prostřednictvím 50. …d3 51.Kxd3 gf by 

byl neúspěšný po 52.g6+ Kg7 53.Kxv3 a 

54.Kd3. 

50. …gf+ 51.Kxf5 

     Bílý král se nyní může odpoutat od 

černých pěšců, poněvadž nevychází 51. 

…d3 s ohledem na 52.g6+ Kg7 53.Vxc3. 

51. …Sg7 

     A teď hrozí 52. …d3. 

 
52.Ve8!! 

     Vhodný odskok věží jsem hledal, když 

jsem zapisoval svůj 42. tah. Nicméně tento 

tah jsem našel až při analýze. Vede 

k zugzwangu, zatímco 52.g6+ Kh6 53.Ve8 

Kh5 54.Ve1 je chybné kvůli 54. …Kh4 a 

černý král se aktivizuje. 

     Po 52.Ve8 nemá černý uspokojivou 

odpověď. Na 52. …c2 přijde 53.g6+ Kh6 

54.Ve2. Prohrává také jakýkoliv tah 

střelcem: 52. …Sh8 53.g6+ Kh6 54.Vc8 

nebo 52. …Se5 53.Kxe5 c2 54.Kf6 c1D 

55.g6+ a Vh8 mat. Nejdůvtipnějším 

pokusem o záchranu bylo 52. …Sh6, aby 

se v případě 53.gh c2! 54.Vc8 d3 55.Kg5 

d2 56.Vc7+ Kg8 57.Kg6 pokračovalo 57. 

…c1D!. Nicméně v případě 53.g6+! Kg7 

54.Vc8 Se3 55.Vc7+ Kf6 bílý vyhrával. 

52. …d3 53.g6+ Kh6 54.Ve3 Sd4 

     Na 54. …Se5 55.Vxe5 Kg7 (jinak Ve5-

e7-h7 mat) přijde 56.Ve7+ a Kf6. 

55.Vxd3 c2 56.Vh3+ Kg7 57.Vh7+ 

     Poslední jemnost, kterou byl bílý 

povinen předvídat při domácí analýze: věž 

zadržuje pěšce c2 zezadu. Černému zbylo 

pouze vzdát partii. 



     Tady následovala zábavná epizoda. Španělský velmistr A. Pomar oznámil, že se černý 

vzdal v remízové pozici! On, Pomar, se přesně pamatuje, že v příručce se tato koncovka 

hodnotí právě tak. Chudák Zuidema se velmi rozčílil. Dobře, že této scéně přihlížející dánský 

mistr Enevoldsen okamžitě ukázal cestu k výhře: 55. …Kg8 56.Vc7 c1D 57.Vxc1 Sb2 58.Vc7 

Sd4 59.g7 Kh7 60.Vf7!! a dále g8D+ s následujícím Kg6. Všichni se ohlédli – Pomara nebylo 

vidět…  
 


