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Sedmý mistr světa v šachu, hluboký znalec koncovek V.V.Smyslov, se na 
stránkách této knížky dělí o své bohaté zkušenosti se všemi příznivci šachu. 
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Předmluva 
 
Mnohé šachové partie se rozhodují v koncovce a tato je od dávných časů podrobována analýze. 
Koncovkám jsou věnovány monografie a příručky, kde jsou rozebírány teoretické pozice, jejichž 
znalost pomáhá šachistovi. 
Koncovka má svá specifika. Ve střední hře se král vyhýbá napadení soupeřových figur, ale 
v koncovce se aktivně účastní boje. Narůstá role volných pěšců. Malý počet figur na šachovnici 
vytváří iluzi jednoduchosti. Nicméně v na první pohled jednoduchých pozicích se nezřídka skrývá 
hluboký a krásný obsah. 
V praktické koncovce zbývá pro tvorbu široký prostor, bez ohledu na všechno teoretické bádání. 
Umění rozehrávat koncovky vyžaduje přesný propočet a bohatou představivost. 
Vždy jsem s uspokojením rozehrával koncovky partií a nevyhýbal jsem se přechodu do koncovky, 
pokud to vyžadovala logika boje. 
Vlastnosti a zvláštnosti figur se nejvýrazněji projevují v koncovkách. Proniknutí do tajů koncovek 
odkrývá překvapující svět harmonie šachu. Ne náhodou bere studiová tvorba, která se právem 
nazývá poezií šachu, svůj počátek v závěrečném stadiu partie. 
V knize je uvedeno 122 koncovek z mých partií, 41 partií, které jsem sehrál na mezinárodních 
turnajích a doma. Ve vzorových partiích může čtenář pozorovat spojitost mezi zahájením, střední 
hrou a koncovkou. Jsou také uvedeny některé mnou sestavené studie. 
Pochopení koncovky – toť kouzelný klíč k tajům mistrovství. 
 
V. Smyslov 
 
 
 
Pěšcové koncovky 
 
Pěšcové koncovky se v praktických partiích vyskytují poměrně řídce, protože výsledek boje je často 
vyjasněn do té doby, než ze šachovnice zmizí lehké a těžké figury. Nicméně, přízrak věžové 
koncovky visí nad šachovnicí, když zbývající figury v důsledku výměn mohou opustit pole střetu. 
V té kapitole je uvedeno několik koncovek, nicméně s motivy pěšcové koncovky se čtenář setká 
ještě najedenkrát, při rozboru dalších koncovek. 
Bez ohledu na minimální materiál jsou pěšcové koncovky často velmi obtížné, jsou bohaté na 
studiovou přesnost a někdy se v nich setkáme s paradoxními ideami. 



Pěšcové koncovky zpravidla podléhají vyčerpávající analýze s kategorickým oceněním pozice. To 
dělá studium teorie věžových koncovek zajímavým ba až poutavým. 
 
Koncovka 1  
Aronin – Smyslov Tato pěšcová koncovka má studiový 

charakter. Můj soupeř nepochyboval o výhře, 
když udělal svůj další tah. 

XIX. mistrovství SSSR, Moskva, 1951 

 

45. g4  
Od kořene brání protihře černého, spojené 
s postupem f6-f5 nebo g5-g4. Nyní se černý 
král chystá provést pochod na pole c4.  
45. …hxg3! 46. fxg3 g4!  
Paradoxní řešení, protože pěšec „h“ se stává 
krytým volným. 
47. h4 c5 48. Ke2 Kh7 49. Kd3 Kh6 50. c3 
a5 51. cxb4 axb4  
Remíza! Nyní nelze 52.Kc4 kvůli 52. …f5! 
53.ef e4. Nebo 53.Kd3 f4 54.gf ef 55.Ke2 
Kh5 56.e5 Kg6 a potom 57. …Kf5. Král se 
úspěšně vypořádá se dvěma volnými pěšci 
bílého. 

 
 
 
 
Koncovky lehkých figur 
 
V této kapitole předkládáme pozornosti čtenářů koncovky, kde jezdci bojují jeden proti druhému, 
proti střelcům, střelci jeden proti druhému a taktéž kdy je na šachovnici větší počet lehkých figur. 
Je známo, že ve srovnání s chodem ostatních figur je tah jezdcem podivný. V jezdcových 
koncovkách jsou jasně vyjádřeny kombinační motivy. V rukou vynalézavého šachisty je jezdec 
mimořádně nebezpečný. 
Jezdec hůře, než střelec, bojuje proti volným pěšcům na různých křídlech, ale nesčetný počet 
koncovek rozhodla jezdcovými vidličkami. 
Propočet v jezdcových koncovkách musí být maximálně konkrétní. 
Střelec – figura dalekonosná a může krásně podporovat nástup svých a zadržet postup soupeřových 
pěšců. Při přechodu do střelcových koncovek je užitečné své pěšce stavět na pole barvy, po nichž 
nechodí vlastní střelec. 
Pro koncovky s různobarevnými střelci se upevnila pověst remízových. Skutečně, nezřídka pěšec 
navíc, nebo dokonce nejeden pěšec navíc nemůže být realizován, nicméně praxe ukazuje, že i při 
„různobarvě“ mohou existovat pozice s bohatým myšlenkovým obsahem, pozice, kde je výhra 
jedné ze stran předurčena. 
Odpověď na prastarou otázku: „Kdo je silnější, střelec nebo jezdec?“ – v mnohém závisí na 
rozestavení pěšců. Jak již bylo řečeno, pokud je třeba bojovat proti volným pěšcům, dalekonosný 
střelec má častěji navrch. Nicméně jezdci jsou, na rozdíl od střelce, dostupná pole obou barev a 
v pozicích s uzavřenými pěšcovými řetězy jezdec převyšuje střelce. 
V obraně jezdec s pomocí pěšců vytvoří „pevnost“, nedostupnou pro útočícího soupeřova krále. 
Tuto jezdcovu vlastnost je nezbytné znát. 
Umění vytušit „individuální“ zvláštnosti každé lehké figury je důležité při přechodu do koncovky. 
Velkou roli hraje rozvití intuice a praktická zkušenost. 
 
 
 
 
 
 



Koncovka č. 9 
Smyslov – Derkač 
Kijev, 1937 

 
Jezdec je tady silnější než střelec, protože 
černí pěšci stojí na polích barvy střelce a 
omezují jeho pohyblivost. 
38. a6! g6  

Rovněž nezachraňovalo 38. …ef 39.gf g6 
kvůli 40.e4! fe 41.fe de 42.Jxe4+ Ke6 43.Jc3 
Kf6 44.d5 Sd3 45.Je4+ Sxe4 (45. …Ke7 
46.Ke5) 46.Kxe4 g5 47.hg+ Kxg5 48.Ke5 
Kg6 49.Ke6 h4 50.d6 a bílý vyhraje. 
39. fxe4 fxe4  
Pokud 39. …de, tak 40.g3 s možnou 
variantou 40. …Sd3 41.d5 Sc4 42.d6 Ke6 
43.Kg5 Kxd6 44.Kxg6 Ke5 45.Kxh5 Kf6 
46.Kh6 Sd3 47.Jd5+ Ke5 48.Kg7 Kxd5 49.h5 
a volný pěšec nezadržitelně postupuje do 
dámy. 
40. g3  
Pokračuje ve hře na zugzwang. Nyní je černý 
král donucen ustoupit. 
40. …Ke6 41. Kg5 Kf7 42. Jd1 Sf1 43. Jf2 
Kg7 44. g4  
Rozhodující průlom. Jezdec proniká do 
soupeřova tábora. 
44. …hxg4 45.Jxg4 Sh3 46. Jf6 Se6 47. Je8+  
Černý vzdal.

 
 
 
 
 
 
 
Vasilij Vasiljevič Smyslov se narodil v roce 1921. Velmi brzy se začal zabývat šachy. 
V roce 1938 splnil mistrovskou normu, když se dělil o 1.-2. místo v přeboru Moskvy. V roce 1941 
získal Smyslov titul velmistra. Zvítězil v turnaji kandidátů (Curych, 1953), první zápas o titul mistra 
světa v roce 1954 s Botvinnikem skončil remízou, 12:12. Znovu zvítězil v turnaji kandidátů 
(Amsterodam, 1956) a střetl se s Botvinnkem podruhé. V roce 1957 Smyslov vyhrál 12,5:9,5 a stal 
se sedmým mistrem světa. 
Více než šedesát let trvá jeho skvělá šachová kariéra: stovky turnajů a zápasů, desítky výher, 
množství vyznamenání a cen. 
Autor knih o teorii a praxi šachu.  
(text ze zadní strany obálky knihy) 
 
Vasilij Vasiljevič Smyslov (rusky Василий Васильевич Смыслов,  
24. března 1921, Moskva –27. března 2010, tamtéž 
byl ruský šachový mezinárodní velmistr a mistr světa z let 1957 až 1958 zaSovětský svaz. Jeho hra 
byla proslulá pověstnými pozičními souboji a precizní koncovkou. Šachy se naučil hrát již v šesti 
letech, ale až od roku 1935 však nikde nehrál, pouze studoval knihy. Původním povoláním 
byl novinář, studoval i hudbu (operní zpěv). Jeho šachová kariéra byla mimořádně dlouhá. První 
žákovský turnaj hrál v roku 1935, naposledy hrál roku 2001 ve věku osmdesáti let. Potom, zřejmě 
kvůli velmi slabému zraku, hrát přestal. 
V letech 1952 až 1972 hrál devětkrát za vítězný celek SSSR na šachových olympiádách[2] a dosáhl 
celkového skóre +69 =42 −2, což je úspěšnost 79,6 % a pátý nejlepší výsledek v historii olympiád 
(první je Michail Tal s úspěšností 81,2 %, druhý Anatolij Karpov s 80,1 %, třetí Tigran Petrosjan se 
79,8 % a čtvrtý Isaac Kashdan se 79,7 %), porazit jej dokázali jen Gedeon 
Barcza roku 1956 v Moskvě aWolfgang Unzicker roku 1964 v Tel Avivu. 
(Wikipedie – Vasilij Smyslov) 
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Věžové koncovky 
 
Věžové koncovky jsou nejrozšířenější. V pozicích bez otevřených sloupců se věže nemění do konce 
partie. Tyto koncovky byly podrobeny podrobnému studiu. V teorii věžových koncovek je 
shromážděno mnoho typických pozic; těmto koncovkám se obšírně věnuje literatura. Kvalifikovaní 
šachisté musí znát teorii věžových koncovek, znát typické pozice a umět je rozehrávat. 
Toho se dá dosáhnout speciálním studiem teorie věžových koncovek. 
Zásadní praktické doporučení – věž musí být aktivní. Podle tohoto zlatého pravidla je někdy 
výhodné obětovat pěšce nebo dokonce dva, ale dosáhnout maximální koordinace působení krále a 
věže. 
Siegbert Tarrasch výstižně poznamenal, že věž stojí nejlépe za volným pěšcem. Ať už vlastním, 
nebo soupeřovým. Vlastní postupuje dopředu, rozšiřuje sféru působení věže, a pokud soupeřův 
volný pěšec postupuje ke své věží, tak současně zmenšuje volnost jejího manévrování. 
Král je ve věžové koncovce mimořádně aktivní. Bez jeho účasti nemůže být rozhodnut téměř žádný 
problém. 
 
Koncovka č. 37 
Gligorič – Smyslov 
Čigorinův memoriál, Moskva, 1947 

 
Dva pěšci navíc, střelcový a věžový, ve 
věžové koncovce nepostačují k výhře. 
Nejednou jsem musel vést obranu v této 
obtížné koncovce, která skrývá nemálo 
vratkých kamenů. Uváděný příklad dává 
představu o způsobu obrany v této koncovce. 
80... Vb4+ 81. f4 Vb5 82. h5 Kg7 83. Vg6+ 
Kf7 84. Vg5 Vb1  
Charakteristický příklad. Jedna z kritických 
pozic této koncovky. Na 86.h6 přijde 85. 
…Va1! a pokud 86.h7, tak 86. …Vg1+ 
87.Kf5 Vh1, a v případě 86.Vh5 následuje 86. 
…Kg8 – král zadržuje volného pěšce „h“. 
Zasluhuje pozornost skutečnost, že na 86.Kf5 
pokračuje černý 86. …Va5+, zahánějící krále 
na výchozí pozice. 

85. Vc5 Kf6 86. Vc6+ Kg7 87.Kg5 Vg1+ 88. 
Kf5 Va1 89. Vc7+ Kh6  
Jediné vhodné pole pro krále, při ústupu na 
osmou řadu černý prohrává. 
90. Ve7 Vb1 91. Ve8 Kg7 92. Ve5 Va1 93. 
Vd5 Vf1 94. Vd4 Va1 95. Vd6 Va5+ 96. 
Kg4 Va1 97.Ve6 Vg1+ 98. Kf5 Va1  
Obraťte pozornost na manévry černé věže, 
které uchovávají možnost křídelního útoku na 
soupeřova krále. 
99. h6+ Kh7 100.Vd6 Va2 101. Kg5 Vg2+ 
102. Kf6 Kxh6  
Bílý odevzdal pěšce, aby aktivizoval svého 
krále. Další boj proti volnému pěšci „f“ musí 
být veden přesně. 
103. Ke7+ Kh7 104. f5 Ve2+ 105. Ve6 Va2 
106. f6 Va8!  
Není možné pustit bílého krále na osmou 
řadu. Prohrávalo 106. …Va7+ kvůli 107.Kf8 
Kg6 108.f7+ nebo 107. …Va8+ 108.Ve8. 
107. Kf7  
Na 107.f7 by přišlo 107. …Kg7 s remízou. 
107. …Kh6 108. Ve1 Va7+ 109. Ve7  
Na 109.Kf8 následuje 109. …Kg6 a pokud 
109.Kg8, tak 109. …Va8+ s návratem 
k předchozí pozici. 
109. …Va8 110. Vd7 Kh7 111. Vd1 Va7+ 
112. Ke6 Va6+ 113. Vd6 Va8 114. Vd4 Kg8 
115. Vg4+ Kf8  
Remíza. 
Na 116.Vh4 následuje 116. …Va6+ 117.Kf5 
Va1. 

 
 
 
 
 
 



Koncovky s věžemi a lehkými figurami 
 
V koncovce, kde se vyskytují věže a jezdci, vnáší posledně jmenovaní oživení do hry. Vznikají 
ostré situace, vyžadující velkou taktickou vynalézavost. Nezřídka může iniciativa přerůst 
v opravdový útok, kde jezdec a věž vytváří nebezpečné hrozby soupeřovu králi. 
Jiný charakter mají koncovky, kde soupeří dalekonosné figury – věže a střelci. Tady je hlavním 
principem organizace jejich harmonické spolupráce. Jakož i v mnohem jednodušších střelcových 
koncovkách, má podstatný význam pěšcová konfigurace. Je žádoucí zajistit manévrovatelnost svého 
střelce a omezit tuto možnost u soupeřova. 
Existence volného pěšce zajišťuje převahu. 
Při různobarevných střelcích hraje rozhodující roli aktivita figur. 
V případě souboje věže se střelcem na jedné straně proti věži a jezdci na straně druhé, pokud má 
pozice otevřený charakter a existují volní pěšci, tak je situace výhodnější pro stranu, která má 
střelce. Ale pokud věž a jezdec zaujímají silné blokující pozice, tak dominují. 
Koncovky, kde zůstaly v různé sestavě figury – věže, jezdci, střelci – jsou pochopitelně hodně 
složité, protože vyžadují souhrn mnoha komponentů, vyžadují plánovité jednání, vedoucí k výměně 
určitých figur za soupeřovy figury s tím, aby se situace změnila na výhodnou stranu. 
Pokud v koncovce stojí proti věži lehká figura, tak je konec konců převaha na straně věže. Nicméně 
vyskytují se pozice, kdy se obrana vede úspěšně a není snadné ji zdolat. Do útoku se obvykle 
zapojuje král. Pro věž jsou nezbytné volné sloupce. Její účinnost je lepší, když se boj vede na obou 
křídlech. 
 
Koncovka č. 77 
Vedberg – Smyslov 
New York, 1989 
 
Bez ohledu na přítomnost různobarevných 
střelců je koncovka vyhraná pro černého. 
 

 
40... Va1 41. Vb2 Vxa5 42. Vxb7 Va2 43. 
Kg1 Sf6 44. Kf1 Sd4 45. Vd7  
Bílý se úporně brání. Snaží se sebrat pěšce d6 
a vytvořit protišance. 
45. …Sc5 46. d4 Sb4 47.Sg4 Kf6 48. Vc7 a5 
49. Vc4  

Nezachraňovalo 49.Sd7 kvůli 49. …a4 
50.Vc4 (nelze 50.Se5, protože po 50. …Va1+ 
51.Ke2 Ve1+ se ztrácí střelec) 50. …a3! 
51.Vxb4 Vb2 a pěšec „a“ bude stát bílého 
věž. 
49. …Kg5!  
Černý král vstupuje do hry. Jeho vítězný 
pochod přes centrální pole na dámské křídlo 
nelze zastavit. Pokud 50.g3, tak 50. …hg 
51.fg Va1+ 52.Kg2 Se1 53.Sd7 Va2+. 
50. Sd1 Kf4 51. Vc2  
Na 51.Sc2 rozhodovalo 51. …Va1+ 52.Ke2 
Ve1+ 53.Kd3 Vg1 54.Vc7 f5. 
51. …Va1 52. Ke2 Ke4  
Král – útočná figura. Oba pěšci „d“ jsou 
napadeni. 
53. Vc4  
Nepomáhalo 53.Vc7 kvůli 53. …f5 54.vg7 
Va2+ 55.Kf1 Kd3 s hrozbou získat střelce 
(56. …Va1). 
53. …Va3 
Černý nespěchá s braním pěšce d5, ale 
především odebírá bílému střelci pole b3. 
54. Vc7 f5 55. Ve7+ Kxd4 56. Vg7 Va2+ 57. 
Kf3 Se1  
Bílý vzdal. 
Na 58.Se2 přijde 58. …Va3+ 59.Kf4 Sd2 mat. 

 
 
 
 
 
 



Dámské koncovky 
 
V této kapitole předkládáme pozornosti čtenáře koncovky, kde jsou na šachovnici dámy, kde jsou 
rovněž společně s dalšími figurami. 
Dáma je nejpohyblivější figura. V koncovce se rozšiřuje prostor pro její manévrování, možnosti pro 
hrozby soupeřovu králi. 
Nicméně by nebylo správné přepokládat, že v dámských koncovkách se musí král neustále 
strachovat. Často bývá nutné podpořit svého volného pěšce aktivními manévr krále. 
Dámské koncovky vyžadují obvykle mnoho tahové propočty. Ne náhodou v analýze koncovky 
dáma s pěšcem proti dámě vynikli počítače. Nicméně lze tvrdit, že i tady při hře za šachovnicí hraje 
nejdůležitější roli chápání a někdy také intuice. 
V koncovkách, kde vedle dam jsou také další figury, nezřídka dostává boj charakter typický pro 
střední hru. Tváří v tvář nebezpečných soupeřových útoků musí král hledat uspokojivý úkryt. 
Důležitou roli hraje iniciativa, a taktéž volní pěšci. Nezřídka výsledek boje rozhoduje přímý útok na 
krále. V tomto druhu koncovek jsou charakteristické koncovky, kde bojuje dáma s věží proti dámě 
s věží. 
 
Koncovka č. 116 
Keller – Smyslov 
Mistrovství světa družstev 
Luzern, 1985 
 

 
Bílý má velkou materiální převahu, nicméně 
černý nachází překvapivou cestu k záchraně. 
74... Kg5 75. Dg8+ Kh4 76. Sf2+ Kh3 77. g5 
Kg4  

Po té, co bílý pěšec postoupil dopředu, začíná 
jej král pronásledovat. Chybné bylo 77. 
…Df3+ kvůli 78.Db3. 
78. g6 Kg5!  
Základní myšlenka obrany. Dobré nebylo 78. 
…Df3+ 79-Db3 Dxf2 80.g7 Da7+ 81.Da4+ 
s výhrou. 
79. g7  
Jiná možnost: 79.Sh4+ Kxh4 80.Df7 
(80.Dd8+ Kh5 81.g7 Df3+ 82.Kb4 Dg4+) 80. 
…Kg5 81.g7 Kh6! 80.g8D(V) Db4+ 81.Kxb4 
pat. 
79. …Kg6 80. Df8  
Na 80.Sc5 přijde 80. …Dd3+ 81.Kb4 Dd2+ 
82.Ka4 Dc2+ 83.Kb5 Db2+. 
80. …Dd3+ 81.Kb4 Dd2+ 82. Kc4 Dc2+ 83. 
Kd5 Da2+ 84. Ke5 De2+ 85. Kd5 Da2+  
Dáma po celou dobu dává šachy po druhé 
řadě. 
86. Ke4 Dc2+ 87. Kf3 Dc3+  
Remíza. 
Poučný příklad. Není třeba ztrácet 
duchapřítomnost ani v nejobtížnějších 
situacích.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partie č. 41 
Botvinnik - Smyslov 
Zápas o MS, Moskva, 1957, 17. partie 
Grunfeldova obrana 
 
1. Jf3 Jf6 2. g3 g6 3. c4 c6 4. Sg2 Sg7 5. d4 
O-O 6. Jc3 d5 7. cxd5 cxd5 8. Je5 b6  
Slušný způsob vývinu. V případě 8. …Jc6 
9.Jxc6 bc by černému vznikl slabý pěšec c6. 
9. Sg5 Sb7 10. Sxf6 Sxf6 11. O-O  
Ve variantě 11.e4 de 12.Jxe4 Sxe5 13.de Jd7 
14.f4 Jc5 má černý dobrou hru. 
11. …e6 12. f4  
Pokud 12.e4, tak 12. …Jc6 13.ed (13.Jxc6 
Sxc6 14.ed ed) 13. …Jxe5 14.de5 Sxe5 15.de 
Sxg2 16.ef+ Vxf7 17.Kxg2 Sxc3 18.bc 
Dxd119.Vfxd1 Vc8 20.Vd3 Vc4 a černý 
může úspěšně bojovat o remízu ve věžové 
koncovce. 
12. …Sg7  
Nyní by na 13.e4 přišlo 13. …f6 a bílý by se 
ocitl před volbou: obětovat figuru 
prostřednictvím 14.ed fe 15.de5 ed 16.Jxd5 
Kh8 s oboustrannými šancemi, nebo 
pokračovat 14.Jg4 de 15.Jxe4 Kh8 a černý má 
pevnou pozici. 
13. Vc1 f6 14. Jf3 Jc6 15. e3 Dd7 16. De2 
Ja5  
Černý zdárně vyřešil problémy zahájení a již 
pomýšlí na protihru na dámském křídle. 
17. h4 Jc4 18. Sh3 Jd6 19. Kh2 a5  

 
20. Vfe1 b5 21. Jd1  
Aktivita, projevená bílým tahy h4 a Sh3 
nepřinesla žádné výhody. Nyní je vynucen 
odrážet útok černého na dámském křídle. 
21. …b4 22. Jf2 Sa6 23. Dd1 Vfc8 24. 
Vxc8+  
Bílý odevzdává otevřený sloupec, protože na 
24.Sf1 mohlo přijít 24. …Vxc1 25.Dxc1 Vc8. 
24. …Vxc8 25. Sf1 Sxf1 26. Vxf1 Dc6  

Černý se rozhodl převést hru do poněkud 
lepší koncovky. Jak ukazuje další průběh 
partie, bílý musí vést nesnadnou obranu. 
27. Jd3 Dc2+ 28. Dxc2 Vxc2+ 29. Vf2 
Vxf2+ 30. Jxf2 Jc4 31. Jd1  
K této pozici směřoval černý při převodu hry 
do koncovky lehkých figur. Jezdec na c4 
zaujímá aktivní pozici. Bílý bude konec 
konců vynucený zahrát b2-b3, což oslabí pole 
c3 a pěšce a2. Černému vzniká možnost 
postupem e6-e5 aktivizovat hru. 
31. …Kf7 32. b3  
Pokud by bílý zahrál 32.g4, tak mohlo 
následovat 32. …h5 33.g5 Sh8! s přípravou 
34. …e5. 
32. …Jd6 33. Kg2 h5 34. Kh3 Je4 35. g4 
hxg4+ 36. Kxg4 f5+ 37. Kh3 Sf6 38. Je1  
Pochopitelně nebylo dobré 38.Jg5+ kvůli 39. 
…Sxg5 40.hg Jc3 se ziskem pěšce a2. 
38. …Kg7 39. Jd3 Jc3  
S posledním tahem neměl spěchat. Správné 
bylo převést střelce přes e7 na d6. Nicméně 
oba soupeři měli nedostatek času. 
40. Jxc3 bxc3 41.Je1  

 
Opětovaný spěch. Lepší bylo 41.b4 ab 
42.Jxb4 Kh6 43.a4 Sd8 44.Jc2, udržující 
rovnováhu. 
Partie byla přerušena a druhý den ráno mně 
předal Goldberg, Botvinnikův sekundant, 
nabídku remízy. 
Pěšec b3 a jezdec na c2 vytvářejí obrannou 
linii, kterou nemůže černý král překonat. 
Černý má nicméně plán průniku krále na 
dámské křídlo, využívaje motivy zugzwangu, 
přes první řadu. A partie pokračovala. 
41. …Kh6  
Zapsaný tah. 
42. Jc2 Se7 43. Kg3  
V případě 43.a3 mohlo přijít 43. …Kh5 44.b4 
ab 45.ab Sxh4 46.b5 Sd8 47.Kg3 g5 48.fg 
Kxg5 49.Kf3 Sb6 50.Je1 Kf6 51.Jc2 (51.Ke2 



f4 a špatné je 52.Kd3 kvůli 52. …fe, a na 
52.Kf3 přijde 52. …Kf5 53.Jc2 e5! 54.de fe a 
černý vyhraje) 51. …e5 52.de+ Kxe5 53.Je1 
d4 54.ed+ Kxd4 55.Kf4 Kc4 56.Kxf5 Sf2 
57.Jc2 Kb3 a jezdec se ztrácí. 

 

Nicméně při zahrání (namísto 50.Je1) 50.Jb4! 
uchovával bílý šance na remízu. 
43. …Kh5 44. Kf3 Kxh4 45. Je1 g5 46. fxg5 
Kxg5 47. Jc2 Sd6 48. Je1  
Bílý se drží vyčkávací taktiky. V případě 
42.a3 mohlo následovat 48. …Kh4 49.b4 a4 
(možné je také 49. …ab 50.ab Kg5 51.b5 Sc7 
analogické předchozí poznámce, nicméně 
zachování pěšců na sloupci „a“ na šachovnici 
má své přednosti pro černého) 50.b5 Sc7 
51.Je1 Kg5 52.Jc2 Sa5 53.Je1 (53.Kg3 Kf6) 
53. …Sb6 54.Jc2 Kf6. Dále analogicky 
s rozebíranou variantou, přičemž pěšci na 
sloupci „a“ umocňují šance černého na výhru. 

60. b4  
Rovněž nezachraňovalo 60.a4 s ohledem na 
60. …Sd6 61.Je1 e5 62.de Sxe5 63.Kd3 
(63.Jc2 d4! 64.ed Sd6 65.Je3 f4 66.Jf5+ Kg4 
67.Jxd6 f3+ a jeden z pěšců projde do dámy) 
63. …d4! 64.ed Sd6 65.Jc2 (65.Kxc3 Sb4+!) 
65. …f4 66.Kxc3 f3 67.Je3 f2 68.Kd3 Kf3 
69.Jf1 Sf4! 70.d5 Kg2 71.Ke2 Kg1 a černý 
vyhrává. 

48. …Kh4 49. Jc2 Kh3  
Král hrozí provést hluboký obchvatový 
manévr. 
50. Ja1 Kh2 51. Kf2 Sg3+ 52. Kf3 Sh4 53. 
Jc2 Kg1 54.Ke2 Kg2  
Důležitý úspěch černého. Bílý král je 
vytěsněný na jednu řadu. 

60. …a4 61.Je1 Sg5 62. Jc2 Sf6  
Bílý je opět v zugzwangu. Na tah jezdcec 
přijde 63. …f4. Pokud 63.b5, tak 63. …Sd8 
64.Je1 Sa5 65.Jc2 Kg4 66.Je1 Sc7 67.Jc2 
(67.Jd3 c2 68.Kd2 Sa5+ 69.Kxc2 Kf3 nebo 
67.Kd3 Sb6 68.Ke2 f4 69.ef Sxd4) 67. …Sb6 
68.Jb4 f4 69.ef Sxd4 70.Kd3 (70.Jd3 Kf5 
71.Kf3 Sb6) 70. …Sb6 71.Kxc3 Kxf4 72.Jc6 
(72.Kd3 Ke5 73.Jc6+ Kd6) 72. …Ke3 73.Kb4 
d4 74.Je5 d3 75.Kxa4 (75.Jc4+ Kd4) 72. …d2 
76.Jc4+ Ke2 77.Jxd2 Kxd2 78.Kb4 e5 79.a4 
e4 80.a5 Sd8 81.b6 e3 a černý vyhraje. 

55. Ja1 Se7 56. Jc2 Kg3 57. Je1 Sd8 58. Jc2 
Sf6  
Zugzwang. Bílý nemůže ustoupit jezdcem 
kvůli hrozbě f5-f4. Pokud 59.Kd3, tak 59. 
…Kf2 60.Ja1 Ke1 61.Jc2+ Kd1 62.Ja1 Se7 
63.Jc2 Sd6 64.Ja1 Kc1 65.Kxc3 Sb4+ 66.Kd3 
Kb2 67.Jc2 Kxa2 a černý vyhraje. 
59. a3 Se7  

 

63. Kd3 Kf2 64. Ja1 Sd8 65. Jc2 Sg5 66. b5 
Sd8 67. Jb4 Sb6 68. Jc2 Sa5 
Nyní střelec kryje pěšce c3 a černý král může 
provést svůj obchvat. 
69. Jb4 Ke1! 
Bílý vzdal. 
Jestli 70.Kxc3, tak 70. …Ke2, na 70.Jc2+ 
rozhoduje 70. …Kd1 71.Ja1 Kc1 72.Jc2 

               Smyslov vs Botvinnik za šachovnicí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


