
Šachová tvorba R. G. Nežmetdinova 
(R. F. Kalmatov) 

 

1. Deset vybraných partií (poslední kapitola z knihy Nežmetdinov – Šachy) 

 

     Koneckonců, deset partií a deset ukázek z partií Rašida Nežmetdinova zdaleka nevyčerpává 

odkaz mezinárodního mistra. Kolekce jeho krásných vítězství je výrazně větší. Nicméně dají 

dostatečně velkou představu o síle a svébytnosti jeho talentu, o jeho svérázném kombinačním 

způsobu hry. Jeho ostré souboje s ex-mistry světa Michailem Talem a Borisem Spasským, 

s nejsilnějšími velmistry a mistry, v nichž Nežmetdinov dosáhl působivých výher, odhalují krásu 

šachu, jeho harmonii a půvab. Oblétly veškerý světový šachový tisk. 

     Pro čtenáře, jenž se seznámí s touto učebnicí, bezpochyby, bude zajímavý rozbor těchto partií, 

seznámení se s tvůrčím způsobem hry autora knihy (toto je poslední kapitola z knihy Nežmetdinov 

– Šachy). V partiích a ukázkách je mnoho poučných příkladů ze střední hry: úspěšně provedené 

útoky, zajímavé taktické a strategické obraty. Krása, nečekanost a účinnost kombinací, provedených 

Rašidem Nežmetdinovem, působí silným dojmem na přívržence starodávné hry. 

 

Partie č. 1 Francouzská obrana 

Nežmetdinov – Mikenas 

Kazaň, 1948 

zápas o titul mistra 

 

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Sb4 

Černý zvolil Nimcovičův systém. Idea tahu 3. 

…Sb4 spočívá v protiútoku na bod e4 za 

pomoci vazby jezdce a dalším nástupu na 

dámském křídle. 

4. e5 b6 

Systém, rozpracovaný litevskými šachisty. 

Černý chce vyměnit bělopolného střelce, 

hrajícího obvykle pasivní roli v tomto 

zahájení, za svého oponenta f1. Ale při tom 

zaostává ve vývinu. 

5. Dg4 Sf8 6. Jh3 Sa6 

Pokud černý nechtěl pustit bílého jezdce na 

b5, tak bylo přesnější nejprve zahrát 6. 

…Dd7. 

7. Jb5 Dd7 8. a4 h5? 

Bezcílný tah: černý žene bílou dámu tam, 

kam se sama chystala jít. Lepší bylo zahrát 8. 

…Jge7, neoslabuje pěšcový řetěz. 

9. Dg3 Je7 10. Dc3 Jec6 

Nelze hrát 10. …Jc6 kvůli 11.Jxc7+ a 

12.Sxa6. Špatné je také 10. …c6, s ohledem 

na 11.Jd6+. 

11. Dd2 Ja5 12. b3 c6? 

Nepřesnost. Lepší bylo vyvinout střelce 

tahem 12. …Se7. 

13. Jd6+! 

S ohledem na vážné oslabení černých polí po 

výměně střelce za jezdce, bílý odvážně 

obětuje pěšce. Přitom černopolný střelec 

bílého začíná působit s velkou silou. 

13. …Sxd6 14. exd6 Sxf1 15.Kxf1 Jb7 

Špatné je brát pěšce 15. …Dxd6 kvůli 16.Sa3 

Dd8 17.Df4 a slabost černých polí dává o 

sobě vědět. 

16. Sa3 c5 17. Ve1 Jc6 18. dxc5 bxc5 19. 

Dg5 

Bílý brání velké rošádě. V případě 19.Dxd5 

po 19. ….0-0-0 černý stíhá odvést krále na 

dámské křídlo. 

19. …Dxd6 20. Jf4 De7 21. Dxg7 O-O-O 

 

 
 

Díky protilehlému postavení bílé věže a černé 

dámy na sloupci „e“ a taktéž nekryté černé 

věži h8 v případě Vxd5 provádí bílý taktický 

úder se ziskem pěšce. 

22. Jxd5 Df8 23. Dxf8 Vhxf8 24. Je3 h4 

Materiální převaha bílého je malá, jeho věž 

h1 je zatím „mimo hru“, což dává černému 

možnost organizovat aktivní protihru. 

25. f3 f5 26. Jc4 Jd4 27. Kf2 Jxc2 28. Vxe6 

Jd4 29. Ve7 Vfe8 

Pro černého bylo špatné hrát 29. …Jxb3 kvůli 

30.Vb1 a bílé figury zaujímají skvělé útočné 



pozice, vytvářeje silné hrozby. Například: 30. 

…Vd3 31.Vxb7 Kxb7 32.Ja5+ Kc7 33.Vxb3 

nebo 30. …J3a5 31.Jxa5 Jxa5 32.Sxc5, 

v obou případech s materiální a poziční 

převahou bílého. A nyní provádí bílý malou 

kombinaci a získává za dva jezdce věž a dva 

pěšce. 

30. Sxc5 Jxc5 31. Vxe8 Vxe8 32. Jd6+ Kd7 

33. Jxe8 Kxe8 34. b4! Jxa4 35. Va1 Jb2 36. 

Vxa7 

Vzniklá koncovka je vyhraná za bílého – má 

aktivní věž, volného pěšce. Navíc je černý 

král odříznutý po 7. řadě, jeho pěšci jsou 

rozptýlení a slabí. Bílý jasně dovede partii do 

vítězství. 

36. …f4 37. Vh7 Jd3+ 38. Kf1 Jxb4 39. 

Vxh4 Jd5 40.Vh7 Je3+ 41. Kf2 Jd1+ 42. 

Kg1 Je3 43. Va7 Kf8 44. Va4 

Černí jezdci jsou přinuceni zaujmout méně 

aktivní pozice. Po 44. …Jce2 45.Vc4 budou 

svázání vzájemnou obranou, a volní pěšci 

bílého po 46.Kf2 se pohnou kupředu. 

44. …Je6 45. g4! 

Po tomto skvělém tahu má bílý dva spojené 

volné pěšce. Nelze 45. …fg s ohledem na 

46.Ve4 gh+ 47.Kh1 a jeden z černých jezdců 

hyne. 

45. …Kg7 46. h4 Kf6 47. h5 Jd5 48. Va6 

Je7 49. g5+ Kf7 

Tady už mohl černý složit zbraně, ale ještě 

vzdoroval, spoléhaje na zázrak. Ale zázrak 

nepřišel – bílý král přišel ke svým pěšcům a ti 

se pohnuli do dámy. 

50. Va5 Kf8 51. Kg2 Kf7 52. Kh3 Jc6 53. 

Vf5+ 

Kg8 54. Kg4 Jcd4 55. Vd5 Jc6 56. g6 Kg7 

57. Vd7+ Kg8 58. Vd6 Jcd8 59. h6 Černý 

vzdal. 

 

 

Partie č. 2 Sicilská obrana 

Nežmetdinov – Dubinin 

Čeboksary, 1950 

přebor družstev RSFSR 

 

1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. 

Jc3 d6 6. Sg5 e6 7. Dd2 a6 8.O-O-O h6 9. 

Sf4 

Soupeři rozehráli jednu z variant sicilské 

obrany – tak zvaný útok Rauzera. Bílý 

výpadem střelce Sg5 předchází protiúderu d6-

d5 a připravuje zahájit útok na královském 

křídle. Nyní nevychází 9. …e5 s ohledem na 

10.Jxc6 bc 11.Sxe5. 

9. …Sd7 10. Sg3 

Často zde hrají 10.Jxc6 Sxc6 11.f3 s útokem 

na pěšce d6. 

10. …Dc7 11. f3 Je5? 

Tady bylo ze všeho nejlepší uvést krále do 

centra, po 11. …0-0-0. Nyní bílý s tempem 

zesiluje své pěšcové centrum. 

12. f4 Jg6 13. Se2 Se7 14. Kb1 e5? 

Vážná poziční chyba – černý oslabuje 

centrální pole d5, kam spěchají bílé figury. 

Lepší bylo udělat rošádu. 

15.Jf5 Sxf5 16. exf5 Jxf4 17. Sxf4 exf4 18. 

Dxf4 O-O-O 19. Sf3 Kb8 

Bílý má jasnou poziční převahu: jeho figury 

stojí mnohem aktivněji, důležité centrální 

body d5 a e4 má pod kontrolou. Převodem 

svých těžkých figur pro útok na pozici 

černého krále dosáhne vítězství. 

20. Sd5 Vhf8 21.Vhe1 Vd7 22. Dg3 Je8 23. 

Je4 Ka7 24. Ve3 Dd8 25. Vb3 

V pozici černého krále je kritickým (slabým) 

bodem pěšec b7. Přítomnost různobarevných 

střelců ztěžuje černému obranu tohoto bodu. 

25. …Sf6 26. De3+ Kb8 27. Vb6 Dc8 

Bílá věž přechází na blokádní pole b6, aby 

druhá věž mohla jít na b3. 

28. Vd3 Ve7 

Bílý dokončuje převod svých bojových sil 

proti pozici černého krále – po Vd3-b3 

prakticky všechny figury bílého hrozí 

soupeřovu králi. Černý nemá obranu – jeho 

pokus aktivovat své figury vede k matovému 

závěru. 

 

 
 

29. Vdb3 Dxf5 30. Vxb7+ Vxb7 31. Vxb7+ 

Kc8 32. Jxd6+! 

Černý vzdal s ohledem na ztrátu dámy nebo 

vynucený mat po 32. …Jxd6 33.Dc5+ Kd8 

34.Dc7+ Ke8 35.Sc6+ Dd7 36.Dxd7 mat. 

 



 

Partie č. 3 Španělská hra 

Nežmetdinov – Estrin 

Baku, 1951 

Polofinále XIX. přeboru SSSR 

 

1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. O-

O b5 6. Sb3 d6 

Černý vyzývá bílého k variantě A. 

Rabinoviče, která obsahuje léčkové 

pokračování: 7.Jg5 d5 8.ed Jd4 9.Ve1 Sc5 

10.Vxe5+ Kf8 11.c3 Jg4! a útok černého je 

velmi nebezpečný. Nicméně, po 10.c3! se 

může bílý této léčce vyhnout. Například, 10. 

…Jxb3 11.Vxe5+ Kf8 12.ab Jg4 13.d4! 

s dostatečnou kompenzací za kvalitu. 

7. c3 Se7 8. Ve1 

S přehozením tahů vznikla hlavní varianta 

španělské hry, vedoucí k bohatému, 

obsažnému boji. 

8. …O-O 9. h3 Se6 

Černý se vyhnul prošlapaným cestám 

čigorinského systému obrany ve španělské 

hře, vznikajících po 9. …Ja5 10.Sc2 c5 11.d4 

Dc7 12.Jbd2. Zvolené pokračování 

s výměnou bělopolných střelců umožňuje 

bílému vytvořit silné pěšcové centrum. 

10. d4 Sxb3 11. Dxb3 

Obvykle se zde pokračuje 11.ab s otevřením 

sloupce „a“ pro věže a bere se pod kontrolu 

důležité pole c4. Ale Nežmetdinov používá 

své schéma rozestavení figur, se snahou 

dosáhnout šancí na útok. 

11. …Dd7 12. Jbd2 Vfe8 13. Jf1 

Po tomto tahu se černý rozhodl provést 

manévr Ja5-c4, začínaje hru na dámském 

křídle, ale při tom je nucen odstranit napětí 

v centru. 

13. …exd4 14. cxd4 Ja5 15. Dc3! Jc4 

Zhodnotíme výsledky zahájení: bílý má silné 

pěšcové centrum, opíraje se o něj může 

vytvořit útok na pozici soupeřova krále. 

Černý se pokouší využít své převahy na 

dámském křídle a organizovat protihru. 

16. Jg3 c5 17. b3 Jb6 18. Sb2 b4 

Černý zahání bílou dámu z diagonály a1-h8, 

obávaje se hrozivého tandemu – dámy a 

střelce, mířícího na černého krále. Zjevně 

bylo spolehlivější 18. …Sf8 s přechodem 

k úporné obraně (především bránit důležitá 

bod g7 v pozici svého krále). 

19. Dd2 a5 20. dxc5 dxc5 21. Dg5! 

Silný tah. S ohledem na hrozbu 22.Jf5 je 

černý přinucen odehnat bílou dámu, 

oslabujíce pěšcový kryt svého krále. 

21. …h6 22. Df4 c4 23. Sd4 

Černý hrozil tahem 23. …c4-c3 zavřít bílého 

střelce. 

23. …Va6 24. Jf5 

Bílé figury zaujaly hrozící pozice poblíž 

soupeřova krále. Nyní hrozí 25.Jxh6+ se 

ziskem pěšce a ničící kryt černého krále. 

24. …De6 

 

 
 

25. Sxb6 

Tímto tahem bílý s tempem uvolňuje pole d4 

a zahajuje vynucenou kombinaci, založenou 

na slabosti bodu g7 (kritický bod!). Pěšcová 

kryt černého krále „exploduje“ za pomoci 

oběti jezdce. 

25. …Vxb6 

V případě 25. …Dxb6 rozhodovalo 26.Dg3 se 

ziskem pěšce při pokračujícím útoku. 

26. Jxg7! Kxg7 27. Jd4! 

Napadením černé dámy získává bílý důležité 

tempo pro rozhodující útok. 

27. …Dc8 

Nelze hrát 27. …Dd7 s ohledem na 28.Jf5+ 

Kg8 29.Dg3+ Jg4 30.Dxg4+ Vg6 31.Jxh6+ se 

ziskem černé dámy. 

28.Jf5+ Kg8 29. Dg3+ Jg4 30. Dxg4+ Černý 

vzdal. 

Na 30. …Vg6 přijde 31.Jxe7+ s porážkou. 

Útok bílé „kavalerie“ byl velmi efektní! 

 

 

Partie č. 4 Staroindická obrana 

Nežmetdinov – Geller 

Kyjev, 1954 

XXI. mistrovství SSSR 

 

1. Jf3 Jf6 2. g3 d5 3. Sg2 Sf5 4. O-O e6 5. d3 

Se7 6. Jc3 O-O 

Velký milovník staroindické obrany za černé 

Nežmetdinov se rozhodl ji rozehrát za bílé. 

Hlavní záměr staroindické – vybudování 



pevného centra s možnostmi různorodé, 

složité hry. Přitom bílý, mající právo prvního 

tahu, má tempo navíc. 

Obvyklé pokračování 7.Jfd2 8.De1 a 9.e4, 

začíná boj o centrum. 

7. Jh4 Sg4 8. h3 Sh5 9. g4 Sg6 10. Jxg6 

hxg6 11. e4 dxe4 12. Jxe4 

Perspektivně vyhlíželo také 12.de. 

12. …c6 13. c3? 

Toto vytváří obtížně odstranitelnou slabinu 

v táboře bílého – pěšce d3, lepší bylo 

pokračovat ve vývinu figur tahem 13.Sf4. 

13. …Jbd7 14. De2 Jxe4 15.Sxe4 Sd6 

Tímto tahem černý nabízí oběť pěšce. 

Skutečně, po 16.SXg6 fg 17.Dxe6+ Vf7 

18.Dxd6 získává bílý dokonce dva pěšce. 

Nicméně neodhalil záměr černého: za pěšce 

g6 dostat dlouhodobou iniciativu. 

16. Sxg6? 

Mělo se hrát 16.d4 s přibližně rovnou pozicí. 

Nyní černý realizuje svůj záměr: zahajuje 

útok na pozici bílého krále. 

16. …Dh4 17. Kg2 Je5 18. Se4 f5 19. Sf3 

Vf6 

Černý koncentruje své figury pro útok. 

20. d4 Jxg4! 

Geller obětuje jezdce! Ale brát ho nelze: 

21.hg Dh2 mat. Pokud 21.Sxg4, tak 21. 

…Vg6 s vítězným útokem. Bílý nalézá 

jedinou obranu, která mu umožní odstranit 

přímé hrozby: 

21. Vh1 Jh6 22. Kf1 Jf7 23. Se3 Ve8 24. 

Vd1 f4? 

Tady se černému nabízel plán: po 24. …g6 a 

25. …Kg7 organizovat systematický tlak na 

slabé bílé pěšce h3 a f2. Posledním tahem 

dává černý bílému protišance v oboustranně 

ostré hře. Tyto šance Nežmetdinov skvěle 

využije. 

25. Sc1 e5 26. dxe5 Vxe5 27. Dc4 Sc5 28. 

Vh2 b5 29. Vd8+ Sf8 

Po 29. …Kh7 30.Dd3+ g6 31.Vd7 jsou bílé 

figury zjevně aktivizované. 

30. Db3 Vfe6 31. Vd1 Vg6 32. Vd7 Se7 33. 

Sd2 a5 34. a4 bxa4 35.Dxa4 

Nyní má také černý izolované pěšce a5 a c6 a 

vyžadují ochranu. Postavení obou králů je 

velmi nejisté, vystavené napadení 

soupeřových figur. Zkrátka, pozice se 

přiostřila, a šance stran se staly vzájemnými. 

Nejbližšími tahy se černý pokouší vytvořit 

přímé hrozby bílému králi. 

35. …Veg5 36. Db3 Vg1+ 37. Ke2 Df6 38. 

Vd4 

Bílý zesílil tlak na pěšce f4, černý pokračuje 

ve znepokojování soupeřova krále. 

38. …c5 39. Db8+ 

Lepší bylo 39.Vsf4 Da6+ 40.Dc4 Dxc4 

41.Vxc4, zůstávaje s pěšcem navíc. Ale 

poslední tahy byly dělány v časové tísni, tj. 

bleskově, při akutním nedostatku času na 

přemýšlení. 

39. …Kh7 40. Vxf4 Da6+ 41. c4 Sd6? 

 

 
 

Na první pohled černý nevyhnutelně získává 

věž za střelce. Nicméně tento tah prohrává 

partii, protože útok bílého po následujícím 

tahu dostává hrozivý charakter. Nezbytné 

bylo 41. …Sg5 s usilovným bojem – pole h4 

nešlo ponechat bez dozoru černého střelce. 

42. Vh4+ 

V tomto výjimečně ostrém postavení byla 

partie přerušena. Zde je komentář R. 

Nežmetdinova převzatý z jeho knihy 

„Vybrané partie“ (Kazaň, Tatarské knižní 

nakladatelství, 1978): „Analýza ukázala, že 

po tahu 42.Vh4+ nelze pozici černého 

zachránit. Tady jsou ukázkové varianty: 

42. …Vh6 43.Se4+ g6 (43. …Vgg6 

44.Vxh6+, 45.Sxg6+, 46.Vg2+ a 47.Db5) 

44.De8!! Dxc4+ 45.Sd3 Db3 (pokud 45. 

…Dd5, tak 46.Sxh6) 46.Vh1!! Dd1+ (46. 

…Vxh1 47.Vxh6+ Jxh6 48.Dxg6+ a bílý 

vyhraje, nebo 46. …Vxh4 47.Vxg1 a černý 

nemůže odrazit mnohočetné hrozby) 47.Ke3. 

V této fantastické pozici je v některých 

variantách bílý král „účastníkem“ matového 

útoku. Takové jsou pokračování 47. …Je5 

48.Vxh6+ Kxh6 49.Dh8+ Kg5 50.Vxg1+ 

Dxg1 51.Ke4 mat!, 47. …Jg5 48.Dxg6+ a 

konečně 47. …Vxh4 48.Dxf7+ Kh6 (48. 

…Kh8 49.Df6+) 49.Vxg1 Dxg1 (na 49. 

…Sxf4+ přijde 50.Dxf4+! a na 49. …Vxh3+ 

50.Ke4+! a v obou případech bílý vyhrává) 

50.Kf3+! Sf4 (50. …Kh5 nebo 50. …g5 



51.Dh7 mat) 51.Sxf4+ s figurou navíc pro 

bílého.“ 

Doporučujeme čtenáři pečlivě prostudovat 

tuto analýzu, prověřit i další možné varianty. 

V partii Geller odpověděl: 

42. …Jh6 43. De8! 

Bílá dáma aktivně atakuje černého krále a 

přesně chrání svého. Nyní zabraňuje šachu 

černé věži z pole e6. 

43. …Da7 

Nelze 43. …Sxh2 kvůli 44.Sd5! a bílý 

vyhraje. 

44. Se4 De7 

Pokud 44. …db8, tak bílý zahraje 45.Df7! 

45. Dxe7 Sxe7 46. Vg4 Černý vzdal. 

 

Pozice černého je zcela beznadějná. Po 46. 

…Jxg4 47.hg+ Kg8 48.Sd5+ Kf8 dostane 

černý mat po 49.Vh8. Jestliže 47. …Sh4 

48.Vxh4+ Kg8 49.Sxg6, tak bílému zůstanou 

dvě figury navíc. 

Velmi úchvatný boj – bitva na okraji propasti. 

 

 

Partie č. 5 Sicilská obrana 

Nežmetdinov – Paoli (Itálie) 

Mezinárodní turnaj v Bukurešti, 1954 

 

1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. 

Jc3 a6 6. Sg5 e6 7. Df3 

V této variantě Rauzerova útoku je v současné 

době nevíce rozšířené pokračování 7.f4 Db6 

8.Dd2 Dxb2 9.Vb1 Da3 10.e5 de 11.fe, 

vedoucí k ostré hře, a neméně ostré 7.f4 b5 

8.e5 de 9.fe Dc7. Posledně uvedený systém je 

rozpracován VM Polugajevským: Černý 

vyzývá k ataku na jezdce f6, po čemž se 

pomocí taktického manévru zbavuje vazby. 

Nežmetdinov volí plán, spojený s pěšcovým 

útokem na královském křídle. 

7. …Se7 8.O-O-O Dc7 

Nelze hrát 8. …Sd7 kvůli 9.e5! de 10.Jxe6!! 

fe 11.Dxb7 Jc6 12.Sxf6 Sxf6 13.Vxd7 

s vyhranou pozicí bílého. Například, 13. 

…Dxd7 14.Dxa8+ nebo 13. …Dc8 14.Je4! 

9. Vg1! 

Počátek plánu útoku pěšci „g“ a „h“ na 

královském křídle soupeře. 

9. …Sd7? 

V této variantě se pole d7 ponechává pro 

manévr Jf6-d7. Silnější bylo 10. …Jc6. 

10. g4 Jc6 11. Se3 h6 12. h4 Vc8? 

Černý se rozhodl ponechat svého krále ve 

výchozí pozici. Ale tady je vystaven útoku 

bílého. Lepší bylo 12. …Je5 13.De2 0-0-0, 

odváděje jej na dámské kJe5 13.De2 0-0-0, 

odváděje jej na dámské křídlo. Očekával by 

se složitá boj. 

13. g5 hxg5 14. hxg5 Je5 15. Dg2! 

Bílá dáma míří na body g7 a h7 (po pěšcovém 

útoku), nacházející se poblíž černého krále. 

15. …Jg8 

Musí ustoupit na výchozí pozici. Po 15. 

…Jfg4 by dosáhl bílý převahy 16.Sf4 Jc4 

17.Sxc4 Dxc4 18.Dxg4 e5 19.Jf5 atd. 

16. f4 Jc4 17. Sxc4 Dxc4 18. f5 b5 

Oba soupeři provádějí své plány: bílý útočí 

pěšci, snaží se dostat k černému králi; černý 

se snaží vytvořit protihru po polootevřeném 

sloupci „c“. 

19. Kb1 b4 

 

 
20. g6! 

Bílý přechází k rozhodným akcím ( v tak 

ostré pozici nelze ztrácet tempo útoku), svým 

tahem předkládá oběť jezdce, ale hrozí 

braním na f7 a g7 (kritická pole!). 

20. …e5 

Tímto tahem černý kryje dámou slabý bod f7. 

Na vzetí jezdce tahem 20. …bc by bílý vyhrá 

po 21.gf+ Kxf7 22.b3! Dc5 (c7ú 23.Dg6+ Kf8 

24.Jxe6+ Sxe6 25.fe Jh6 26.Sxh6. 

21. b3! 

Bílý má pěšci napadené oba jezdce, ale 

provádí jemný studiový tah na odlákání černé 

dámy od obrany kritického pole f7. Černý je 

nucen oběť přijmout. 

21. …Dxc3 22. gxf7+ Kd8 

Brát bílého pěšce f7 nelze: 22. …Kxf7 

23.Dxg7+ Ke8 24.Dxh8 s porážkou. 

23. Dxg7 exd4 

Po vzetí druhého bílého jezdce zamířil černý 

svými figurami na pěšce c2. Ale bílý viděl 

dále: nebere ani jezdce n g8, ani věž na h8, 

ale studiovým tahem vytváří matovou síť 



kolem nepřátelského krále a skvěle zakončuje 

velkolepě provedený útok. 

24. Sxd4!! 

Výjimečně efektivní úder – tento studiový tah 

ihned staví černého do beznadějné pozice. I 

když je na tahu černý, a dokonce bere 

s šachem pěšce c2, partii stejně zachránit 

nemůže. 

24. …Dxc2+ 25. Ka1 Vh2 

Černý hrozí jednotahovým matem. Ale na 

tahu je bílý, a ten se jako první dostává 

k soupeřovu králi. 

26. Sb6+ Vc7 27. Dxg8+ 

A dvoutahový mat. 

Partie získala na turnaji první cenu „Za krásu“ 

a byla publikována v mnoha šachových 

časopisech u nás i v zahraničí. 

 

Partie č. 6 Obrana dvou jezdců 

Ciocaltea – Nežmetdinov 

mezinárodní turnaj Bukurešť, 1954 

 

1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Jf6 

V obraně dvou jezdců se černý 

protinapadením pěšce e4 pokouší převzít 

iniciativu, předcházeje nebezpečí, hrozící jeho 

králi, čistě poziční obětí pěšce. 

4. Jg5 d5 5. exd5 Ja5 

Pokračování 5. …Jxd5? vede po 6.Jxf7 nebo 

6.d4 k převaze bílého (viz partie Arnold vs 

Čigorin). 

6. Sb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8.Se2 h6 9. Jf3 e4 

10. Je5 Dc7 

Soupeři rozehráli teoretické pokračování, do 

jehož rozpracování mnoho vnesl vynikající 

ruský šachista M. I. Čigorin. 

11. Jg4 

Obvykle se zde pokračuje 11.d4 nebo 11.f4. 

Tah 11.Jg4 je málo prostudován a vede 

k pozicím s oboustrannými šancemi. 

11. …Sxg4 12. Sxg4 Sc5 13. Se2 

Po 13.0-0 mohlo následovat 13. …h5! a pak 

14. …Jg4! se silným útokem, maje na mysli 

zacílit na kritický bod h2. 

13. …Vd8 14. c3 Jb7 15. O-O h5 

Po rošádě bílého přistupuje černý k realizaci 

plánu, uvedeného v poznámkách ke 13. tahu 

bílého. 

16. d4 

Bez postupu tohoto centrálního pěšce se bílý 

neobejde. Jinak není vidět, jak zapojit do hry 

figury dámského křídla. 

16. …exd3 17. Sxd3 Jg4! 

Hlavní článek v útoku černého – ve spojení 

s hrozbou matu na h2 vynutí postup pěšců, 

kryjících bílého krále. Po vynuceném g2-g3 

vzniknou slabiny, na které se zaměří útočící 

černé figury. 

18. De2+ Kf8! 

Černý nehraje 18. …Se7, ponechávaje střelce 

na dobré útočné pozici, a král se na f8 cítí 

zcela útulně. Přitom má černý na mysli také 

potenciální hrozby po sloupci „h“, ve kterých 

může sehrát velkou roli věž na h8. 

19. g3 

Černý dosáhl svého prvního cíle v útoku – 

pěšcový kryt bílého krále je oslaben. 

19. …Dd7 

Napadením střelce d3 získává černý důležité 

tempo pro pokračování útoku: 

20. Se4 h4 21. Sf4 

 

 
 

Podívejte se na pozici diagramu: černý taran – 

pěšec h4 a čtyři figury cílí na pozici bílého 

krále, a jedna z nich – černý jezdec – se 

obětuje, aby rozbil obranné pevnosti soupeře. 

21. …Jxh2! 22. Ve1 

V případě přijetí oběti následoval 

nevyhnutelný mat: 22.Kxh2 hg++ 23.Kg1 

Dh3 a 24. …Dh1 mat. 

22. …Jg4 23. Sf3 

Na 23.Se3 by černý pokračoval 23. …Jxe3 

24.fe hg a uchoval by všechny výhody útočné 

pozice. 

23. …Jxf2 24. Se3 hxg3 25. Sxc5+ Jxc5 26. 

Sxc6 Jh3+ 27. Kf1 

Králem nelze ustoupit ani na g2, ani na h1, 

protože v tom případě se bere střelec na c6 se 

šachem. 

27. …Df5+ 

Bílý vzdal s ohledem na variantu 28.Sf3 g2+! 

29.Dxg2 Vd3 30.Jd2 Vxd2! 31.Dxd2 Dxf3+ 

32.Df2 Dxf2 mat. 

 

 

 



Partie č. 7 Sicilská obrana 

Nežmetdinov – Spasskij 

Moskva, 1957 

XXIV. mistrovství SSSR 

 

1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 

Bílý hraje variantu, která je méně 

prostudována. Poprvé byla použita již v partii 

Winawer vs Steinitz (Paříž, 1867). 

3. …g6 

Černý volí systém s fianketováním 

černopolného střelce. V této variantě se 

používají i další pokračování: 3. …a6, 3. 

…Db6, 3. …Dc7, 3. …Jf6. 

4. O-O 

V partii Nežmetdinov-Boleslavskij 

(polofinále mistrovství SSSR, 1956) zahrál 

bílý 4.c3 a po 4. …d5 5.Da4 de 6.Je5 Sd7 

7.Jx7 Dxd7 8.Dxe4 Jf6 ze zahájení nic 

nevytěžil. 

4. …Sg7 5. c3 Jf6 

Černý napadl jezdcem pěšce e4. Toho lze 

bránit tahem 6.d3, ale v tom případě se bílý 

dobrovolně vzdává boje o centrum, o 

iniciativu. 

6. De2 O-O 7. e5 

Bílý vytváří pěšcové centrum a omezuje 

působnost fianketovaného střelce černého. 

7. …Je8 

Na 7. …Jd5 přijde 8.Dc4 se ziskem pěšce c5. 

Černý vytýčil plán převodu jezdce na c7 přes 

pole e8. 

8. d4 Jc7 9. Sa4 

Pokračování 9.Sxc6 bc 10.dc Sa6 11.c4 d5! 

12.ed ed 13.Vd1 Ve8 14.Se3 d5! by dalo 

černému skvělé protišance kvůli vazbě po 

diagonále a6-f1. 

9. …cxd4 10. cxd4 d5 

Pokud by černý zahrál 10. …d6, tak bílý mohl 

pokračovat 11.Vd1 Sg4 12.h3 Sxf3 13.Dxf3 

de 14.Sxc6 bc 15.de s dobrou hrou. 

11. h3 Vb8 12. Sc2 

Bílý předchází jak tahu 12. …Sf5, tak i 12. 

…b5 s určitou protihrou černého. 

12. …b6 13. Sd2 Sa6 

Černý se rozhodl vyměnit bělopolné střelce, 

ale jak ukáže další průběh partie, tato výměna 

po provedeném podrytí tahem f7-f6 podstatně 

oslabí bílá pole. Toto podrytí bylo třeba 

provést se střelcem na c8, který by 

kontroloval důležité pole e6. 

14. Sd3 Sxd3 15.Dxd3 Dd7 

Nevycházelo 15. …f6 kvůli 16.Vc1 fe 

17.Vxc6 e418.Dc2 a bílý má figuru navíc. 

16. Jc3 Jb4? 

Tento kavalerijní nájezd dá bílému později 

tempo navíc. Mělo se rovnou hrát 16. …f6. 

17. De2 Vbc8 18. a3 Jc6 19. b4 Je6 20. Dd3 

Proanalyzujeme vzniklé postavení. Pozice 

bílého je výrazně volnější: ovládá větší 

teritorium, jeho figury stojí mnohem 

harmoničtěji. Černý musí pro uvolnění ze 

sevření provést podrytí f7-f6, ale to se zvláště 

projeví oslabení bílých polí. Nevychází 

zajímavá oběť figury po 20. …Jexd4?! 

21.Jxd4 Jxe5 s ohledem na následující 

pokračování, které dává možnost bílému 

získat pěšce: 22.Db5! Dxb5 23.Jdxb5 Jc4 

24.Jxd5 Jxd2 25.Jxe7+ Kh8 26.Jxc8 Jxf1 

27.Vxf1 Vxc8 28.Jxa7 Va8 29.Jb5 Sb2 

30.Vb1. A nelze 31. …Sxa3 kvůli 32.Va1 se 

ziskem figury. 

20. …f6 21. exf6 Sxf6 

Černý se pokouší dostat protihru tlakem na 

pěšce d4, aby oslabil poziční tlak bílého. 

22. Je2 Sg7 

Na 22. …Jc7 mohl bílý pokračovat 23.h4 a 

hrozit jak 24.h5, tak také 24.Sg5. 

23. Vac1 a5 

Černý se pokouší organizovat protihru na 

dámském křídle jako protiváhu za iniciativu 

bílého v centru a na královském křídle. 

24. b5 Jb8 25. Vxc8 Vxc8 26. Jf4 Vc4 

Černý vnikl věží na c4 a vytvořil hrozby 

bílým pěšcům b5 a d4. Ale hrozby bílého po 

sloupci „e“ a přístupech k černému králi se 

ukazují být mnohem účinnějšími. 

27. Jxe6 Dxe6 28.Ve1 Dd6 

Na 28. …Dd7 následuje 29.Sf4 Vc8 30.De2 

Se6 31.De6+ Dxe6 32.Vxe6 Jd7 33.Vc6! Ve8 

34.Vc7 Vd8 35.Vb7 s obrovskou poziční 

převahou bílého. 

29. g3 Jd7 30. Sf4 Df6 31. Sg5 Df8 32. Vxe7 

Bílý nejenom že získal důležitého pěšce e7. 

Jeho figury zaujaly skvělá útočná postavení a 

nad pozicí černého krále se stahují černá 

mračna. 

32. …Jf6 33. De2! 



 
Velmi silný tah. Nyní nelze 33. …Je4 kvůli 

34.Vxe4 a na 33. …Kh8 rozhodne 34.De6 

Vc8 35.Sxf6 Sxf6 36.Vf7! 

33. …h6 

Nečekaje na odpověď bílého, Spasskij se 

vzdal. Postavení černého je beznadějné: po 

34.De6+ Kh8 35.Je5! Dg8 36.Sxf6 nelze 36. 

…Dxe6 s ohledem na jednoduché 37.Sxg7+ 

nebo efektní mat – 37.Jxg6+ Kh7 38.Vxg7 

mat. 

Nežmetdinovem výborně sehraná partie: 

jemná hra, elegantní závěr. 

 

 

Partie č. 8 Staroindická obrana 

Polugajevskij – Nežmetdinov 

Soči, 1958 

XVIII. mistrovství SSSR 

 

1. d4 Jf6 2. c4 d6 3. Jc3 e5 

Soupeři rozehráli jednu z variant staroindické 

obrany, vedoucí k ostré a složité hře. Černý je 

smířen se ztrátou rošády po 4.de de 5.Dxd8+ 

Kxd8. Po c7-c6 a Kd8-c7 vytvoří 

obranyschopnou pozici. Aby zatím nevyjasnil 

pozici v centru, pokračuje bílý obvykle 4.Jf3. 

Polugajevskij volí pokračování, spojené 

s obsazením centrálního pole d5. 

4. e4 exd4 5. Dxd4 Jc6 6. Dd2 g6 7. b3 Sg7 

8. Sb2 O-O 9. Sd3 Jg4 10. Jge2 Dh4! 

Již na 10. tahu partie vstupuje do pásma 

taktických komplikací. Navzdory principům 

strategie zahájení, vycházeje z konkrétních 

vlastností pozice, bez dokončení vývinu 

svých figur dělá černý výpad dámou. 

11. Jg3 

Po 11.g3 se silně oslabují bílá pole f3 a h3, 

kam mohly následně zamířit černé figury. Na 

11.Jc1 je možné hrát 11. …Jxh2 s hrozbou 12. 

…Jf3+. 

11. …Jge5 12. O-O f5 

Černý naplánoval pěšcový nástup na 

královském křídle, snaží se oslabit pozici 

bílého krále. 

13. f3! 

Bílý zase nastínil plán obrany královské 

rezidence prostřednictvím f2-f3 a g2-g3. Na 

13.f4 by černý pokračoval ve zvyšování tlaku 

cestou 13. …Jg4. Není možné 14.h3 kvůli 

variantě 14. …Sd4+ 15.Kh1 Dxg3 16.gh Dh4 

mat. 

13. …Sh6 

Pro zajištění pěšcového nástupu f5-f4, g6-g5 a 

g5-g4 opouští střelec hlavní magistrálu a1-h8. 

14. Dd1 f4 15.Jge2 g5 16. Jd5 

Jezdec se ocitl na centrálním bodu d5, hrozí 

pěšci c7. Ale černý nedbá této hrozby a 

pokračuje ve svém pěšcovém útoku. 

16. …g4 17. g3! 

Hlavní článek v systému obrany, zvolené 

bílým. 

17. …fxg3 18. hxg3 Dh3 19. f4 Se6! 

Nyní nelze brát jezdce, stojícího na e5, kvůli 

přímé hrozbě bílému králi. Po 20.fe Sxd5 

21.cd Se3+ dostane bílý mat: 22.Vf2 Sxf2 

mat. Pokud bílý vezme černého pěšce c7 

s vidličkou na střelce a věž, tak útok černého 

dostane hrozivé obrysy: 20.Jxc7 Sxf4 21.Vxf4 

(21.Jxf4 Dxg3+ 22.Jg2 Jf3+) 21. …Vxf4 

22.Jxe6 Vf3. 

20. Sc2 

Jak bude vidět v dalším průběhu partie, lepší 

bylo ustoupit střelcem na b1. 

20. …Vf7 

Kromě obrany pěšce c7 tento tah načrtává 

zdvojení věží na sloupci „f“. 

21. Kf2 

Bílý se rozhodl „evakuovat“ svého krále na 

dámské křídlo, ale černý pokračuje navyšovat 

své hrozby, jeho útok se stává velmi 

nebezpečným. 

21. …Dh2+ 22. Ke3 Sxd5 23. cxd5 

Na 23.ed je velmi silné 23. …Ve8 s hrozbou 

24. …Jc4++. 

23. …Jb4 24. Vh1 

 



 
 

Na první pohled černý ztrácí svého střelce na 

h6 a jeho útok „se zahlcuje“. Ale 

Nežmetdinov již v 19. tahu naplánoval oběť 

věže za pěšce f4. Kombinace má intuitivní 

charakter, neboť propočítat za šachovnicí 

všechna možná pokračování bylo nepochybně 

nemožné. Ale hlavní nit této efektní 

kombinace NEžmetdinov propočítal velmi 

přesně a přinesla mu krásnou výhru. 

24. …Vxf4!!! 

Černá dáma zůstala napadená bílou věží. 

Černý pro otevření pozice bílého krále 

obětuje ještě i věž. Ze dvou „chutných“ soust 

si bílý vybírá hlavní „danajský dar“ – černou 

dámu. 

25. Vxh2 

Nelze ani 25.Jxf4 s ohledem na 25. …Jxc2+, 

ani 25.gf kvůli 25. …Sxf4+ 26.Jxf4 Jxc2+. Na 

tah králem 26.Kd4 by černý pokračoval 26. 

…Df2+ 27.Kc3 Dc5 mat. Na 25.Sxe5 

rozhoduje 25. …Vf3++. Nyní se bílý král 

„vyžene“ do centra šachovnice, pod úder 

zbylých černých figur. 

25. …Vf3++ 26. Kd4 Sg7!! 

Pozice vypadá fantasticky – černý má o celou 

dámu méně, zato bílý král je v centru 

šachovnice. Co je důležitější – dáma nebo 

bílý král nacházející se pod „kinžálovým“ 

rentgenem černého střelce. Hrozby černého 

jsou velmi nepříjemné: hrozí „tichý“ tah 27. 

…b5 a 28. …Jec6 s nevyhnutelným matem. 

Bílý se proti této hrozbě ubrání, ale příliš 

drahou cenou: otevřením sloupce v centru a 

na dámském křídle, po čemž se bílý král 

stejně ocitá v matové síti. 

27. a4 c5+ 28.dxc6 bxc6 29. Sd3 

Jinak mat po 29. …c5 mat. 

29. …Jexd3+ 30. Kc4 

Pokud 30.e5, tak 30. …Sxe5+ 31.Kc4 d5 mat. 

30. …d5+ 31. exd5 cxd5+ 32. Kb5 Vb8+ 33. 

Ka5 Jc6+ 

Bílý se vzdal s ohledem na nevyhnutelný mat 

po 34.Ka6 Jc5 mat (osobně bych dal přednost 

34. …Vb6 mat 😊). Kombinaci, provedenou 

v této partii, lze bezvýhradně zařadit mezi 

tvůrčí mistrovská díla šachového umění. 

Samotný Nežmetdinov napsla o tomto 

skvělém útoku: „Zdá se mně, že to je 

nejkrásnější partie, kterou jsem kdy sehrál“. 

 

 

Partie č. 9 Sicilská obrana 

Nežmetdinov – Tal 

Riga, 1961 

XXIX. mistrovství SSSR 

 

1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. 

Jc3 e6 6. Se2 Jbd7 

Černý rozehrál tzv. scheveningenskou 

variantu sicilské obrany, ve které připravuje 

protihru na dámském křídle jako protiváhu 

útoku bílého v centru a na královském křídle. 

Obvyklé pokračování v této variantě ej 6. 

…Jc6 s další výměnou na d4 a Sc8-d7-c6, což 

umožňuje černému organizovat tlak na bílého 

pěšce e4. 

7. O-O a6 8. f4 Dc7 9. g4 

Cíl tohoto tahu – stanovit kontrolu nad 

centrálními poli e4 a d5, ve vhodný okamžik 

postupem g4-g5 zahnat černého jezdce, který 

má na mušce tato pole. 

9. …b5 10. a3 

Tento tah brání postupu 10. …b5-b4, který 

snímal napětí z bodu e4. „Aktivní“ 10.g5? b4 

11.gf bc by vedlo k výhodě černého. 

10. …Sb7 11. Sf3 Jc5 

Černý pokračuje v tlaku na centrálního pěšce 

e4. Bílý je nucený bránit jej dámou. Ale to 

spadá do plánu, stanoveného bílým. Dáma 

zaujímá na e2 nádhernou pozici: brání pěšce 

e4 a v perspektivě míří na černého krále. 

12. De2 e5 13. Jf5 g6 

Možná bylo lepší 13. …Jfd7. Ale bílý mohl 

získat nebezpečnou iniciativu po 14.Jd5 – to 

by ukázalo perspektivní postavení bílé dámy 

na e2. Nyní bílý otevírá sloupec „f“, což mu 

dává určité poziční výhody. 

14. fxe5 dxe5 15. Jh6! 

Tento jezdec, i když na kraji šachovnice, plní 

řadu důležitých úkolů: drží na mušce bod f7, 

brání rošádě. Jeho výměna po 15. …Sxh6 

16.Sxh6 by silně oslabila černá pole. Nic 

nedávalo 15.Sg5, protože po 15. …Jcd7 

16.Je3 Sc5 se černý úspěšně bránil. 

16. …Je6 



Černý realizoval svůj plán – kontroluje 

důležitá centrální pole d4 a f4. Nyní hrozba 

černého Jd4 je velmi závažná – hrozí vyměnit 

důležitého bělopolného střelce. Bílý tomu 

předchází svým následujícím tahem. 

16. Sg2 Sg7 

Po 16. …Jf4 17.Sxf4 ef 18.e5 by se situace 

pro černého vyvíjela špatně, například 18. 

…Sxh6 19.ef+ Kf8 20.De7+ Dxe7 21.ef+ se 

ziskem střelce; nebo 18. …Jd7 19.e6! Sxh6 

20.ed+ Kf8 21.Sxb7 Dxg7 22.De5 Vg8 23.g5 

se ziskem střelce, protože nelze 23. …Sg7 

kvůli 24.Dd6 mat. 

 

 
 

Na první pohled je pozice černého jakoby 

konsolidovaná. Chystá se udělat dlouho 

rošádu a uvést svého krále na mnohem 

bezpečnější místo. Jako signál k pokračování 

útoku slouží oběť kvality, která umožňuje 

vytvořit rozhodující hrozby černému králi. 

17. Vxf6! Sxf6 18. Jd5 Dd8 

Pro černého je nevýhodné 18. …Sxd5 19.ed 

Jd4 20.Df2 Db6 21.g5 Je2+ 22.Kf1 Dxf2+ 

23.Kxf2 Jxc1 24.gf, protože bílý dostává dvě 

lehké figury za věž. 

19. Df2 Jf4 

Černý měl jít na variantu 19. …Sxd5 20.ed 

Jf4 21.Sxf4 ef 22.Dxf4 Db6+ 23.Kh1 0-0-0 

24.c3 Vhe8 25.g5 Se7 26.Jxf7, která mu přece 

jenom dávala možnost odporu. 

20. Sxf4 exf4 

Černý měl možnost prostřednictvím 20. 

…Sxd5 přejít do výše uvedené varianty. 

Nyní, po oběti centrálního pěšce, se bílý 

dostává k černému králi – jeho tok se stává 

neodrazitelným. 

21. e5! Sxe5 

Po 21. …Sg7 vyhrává 22.Vd1, a na 21. …Sh4 

přijde 22.Dd4 Vf8 23.Vd1 a za černého není 

vidět použitelných tahů. 

22. Ve1 f6 23. Jxf6+! 

Oběť jezdce rozmetává obranné postavení 

černého krále. 

23. …Dxf6 24. Dd4! 

Důležitá jemnost – díky vazbě bílá dáma 

s tempem nanáší knokautující úder. Bílý mý o 

věž méně, ale černý je zcela bezbranný. 

24. …Kf8 25. Vxe5 

Nyní hrozí zisk dámy prostřednictvím 

26.Ve5-f5 gf 27.Dxf6+. Pokud 25. …Vd8, tak 

26.Ve8+! Kg7 27.Ve7+! a černá dáma hyne. 

25. …Dd8 

Bílý krásně završuje svůj vítězný útok. 

26. Vf5+! gxf5 

Oběť druhé věže je nutné přijmout, jinak po 

27.Vf7+ nebo 27.Dxh8+ dostane černý mat, 

nebo ponese velké materiální ztráty. 

27. Dxh8+ Ke7 28. Dg7+ Ke6 29. gxf5+ 

Černý vzdal. 

Po 29. …Kd6 30.Jf7+ ztrácí dámu. Celá 

kaskáda obětí dovedla partii k efektnímu 

vítězství bílého. Tato partie byla odměněna 

zvláštní cenou jako nejlepší v turnaji. 

 

 

Partie č. 10 Sicilská obrana 

Nežmetdinov – Černikov 

Gorkij, 1962 

přebor družstev RSFSR 

 

1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 g6 5. 

Jc3 Sg7 6. Se3 Jf6 7. Sc4 O-O 

Černý zvolil dračí variantu v sicilské obraně, 

v němž působí fianketovaný černopolný 

střelec tlak na dámské křídlo bílého po hlavní 

diagonále a1-h8. 

8.Sb3 Jg4 

Použitím „odlehčovacího“ systému 

s výměnou jezdců, doufá černý, že zjednoduší 

pozici. 

9. Dxg4 Jxd4 10. Dh4 

Příručky zahájení zde doporučují bílému hrát 

10.Dd1, maje za to, že tah, udělaný bílým 

vede po několika tazích k „bezbarvé“ remíze. 

10. …Da5 11. O-O Sf6 

Nyní jsou pro bílou dámu nedostupná pole g3 

a f4, protože po Dg3 nebo Df4 černý 

dočasnou obětí dámy tahem Dxc3 dobere 

bílou dámu po Je2+ a dosáhne velkou poziční 

převahu. 

Po ústupu bílé dámy na h6 ji znovu napadá 

černý střelec tahem Sf6-g7. Zbývá tah Dh4, 

tehdy následuje Sg7-h6. Tento několikrát 



opakovaný manévr také předurčuje onu 

„bezbarvou“ remízu, jak je uvedeno výše. 

V případě ústupu bílé dámy na g4 nebo h3 

černý tahem d7-d5 úspěšně vyřeší všechny 

problémy zahájení. 

V této pozici Nežmetdinov odvážně obětoval 

dámu za dvě lehké figury a našel duchaplnou 

šanci pokračování útoku. Strategickým 

odůvodněním oběti je určitá zaostalost ve 

vývinu černých figur a slabost černých polí 

v pozice jeho krále. 

12. Dxf6!! Je2+! 

Nejsilnější odpověď. Odlákává bílého jezdce 

od centra (pole d5!) a získává tempo navíc 

pro vývin svých figur. Pokračování 12. 

…Jxb3 vedlo k převaze bílého: 13.ab! Dxa1 

14.Dxe7 Da5 15.Sh6 Dd8 16.Jd5! 

13. Jxe2 exf6 14. Jc3 Ve8 

Černý se snaží pokrýt svůj nejslabší bod – 

pěšce f6, bílý, staví své figury na aktivní 

pozice a zesiluje tlak na soupeře, vytvářeje 

vážné hrozby. 

15. Jd5 Ve6 16. Sd4 Kg7 17. Vad1 d6 18. 

Vd3 Sd7 19. Vf3 

A také věž se stihla ocitnout v centru dění – 

taktéž zamířila na kritický bod „f6“ Vzniklá 

pozice je velmi složitá: hrozby bílých figur – 

věže, obou střelců, jezdce – není tak 

jednoduché odrazit. 

19. …Sb5 20. Sc3 Dd8 

Na 20. …Da6 bílý vyhrával po 21.Jc7 Dc6 

22.Jxe6+ fe 23.Vxf6! 

21.Jxf6! Se2 

Ve variantě 21. …Vxf6 22.Vxf6 Dxf6 

23.Sxf6+ Kxf6 zůstával černý bez pěšce. A 

v případě 21. …Sxf1 vyhrával bílý takto: 

22.Jg4+ Kg8 23.Sxe6 a nelze 23. …fe kvůli 

24.Jh6 mat. 

22. Jxh7+ 

Ukazuje se, že jezdce brát nelze: 22. …Kxh7 

23.Vxf7+ Kh6 24.Sxe6 Sxf1 25.Sd2+ g5 (25. 

…Kh5 26.Vh7 mat) 26.Sf5 Dh8 27.h4! Vg8 

28.Kxf1 a černý je bezmocný. 

22. …Kg8 23. Vh3 Ve5 

Černý se rozhodl zastavit působnost 

černopolného střelce bílého, odrážeje 

nejsilnější hrozbu 24.Jg5! s rozdrcením. 

24. f4! Sxf1 25. Kxf1 Vc8 

Černý je připravený odevzdat věž za střelce 

bílého, ale takový střelec se za věž nemění! 

Ten ostřeluje celou pozici černého krále. 

26. Sd4! b5 27. Jg5 Vc7 

 

 
 

Prodloužit odpor mohl černý tahem 27. 

…Vc4, ale i tehdy po výměně na c4 a braní 

pěšcem f4 věž na e5 by bílý dosáhl vyhrané 

pozice. A nyní elegantním taktickým úderem 

na odlákání a dvojí napadení převádí bílý 

partii do snadno vyhrané koncovky. 

28. Sxf7+ Vxf7 29. Vh8+ Kxh8 30. Jxf7+ 

Kh7 31. Jxd8 Vxe4 32. Jc6 Vxf4+ 33.Ke2 

Černý vzdal. 

Materiální převaha bílého mu zajišťuje 

jednoduchou výhru v koncovce. 

Po poněkud nečekané, intuitivní oběti dámy 

za dvě lehké figury provedl Nežmetdinov 

brilantně útok, projevil bohatou fantazii a 

vynalézavost při zdolání pozice černého krále. 

 

 

Zájemce o další partie Rašida Nežmetdinova odkazuji na sbírky jeho partií: 

Damskij – Rašid Nežmetdinov (1987) – z tzv. malé černé série - rusky 

Nežmetdinov – Vybrané partie (1978) – rusky 

Nezhmetdinov – Nezhmetdinov´s Best Games of Chess (2000) - anglicky 

 

 

 

 

 


