
Yasser Seirawan – Partie brilianty 
 
V ruském vydavatelství „Astrel“ vyšla v roce 2007 knížka Šachová učebnice – Partie 
brilianty. Jedná se o překlad knihy, která vyšla v roce 2003 v USA. 
 

 
Tato kniha mezinárodního velmistra Yassera Seirawana 
představuje svérázný výběr nejlepších šachových partií, 
které byly sehrané během posledních 25 let nejsilnějšími 
šachisty světa (poznámka JM – má se na mysli do roku 
2003). Seirawan provede čtenáře neopakovatelným 
putováním skvělými partiemi – brilianty a objasní doslova 
každý jejich tah. 
 
Seirawan začíná popis partie popisem atmosféry (a mnohdy 
nejenom šachové) doby, kdy se rozebíraná partie hrála. 
Začíná charakteristikou úvodních tahů. Dále objasňuje v 
partii tah za tahem, analyzuje kritické okamžiky, přičemž se 
snaží podchytit veškeré taktické a strategické možnosti. 
Kniha je dokreslena portréty mnoha známých šachistů. 
 

 
Poznáte chuť nádherných kombinací, hlubokých strategických myšlenek, zdrcujících 
úderů, nanášených samotnými mistry světa! Tato kniha je opravdový dárek šachovému 
světu. 
 
Kniha obsahuje 12 podrobně rozebraných partií. Zde je jejich přehled: 
 
  1 – Fischer vs Spasskij 1:0, 6. partie MS,  Reykjavik 1972 
  2 – Karpov vs Korčnoj 1:0, 2. partie finále kandidátů, 1974 
  3 – Ljubojevič vs Andresson 1:0, Wijk 1976 
  4 – Kročnoj vs Karpov 0:1, 17. partie MS, Baguio 1978 
  5 – Seirawan vs Karpov 1:0, Londýn 1982 
  6 – Korčnoj vs Kasparov 0:1, Luzern 1982 
  7 – Smyslov vs Ribli 1:0, 5. partie kandidáti, Londýn 1983 
  8 – Běljavskij vs Nunn 0:1, Wijk am Zee 1985 
  9 – Karpov vs Kasparov 0:1, 16. partie MS, Moskva 1985 
10 – Seirawan vs Timman 1:0, 5. partie kandidáti, Hilversum 1990 
11 – Kasparov vs Karpov 1:0, 20. partie MS, Lyon 1990 
12 – Ivančuk vs Jusupov 0:1, 9. partie kandidáti, Brusel 1991 
 
Téměř detailní rozbor a srozumitelnost komentářů mě natolik zaujaly, že jsem se rozhodl 
jednotlivé partie postupně přeložit do češtiny. Při tom se držím ruského překladu a do 
anglického originálu se utíkám, když se jedná o nějaký ustálený obrat, který můj překladač 
a slovník neznají. Narazil jsem při tom na to, že sem tam ruský překlad některou větu 
vypustil. V těch případech, kdy jsem to zjistil, svůj překlad o tento výpadek doplňuji. 
Netýká se to textu, který komentuje šachové dění v analyzovaných partiích. 
 
Na ukázku uvádím partii č. 10 Seirawan vs Timman. 
 
 
 


