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Stěží překvapím některého z milovníků šachu – snad někoho, kdo se jím zajímá pouze povrchně 
– když prohlásím, že v tomto druhu sportu dominují sovětští, nebo spíše ruští, hráči. Po skončení 
druhé světové války sovětští šachisté v boji o titul mistra světa si zajistili úplnou hegemonii. 
Pouze Bobby Fischer ji dovedl narušit. Říkalo se, že ruští hráči šachu jsou jako francouzští 
šéfkuchaři v kulinářství. Jednoduše řečeno, byli nejsilnějšími. 
I když Rusové pokračovali v dodávání nejlepších světových šachistů, jejich západní kolegové 
jim nehodlali ustoupit bez boje. Po vítězství Bobby Fischera v roce 1972, se stali hráči ze 
Západu mnohem ambicióznějšími. Zvláště to platí pro 90. léta. Nejlepší holandský šachista Jan 
Timman jednou vystoupal na druhé místo ve světové klasifikaci. V roce 1993 Jan Timman 
soutěžil v zápase s Anatolijem Karpovem o titul mistra světa FIDE. A přestože Západ ještě čeká 
představení nového Bobby Fischera, celkově nyní západní šachisté zápolí s ruskými kolegy jako 
se sobě rovnými. 
V roce 1990 holandská radiostanice KRO sponzorovala zápas mezi Janem Timmanem a mnou, 
který se hrál v Hilversum. Zápas byl hojně navštěvován a vyvolal široký zájem médií. Brali jej 
jako soupeření dvou nejlepších hráčů Západu. Rozčaroval jsem holandské fanoušky, když jsem 
celkové vyhrál 4 – 2 (tři vítězství, jedna porážka a dvě remízy). Následující partie je mou 
nejlepší výhrou v zápase. Poprvé jsem v zápase vedl a věděl jsem, že Timman připraví bitvu. 
Chtěl jsem si pouze být jist, aby souboj probíhal v mém teritoriu, ve mnou zvolené variantě. 
Považuji tuto partii, v níž bylo dosaženo vítězství (promiňte mně to přirovnání) ve stylu Morphy 
– hrabě Izouard a vévoda Brunšvický (Paříž, 1858). 
Mé poznámky k této partii se poprvé objevily v časopise Inside Chess. Byly napsány přímo po 
zápase a odráží se v nich euforie, kterou jsem tehdy pociťoval. Tyto poznámky jsem podstatně 
přepracoval, aby byly hlouběji proanalyzovány ideje, které tvořily základ prováděných manévrů. 
 
 
 
Novoindická obrana 
Seirawan - Timman 
Hilversum, 1990 
5. partie zápasu 
 
 
Zahájení 
1.d4 
V průběhu mnoha let to byl můj oblíbený 
úvodní tah. V současnosti velmistři častěji 
využívají indické a soudobé obrany, 
vyhýbajíce se klasickým pokračováním. Líbí 
se mně prostorová převaha, kterou získává 
bílý, když proti němu uplatní schémata-
„modern“. 
1. …Jf6 
Toto je oblíbená Timmanova obrana, kterou 
používal v průběhu celého zápasu. 
2.c4 
Jak již bylo uvedeno – standardní odpověď. 

2. …e6 
Černý se rozhodl hrát Nimcovičovu obranu 
nebo novoindickou obranu. 
S mírnou úlevou jsem přijal snahu Timmana 
použít prověřené zbraně. Nebyl jsem 
připraven ani ke staroindické, ani ke 
Grunfeldovi. Pokud by Timman vybral 
kteroukoli z nich, zvolil bych jedno 
z klidných pokračování.  
3.Jf6 
Vyvíjím se kontroluji pole e5. 
Zde má bílý tři základní pokračování: 3.Jc6, 
začíná boj o pole e5 (a po 3. …Sb4 je na 
šachovnici Nimcovičova obrana); tah 
v partii 3.Jf3; a 3.g3 – Katalánské zahájení. 
V posledním případě bílý chystá fianketo a 
nepřipouští novoindickou obranu 3. …b6, ve 
které černý fianketuje svého střelce. 
Oblíbená Timmanova obrana je 
novoindická. Mám zbraň, kterou rád proti 



této obraně používám. Partie tohoto zápasu, 
které jsem hrál bílými, jsou důležité pro 
teorii. 
3. …b6 
 

 
 
Timman zůstává věrný své novoindické 
obraně. 
Černý připravuje buď fianketovat střelce 
Sc8-b7 a vzít pod kontrolu pole e4, nebo 
uplatnit to, co nazývám „rozšířeným“ 
fianketem, a sice Sc8-a6 s napadením pěšce 
c4. Idea této obrany je analogická s tou, 
kterou jsem objasnil v poznámkách k partii 
č. 8. Černý projevuje zdrženlivost v boji o 
centrum. Posiluje dámské křídlo a směřuje 
k blokování centra. Po dostižení tohoto cíle, 
získá převahu na dámském křídle. 
4.Jc3 
Přímočará linie boje s novoindickou 
obranou – útok na pole e4. 
Pokud může bílý provést e2-e4, stane se 
postavení černého obtížným, protože úspěch 
jeho vývinu je omezován tím, kdo 
kontroluje pole e4. Jestli nad ním černý 
ztratí kontrolu, nebo se podaří bílému vzít 
jej pod svou kontrolu, ztrácí fianketo svůj 
efekt. Bílý získá pevný střed, který „pohřbí“ 
černého pod pěšcovým valem.  
Poněvadž jezdec c3 je velmi užitečná figura, 
černý rovnou hraje Sf8-b4 a přivazuje jej. 
Proto si pokračování 4.a3 (zabraňuje Sf8-b4 
a připravuje Jb1-c3), navržené Tigranem 
Petrosjanem, získalo oblibu. 
4. …Sb4 
Černý se vyvíjí a svazuje jezdce c3. 

V některých variantách později mění na c3, 
se zdvojením pěšců bílého na dámském 
křídle. V tom případě se může pěšec c4 stát 
zranitelným ve spojitosti s manévrem Jb8-
c6-a5 nebo Sc8-a6 s jeho přímým 
napadením. 
5.Db3 
 

 
 
To je můj patent. Jako odpověď na 
strategickou hrozbu černého zdvojit pěšce 
dámského křídla, bílý často hraje 5.Sg5 
s kontravazbou. Moje idea je jednoduchá: 
pokrýt jezdce c3 a současně napadnout 
střelce b4. Idea nezískala mnoho přívrženců, 
protože bílý brzy začíná hrát dámou. 
5. …c5 
Důsledné – černý nejenže kryje střelce, ale 
také atakuje střed. 
V této pozici se rovněž zkoušelo 5. …a5 a 5. 
…De7 s krytím střelce. Chybné je 5. 
…Sxc3? 6.Dxc3 a bílý získává tempo ve 
srovnání s klasickou variantou Nimcovičovy 
obrany. 
6.a3! 
Pokládá otázku střelci b4. Bílá dáma může 
být znepokojována cestou Jb8-c6-a5 se 
ziskem tempa. Idea tahu v textu – přinutit 
černého buď vyměnit na c3, nebo obsadit 
pole a5. 
6. …Sa5 
Černý nevidí důvody, aby upustil od vazby. 
Po 6. …Sxc3+ 7.Dxc3 získává bílý dvojici 
střelců a převahu v zahájení. 
7.Sg5 
Příjemný pocit vidět svou domácí přípravu 
v práci! Směřuji k rychlému vývinu, 



zejména k tahu 0-0-0; zbavení se vazby je 
důležité pro získání převahy v centru. 
7. …Jc6?! 
Přespříliš agresivní tah. Černý se pokouší 
donutit soupeře napadením pěšce d4, aby se 
vyjádřil v centru.  
V současnosti považují teoretikové 
pokračování 7. …Sb7 nebo 7. …h6 8.Sxf6 
Dxf6 jako více bezpečnější pro černého. 
8.0-0-0 

 
 

Nečekané! Bílý dobrovolně uvádí krále na 
dámské křídlo, kde je slabá pěšcová obrana 
a pěšec c4 je příliš postouplý dopředu. 
Po 8.e3 0-0 9.Se2 cxd4 10.exd4 d5! by 
černý získal skvělou hru. Tahem v partii bílý 
hrozí postupem d4-d5 s následujícím e2-e4-
e5, smetávaje černého ze šachovnice. 
8. …Sxc3! 
Černý nejlepším způsobem odráží hrozby, 
vytvořené posledním tahem bílého. Bílý se 
zbavil vazby a byl připraven zahrát Jc3-e4, 
po čemž je střelec a5 mimo hru. Černý 
připravil chytrou léčku.

 
 
 

 
Jan Timman 

 
 
Jan Timman se narodil v Amsterodamu 14. prosince 1951. 
Mezinárodním mistrem se stal v roce 1971 a velmistrem v roce 
1974. V roce 1993 hrál zápas o titul mistra světa FIDE, ale prohrál 
Anatolii Karpovovi. Jan má svůj pohled na to, jak je třeba hrát 
šachy. Často partnerovi metá výzvu na jeho teritoriu. To jej stálo 
mnoho porážek, ale z druhé strany, soupeři se v boji s ním cítí 
neútulně. Nikdo nerad prohrává v pozicích, kde se považuje za 
pána! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.d5! 
 

 
 
Jediný tah, umožňující uchovat převahu. 
V případě 9.Dxc3 Je4! Se černý zbavuje 
vazby po diagonále g5-d8 a zabezpečuje si 
přijatelnou pozici. Důkaz: 10.Sxd8 Jxc3 
11.bxc3 Kxd8 a bílý má dvojpěšce na 
dámském křídle. V této koncovce nebude 
mít význam ta okolnost, že černý přišel o 
možnost rošády, protože bílý nemůže 
organizovat matový útok. Tahem v partii se 
bílý vyhýbá této variantě a předkládá oběť 
pěšce. Moje idea spočívá ve hře ve středu a 
využití lepšího vývinu. 
9. …exd5? 
Černý se dopouští rozhodující chyby. 
Dobrovolně mění svého pěšce e6 za pěšce 
c4 bílého. 
Proč je to vážná a ve své podstatě, 
prohrávající chyba? Podívejme se na bílého 
střelce f1. Po výměně pěšce c4 se stává 
výrazně pohyblivějším a je připraven ničit 
vše. Před touto partií připravoval Timman 9. 
…Se5! 10.dxc6 Sc7! 11.cxd7 Sxd7 12.g3 
De7 13.Sg2 Vd8 s rovnou hrou (analýza 
Timman). Za šachovnicí jej navštívilo 
nadšení a on se rozhodl na mnohem 
složitější hru – toho typu, který mám 
nejraději. 
- Černý zavrhnul 9. …Sxb2+? 10.Dxb2 Ja5 
11.e4 a bílý má hrozivé centrum výměnou 
za pěšce. 
- Černému se nelíbilo pokračování 9. 
…Jb4?! 10.bxc3 Ja6 11.e4 a pozice je 
shodná s tím, které vzniklo v předchozí 
poznámce s velmi dobrou hrou pro bílého. 

- Další pro bílého výhodné pokračování 9. 
…Jd4!? 10.Dxc3 Je4 11.Sxd8 (11.Dxd4!?) 
11. …Jxc3 12.bxc3 Jxf3 13.Sc7 Jg5 14.f3! 
hrozí chytit jezdce g5 tahem h2-h4. Hra má 
vynucený charakter: 14. …f6 15.dxe6 Jxe6 
16.Sd6 a střelec zaujímá překrásné postavení 
na d6. 
Tyto varianty ukazují, kolik jemnosti se 
skrývá v této složité pozici. Proto má na 
vysoké úrovni domácí příprava tolik 
důležitou roli! Velmistři nemají na hodinách 
dost času, aby za šachovnicí rozebrali 
všechny tyto nuance. Pro černého bylo lepší 
nevyhýbat se doma připraveným variantám.  
10.cxd5 
Dobírám pěšce a připravuji se získat příštím 
tahem jednu z černých figur. Výměnou páry 
pěšců jsme poněkud uvolnili šachovnici. 
Nikdy nezapomínejte, že otevřená pozici je 
výhodná pro toho z hráčů, který je lépe 
vyvinut. Význam času a prostoru v šachu 
jsou podrobně analyzována v knize Play 
Winning Chess. 
10. …Se5 
Černý odklízí jednu z napadených figur. 
Tah v textu je vynucen, protože jiné 
možnosti jsou špatné: 
- 10. …Ja5? 11.Dxc3 a co dělá jezdec na a5? 
Bílý brzy opanuje střed s pomocí e2-e4 a 
získá nejlepší pozici. 
-  10. …Jd4? 11.Dxc3 Jxf3 12.gxf3 taktéž 
výhodné pro bílého – otevřený sloupec „g“, 
dvojice střelců a silný pěšcový střed. 
- 10. …Sa5 11.dxc6 a střelec a5 je mimo 
hru. Bílý pokračuje ve hře v centru cestou 
e2-e4 a vyvine střelce f1. Černý má těžkou 
hru. 
- 10. …Sd4!? – ostrý pokus získat pěšce f2, 
ale taktika nepřeje černému, s ohledem na 
11.dxc6 Sxf2 12.e3! a střelec černého je 
v pasti. Pokračováním Vd1-d2 získá bílý 
vyhranou pozici. 
11.dxc6 
Dobírám obětovanou figuru. 
V tomto okamžiku jsem byl velmi spokojen 
se svou pozicí a předem se těšil z rychlé 
výhry. Za prvé, mám přímou hrozbu Jf3xe5, 
jednoduše vyhrává střelce. Moje ostatní 
figury jsou rovněž skvěle rozestaveny. Věž 
d1, dáma b3 a střelec g5 – všechny tyto 
figury vytvářejí tlak na pozici černého. 
Protože pěšec c5 je na šachovnici a sloupec 



„c“ je polootevřený, není můj král na c1 
v nebezpečí. Pokud se mně podaří rychle 
uvést do hry figury královského křídla, 
všechno půjde jako po másle. 
11.De7! 
Černý hraje taktéž na vývin. Tahem v partii 
se osvobozuje od vazby po sloupci „d“, kdy 
se stává možným d7xc6. Krytím střelce e5 
se černý zbavil problémů, vznikajících ve 
variantě 11. …Se7? 12.e4! d6 13.e5. 
Než se podíváme na další průběh, zamyslete 
se pozorně nad pozicí bílého a rozhodněte, 
jak byste zahráli. 
 

 
 
Obecná pravidla směřují k rychlému vývinu, 
ovládnutí otevřených sloupců atd., při tom 
bránit soupeři dělat totéž. Očividným se 
zdají být tahy 12.Jxe5 a 12.e4 (hra v centru).  
Zavrhneme 12.cxd7, vycházíme přitom 
z následujícího důvodů: proč pomáhat 
soupeři ve vývinu? Vyzbrojený těmito 
dvěma tahy – kandidáty, uvažoval jsem 
takto: 
- 12.Jxe5 Dxe5 13.f4 vyhlíží svůdně, 
zejména při pokračování 13. …Df5?? 14.e4 
Jxe4 15.Sd3 d5 16.Sxe4 dxe4 17.Vd8 mat! 
Rozradostněn ještě několika podobnými 
variantami, narazil jsem na 13. …De6! 
14.Dxe6 fxe6 15. Sxe6 gxf6 16.cxd7+ Sxd7 
a bílý ničeho nedosáhl. 
- Tedy, správné je 12.e4. Pokračování 12. 
…Sc7? 13.e5! Sxe5 14.cxd7+ Sxd7 15.Vxd7 
Kxd7 16.Sb5+ Kc7 17.Ve1 prokazatelně 
dokazuje, že jsem na správné cestě. Při 12. 
…h6 13.Sxf6 Sxf6 (13. …Dxf6 14.cxd7+ 
Sxd7 15.Jxe5 Dxe5 16.Vxd7 Kxd7 /16. …c4 

17.Dd1/ 17.Dxf7+ Kc6 18.Sa6 a pro černého 
vše končí) 14.Dd5 d6 15.c7 věž a8 je 
zavřena v rohu. Všechny tyto důvody mě 
přiměly k závěru, že 12.e4 musí být 
správným tahem. 
Přesto jsem pochyboval. Wilhelm Steinitz 
jednou řekl: „Nejlepší způsob vyvrácení 
gambitu – přijmout jej! Neviděl jsem, jak 
má bílý pokračovat po 12.e4 dxc6! 13.Jxe5 
Dxe5 14.f4 Dc7! A nic hmatatelného není 
vidět – pouze chabé pokusy typu 15.Sc4, 
15.Dg3!? a 15.f5 s hrou na získání poziční 
převahy. Takže jsem se znovu vrátil 
k výchozí pozici. Po rozebrání množství 
variant, začínajících cxd7+, jsem uznal 
nezbytnost tahu Sg5-f4. To mě přivedlo na 
správnou myšlenku. 
 
Střední hra 
12.cxd7+! 
Tento tah zcela odporuje mým předchozím 
závěrům. Hledal jsem způsob, jak vyvinout 
figury, a nyní napomáhám vývinu figur 
soupeře. Co mně to dá? Jádro věci se 
vyloupne za dva tahy. Důležité je to, že 
tahem v partii ani tak nevyvíjím soupeřovy 
figury, jako spíše vyjasňuji celkovou pozici 
a lákám jeho figury na zranitelná pole. 
12. …Sxd7 
Pochopitelně, že černý rád sebral pěšce, 
který dokázal překonat zig-zag cestu vzhůru 
po šachovnici (c2-c4xd5xc6xd7). 
13.e3! 
 

 
 
Jak řekne Viktor Korčnoj: „Právě tak! Ta-a-
ak jednoduše.“ 



Bílý připravuje vývin střelce f1 a nabízí 
černému, aby na to „nějak umně“ 
zareagoval. 
13. …Vd8 
 

 
 
Tahem v textu si černý nakonec připravil 
uvedení krále na královské křídlo do 
bezpečí. Je zřejmé, že na dámské křídlo má 
cestu zakázanou a v centru zůstávat nemůže. 
Černému je dobrá rada drahá: 
- 13. …0-0-0 nestojí za to rozebírat: 14.Sa6+ 
Kb8 15.Jxe5 Dxe5 16.Df4 s výhrou. V tom 
je jádro tahu e2-e3 – bílý přikrytím pole f4 
udělal možným Jf3xe5 a Sg5-f4. 
- 13. …Sc6 odchod z „nedobré“ vertikály 
„d“ končí plačtivě: 14.Sb5 Vc8 15.Sxc6+ 
Vxc6 16.Da4 a bílý získává materiál. 
- 13. …0-0? 14.Jxe5 Dxe5 15.Vxf6 Dxf6 
16.Vxd7 bere figuru – nejlepší ilustrace 
ideje tahu 12.cxd7+, spočívající v přilákání 
střelce c8 na sloupec „d“. 
- 13. …h6 14.Vxd7+ Kxd7 15.Jxe5+ Dxe5 
16.Dxf7+ Kc6 17.Sf4 se stejnými motivy. 
Bílí střelci a dáma vedou rozhodující útok. 
- A konečně 13. …Sd6 by bylo chybným, 
protože sloupec „d“ je přetížen černými 
střelci: 14.Sc4! (hrozí pěšci f7; 14.Sxf6 
Dxf6 15.Dd5 Ke7! dovoluje černému se 
ubránit) 14. …Se6 (14. …0-0 15.Dd3 a 
získává se střelec na sloupci „d“) 15.Da4+ 
Sd7 16.Sb5 0-0-0 17.Da6+ s následujícím 
Vd1xd6 a výhrou. 
Všechny tyto varianty přivedly holandské 
komentátory v údiv, jak se Timman chystá 
vyřešit své taktické problémy. 
14.Vxd7! 

Morphy by mohl být pyšný. Bílý neztrácí 
ani tempo v útoku. 
Po 14.Sb5? Sd6! se mohl černý ještě bránit. 
Nyní, podle mých představ, mohlo 
následovat 14. …Kxd7 15.Da4+ Ke6 (jak 
jsme viděli, když černý král vstoupí na 
diagonálu h2-b8, bílý vyhrává materiál 
prostřednictvím 15. …Kc8 16.Sa6+ Kb8 
17.Jxe5 Dxe5 18.Sf4 a černá dáma hyne) 
16.Sc4+ Kf5 17.Dc2+ Kg4 18.h3+ Kh5 
19.g4+ s výhrou. Tyto varianty ukazují, jaký 
přísný trest postihuje černého za výměnu 
mého pěšce v 9. tahu. 
14. …Vxd7 
Při jiném možném braní 14. …Dxd7? 
15.Sb5 získává bílý dámu. 
15.Sb5 
Střelec vstupuje do hry se zdrcujícím 
efektem – hrozí vzetí věže d7, potom střelce 
e5 a pěšce f7. Mnohem důležitější je to, že 
s tímto vývinovým tahem nabírá útok bílého 
obrátky. 
15. …Sd6 
Černý se pokouší zarputile blokovat sloupec 
„d“. 
Nemá čas na 15. …0-0? 16.Sxd7 Dxd7 
17.Jxe5 a bílý získává figuru. I v případě 15. 
…Kd8 16.Sxd7 Kxd7 17.Jxe5+ Dxe5 
18.Dxf7 bílý naplňuje svou hrozbu. 
16.Vd1! 
Současně se vyvíjím a vytvářím hrozbu. 
16. …0-0 
Konečně je černý král v bezpečí. V centru se 
cítil krajně nepříjemně. 
17.Sxd7! 
Tímto tahem dostávám zpět obětovanou 
kvalitu. Černá dáma je přinucena jít do 
nepříjemné vazby na sloupci „d“. 
17. …Dxd7 
 

 



Černý nemá na výběr, brát musí. 
18.Sf4! 
Nejpřesnější tah. Svůdné 18.Sxf6 gxf6 
19.Dd5 Vd8 20.Jh4 De8 21.Jf5 Sc7! nevede 
k okamžité výhře. Tah v textu klade 
černému nepříjemnou otázku: jak se 
vypořádat s vazbou na „d“ sloupci? 
18. …c4 
Jediná šance. 
Při 18. …Je8? 19.Dd5 bílý vyhrává. Ve 
variantě 18. …Je4 19.Dd5! Da4 (19. …Jxf2 
20.Sxd6 /20.Dxd6 je rovněž silné/ 20. 
…Jxd1 21.Je5 Dd8 22.Kxd1 a po brzkém 
e3-e4 bude vše skončeno) 20.Sxd6 Vd8 
21.Je5 Jxd6 22.Jc4! se znovu využívá vazby 
po sloupci „d“. Mat na poslední řadě po 22. 
…Jb7 23.Dxd8+ Jxd8 24.Vxd8+ De8 
25.Vxe8 mat by byl důstojným završením 
partie. Cíl tahu v partii – zabránit Db3-d5 
nebo Db3-d3 s vybudováním baterie na 
sloupci „d“. 
19.Dc2! 
Kontrolou pole e4 zabraňuji hrozbě Jf6-e4. 
V případě 19.Dc3? Je4 20.Dd4 De6 21.Sxd6 
Vd8 mohl i černý změnit situaci ve svůj 
prospěch vzhledem k již vlastní vazbě na 
sloupci „d“. Jak má bílý bránit střelce d6? 
Obrovskou chybou by bylo 19.Dxc4?? Vc8 
a všechna předchozí práce bílého je fuč. 
Černý vyhrává díky vazbě po sloupci „c“. 
19.Je8 
Jedině možný tah. Při 19. …c3? 20.Vxd6 
cxb2+ 21.Kb1! nezískává dostatečnou 
kompenzaci za obětovanou figuru. V tomto 
případě může bílý král využít černého pěšce 
b2 jako štítu. 
20.Jg5! 
 

 

Tento krásný tah vynucuje černého vytvořit 
nové slabiny. Bílý má dvě hrozby: Dc2xh7 
mat a Jg5-e4 se zesílením tlaku na střelce 
d6. Vytvoření baterie prostřednictvím 
20.Dd2 vypadá na první pohled silně, ale po 
20. …c3! 21.Dxc3 (21.bxc3? Sxa3+ a černý 
vyklouzne) 21. …De6 se černý zbaví vazby 
na sloupci „d“ a ztratí pouze pěšce. Ale já 
jsme již žíznil a chtěl jsem dosáhnout více.  
20. …f5 
Jediný tah, odrážející obě hrozby. 
21.Dxc4+ 
Ani vteřinu oddechu. V případě 21.Dd2 h6 
23.Jf3 Vf6 mohl černý ještě v cosi doufat. 
Propočítal jsem řetězec tahů, které umožní 
dosáhnout vyhranou pozici. 
21. …Kh8 
Černý je donucen zatlačit svého krále do 
rohu, riskujíce nebezpečí, že dostane takový 
nebo makový mat, včetně Philidorova matu 
a matu na poslední řadě. 
22.Sxd6 
Znovu hraji nejsilnějším způsobem, 
nedávaje černému na výběr. 
22. …Jxd6 
Černý je přinucen postavit svého jezdce na 
citlivé pole d6. 
 
 
Koncovka 
23.Dd5! 
Klíčový tah. Z velkolepého forpostu 
kontroluje bílá dáma celou pozici. Černý má 
jedno tempo, aby se vypořádal s vazbou po 
sloupci „d“, ale to není jeho jediný problém. 
23. …Vd8 
Rozumný tah. Černý kryje jezdce d6 a 
připravuje se ustoupit dámou, aby odešel 
z vazby pro sloupci „d“.  
A přece neměl dostačující obranu. Černý má 
bohatý výběr tahů, ale všechny prohrávaly 
kvůli té nebo jiné příčině. 
- 23. …Vf6 24.Da8+ De8 25.Dxe8+ Jxe8 
26.Vd8 Vf8 27.Va8 a je možno spustit 
oponu. Bílý má pěšce navíc a záhy získá 
ještě druhou na dámském křídle. Se dvěma 
pěšci navíc a lepší pozici je dosažení výhry 
technickou záležitostí. 
- Nebo 23. …Vc8+ 24.Kb1 Vc6 (kryje 
jezdce d6) 25.Jf7+ Dxf7 26.Dxc6 a bílý 
získává kvalitu při pokračujícím útoku. 



- Černý se může pokusit odvést svou dámu 
ze sloupce „d“ cestou 23. …Dc7+ nebo 23. 
…Dc8+ 24.Kb1, ale hra i v tomto případě 
neulehčuje jeho pozici. 
24.Je6! 
 

 
 
Zahráno chladnokrevně. Vyhýbám se 
poslední Timmanově léčce. Černá věž 
chrání jezdce d6. Abych ji přinutil odejít, 
chystal jsem se zahrát 24.Dxd6 Dc8+ 
25.Kb1 Vxd6 26.Vxd6; zdálo se mně, že 
hrozba 27.Vd8+ Dxd8 28.Jf7+ s vidličkou 
na krále a dámu zajišťuje výhru. Ale pak 
jsem uviděl, že černý může odpovědět 26. 
…Kg8! s lepší hrou. 
24. …Dc8+ 
Černý se vytrvale pokouší osvobodit sloupec 
„d“. Po 24. …Vc8+ 25.Kb1 Vc6 26.Jd8! 
musí věž přestat krýt jezdce d6. 
25.Kb1 

Král se zbavuje všeho nebezpečenství. 
Černý musí nějak reagovat na hrozbu jeho 
věži. 
25. …Vd7 
Černý nalézá jedinou možnost, jak zachránit 
jezdce d6 bez ztráty věže. 
26.Dxd6! 
 

 
 
Jednoduché, ale elegantní rozuzlení – 26. 
…Vxd6 27.Vxd6 a černý nemůže zabránit 
Vd6-d8+ s dobráním dámy. 
Černý vzdal. 
 
Jan Timman mně první blahopřál k výhře 
zápasu. Na kratičký okamžik se mně zdálo, 
že jsem nejlepší šachista Západu. Ale ze 
všeho nejvíc jsem byl šťastný z výhry této 
partie. Cítil jsem se být duchovně spřízněn 
s Paulem Morphy, jedním z největších hráčů 
v historii šachu. 

 
 
 
 
 
 
 


