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Část z Kapitoly druhé  - Prvky hodnocení 
 
     Začneme praktickými příklady. Za tím účelem probereme několik partií vynikajícího 
velmistra S. Tarrasche. Proč Tarrasche? Proto, že v jeho partiích je mimořádně názorně vidět 
úlohu plánu, a tedy také hodnocení, zcela dostatečně ukázány příčiny porážek soupeřů. Kromě 
toho byl německý šachista velkolepý komentátor a dovedl vše objasnit jednoduše a 
srozumitelně. 
 

Taubenhaus – Tarrasch 
Hamburk, 1885 

1.c4 e6 2. Jc3 d5 3. e3 c5 4. Jf3? Dává 
možnost značně stísnit hru bílého: mělo se 
hrát d2-d4.  

(Ruský překlad Tarraschových partií – autor 
knihy) 

4. … d4 5. Je2 Jc6 6. Jg3 h5 7. a3 Aby po 
h5-h4 8.Je2 zabránil rozhodujícímu 
pokračování d4-d3 s dalším Jb4. Nicméně 
lepší bylo h2-h4. 
7. …h4 8. Je2 e5 Možné je také odvážné 
d4-d3; daleko postouplý pěšec po 9.Jc3! 
(9.Jf4? e5) e5 10.e4 f5 se drží. 
9.d3 a5! Černý připravuje na 10.ed vzít 
pěšcem „c“; v tom případě je užitečné 
předejít možnému pochodu bílého pěšce 
„b“. 
10. h3 Sd7 S cílem zahrát případně a5-a4, 
Ja5 a Jb3. 
11. e4 f6 Hrozilo Sg5 s výměnou nebo 
ziskem pěšce. 
12. Jh2 g5 S výjimkou „b“ pěšce jsou síly 
černého připraveny k rozhodujícímu 
průlomu; bílý je natolik stísněný, zdá se, že 
se nemůže ani pohnout. Nicméně 
Taubenhaus dalšími tahy mistrovsky zapojí 
do boje své figury.  
13. Sd2 a4 14. Jc1 Sd6  

 

Prostorová převaha černého je viditelná 
pouhým okem. Je poučné sledovat další 
vývoj událostí (poznámka autora). 
15. Se2 Jce7 16.Sh5+ Kf8 17. Sg4 Jg6 18. 
Df3 Kg7 19. g3 Vb8 S myšlenkou 
provedení b7-b5 – rozhodujícího úderu na 
dámském křídle. Bílý ale svými 
následujícími tahy (zejména 22.) poskytl 
soupeři zásadní ústupek na královském 
křídle, kterýžto se černý rozhodl využít. 
20. Sxd7 Dxd7 21. Dg4 De7 22. gxh4 
Vxh4 23. Dg2 Nyní hrozí bílý 
prostřednictvím Jf3 a h4 zbavit se slabého 
„h“ pěšce, otevřít hru a útočit. Nicméně má 
natolik stísněnou pozici, že při správné hře 
černého jsou jeho pokusy o záchranu 
odsouzeny k zániku. 
23. …Kf7! 24. Je2 Dd7 Zabezpečuje 
pozici pro černého jezdce g8, který po J8e7 
bude krýt bod f5 a taktéž připravuje 
zdvojení věží. 
25. Jf3 Vh6 26. Jg3 J8e7 27. Vg1 Bílý 
chápe, že pěšce h3 neudrží, zříká se jeho 
obrany a hraje na útok. 
27. …Jf4 Černý mohl bez nějakého 
přemýšlení vzít pěšce: 27. …Dxh3 
28.Dxh3 Vxh3 29.Sxg5 Vxg3, nicméně 
jím zvolený tah také není špatný.  
28. Sxf4 exf4 29. e5 fxg3 30. exd6 De6+ 
31. Kd2 gxf2 32. Dxf2 Jf5  

 



33. Vae1 De3+ 34. Dxe3 dxe3+ 35. Kc3 
Vxh3 Převaha černého je natolik velká, že 
bílému nezbývá nic jiného, než jít vstříc 
těžkostem (poznámka autora). 
36. Vef1 Kg6 37. Vxg5+ fxg5 38. Je5+ 
Kg7 39. Vxf5 Vf8 40. Vxg5+ Na 40.d7 
přijde 40. …Vh1 (s hrozbou matu na c1) 
41.Kc2 Vxf5 42.d8D Vf2 mat, přičemž 
skromný pěšec a4 sehrál v této variantě 
znamenitou roli. 
40. …Kf6 41. Jd7+ Kxg5 42. Jxf8 Vh8 
43. Je6+ Kg4 44. d7 Kf3 45. Jg5+ Kg2 
46. Je4 Vg8 47.Kc2 Kf1 48. Jg3+ Ke1 a 
během několika tahů se bílý vzdal. 
49. d4 cxd4 50. Jf5 Vd8 51. Jxd4 Vxd7 
52. Jb5 e2 53. Jc3 Kf1 0-1  
 

Harmonist – Tarrasch 
Vratislav, 1889 

1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jf6 4. O-O Jxe4 
5. d4 Jd6 6. Sxc6 dxc6 7. dxe5 Jf5 
8.Dxd8+ Kxd8 Jedna z mých oblíbených 
variant. Ve spojení se ztrátou rošády má 
nejprve černý nesnadnou hru, a teprve 
v koncovce má šance díky dvojici střelců a 
pěšcové převaze na dámském křídle. 
V poslední době je útok bílého dobře 
rozpracován a byly nalezeny dobré cesty 
na jeho zesílení, v důsledku čehož je 
varianta považována za nepříliš vhodnou. 
Je pravdou, že remíza za černého je 
obvykle v rámci dosažitelných možností.  
9. Sg5+ Tohoto střelce je lepší vyvíjet přes 
d2 na c3. Nejsilnějším tahem je 9.Vd1+, a 
černý se musí vrátit králem na e8, protože 
9. …Sd7 je chybné kvůli 10.e5 s dalším 
Je5. 
9. …Ke8 10. Jc3 h6 11. Sf4 Se6 12. Vad1 
Vd8 13. Je4 c5 Hrozba Jd4 pobízí bílého 
k výměně věží, nicméně černý nyní 
získává možnost zapojit do hry svou 
královskou věž. 
14. Vxd8+ Kxd8 15. Vd1+ Kc8 16. h3 
Aby po 17.g4 Je7 18.Jxc5 zůstal s pěšcem 
navíc, využívaje toho, že pěšec na g4 je 
krytý. 
16. …b6 17. Kf1 Se7 18. a3 Bílý zjevně 
zažívá obtíže při hledání dobrého plánu. 
Tah pěšcem byl udělaný proto, že střelec 
e6 vytvořil hrozbu jeho braní, a na 
uzamykající tah b2-b3 by přišlo c5-c4, 
například: 18.Ke1 Sxa2 19.b3 c4 20.Jed2 
(pokud 20.Jfd2, tak 20. …bc s dalším Jd4) 
20. …cb 21.cb Sb4 22.Kf1 Sxd2 23.Jxd2 
Jd4. 

18. …Vd8 19. Vxd8+ Kxd8 20. c3 Tento 
tah, ještě více oslabující dámské křídlo, byl 
vyvolán ve spojitosti s hrozbou Jd4. Černý 
nyní ovládne stále více prostoru.  
20. …Sd5 21.Jfd2 Kd7 22. Ke2 g5  

 
Pokud by hrál černý 22. …Jh4, tak nejlepší 
odpověď bílého – 23.g3 s dalším 23. …Jg6 
24.Ke3 Ke6 25.Jf3. 
23. Sh2 Jh4 24. g3 Jg6 25. f4 Ke6 26. 
Ke3 c4 27. Jf3 gxf4+ 28. gxf4 c5 Bílý 
hrozil (mimo Jd4+) 29.f5+ Kxf5 30.Jd4 
mat. 
29. Jg3 Jh4 Zabraňuje f4-f5. 
30. Jxh4 Sxh4 31. Je4 Se7 Brání tahu Jd6. 
32. Sg1 Sc6 Aby po převodu krále na d5 a 
střelce na f5 odehnal bílého jezdce. 
33. Sf2 Sd7 34.Sg3 Metger správně 
poznamenal, že tady i později dával šance 
na remízu tah jezdcem na d6, protože po 
jeho braní zůstanou na šachovnici 
nestejnobarevní střelci. 
34. …Kd5 35. Jf2 h5 36. Kf3 Nyní má 
bílý prohranou pozici, protože na 36.h4 
přijde 36. …Sf5 a jezdec nemá jak 
zasáhnout do hry. 
36. …Sf5 37. Ke3 b5  

 



Nakonec nabývá pěšcová převaha na 
dámském křídle rozhodující význam. 
38. Kf3 a5 39. Ke3 b4 40. Kf3 Kc6 Hrozí 
proniknutí krále do soupeřova tábora. 
41.axb4 Vyhnutí se výměně pěšců rovněž 
bílého nezachrání: pokud 41. …h4 s dalším 
Je4, tak rozhodne Kc6-b5-a4. 
41. …cxb4 42. cxb4 axb4 43. Je4 Kd5 44. 
Jd6 Sxd6 45. exd6 c3 46. bxc3 b3 0-1 
 
 

Tarrasch – Makovetz 
Drážďany, 1892 

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. 
Jf3 b6 6. Vc1 Sb7 7. e3 O-O 8. Sd3 Jbd7 
9. O-O a6 Namísto toho bylo za černého 
lepší hrát 9. …Vc8 s dalším c7-c5, i když i 
v tom případě měl bílý mnohem volnější 
hru. 
10. De2 Je4 11. Sf4 Sd6 12. Sxd6 Jxd6 
13. cxd5 exd5 14. Dc2 Bílý s tempem 
převádí dámu na dámské křídlo. 
14. …h6 15. Db3 Jf6 Bílý dokončil vývin 
a ovládl otevřený sloupec „c“ jako 
základnu pro další operace. Programový 
tah černého c7-c5, dělající jeho hru více 
volnější, je odvrácen. 
16. Ja4 Jd7 17. Jc3 Další tahy směřují 
k získání času. Je třeba poznamenat, že 
v roce 1892 pravidlo třikrát opakované 
pozice neexistovalo (poznámka autora). 
Jf6 18. Ja4 Jd7 19. Jc3 Jf6 20. Ja4 Jd7 
21. Jc5 Úvod složité kombinace s oběťmi, 
která naruší dámské křídlo černého. 

 
21. …bxc5 22. dxc5 Jxc5 Prostřednictvím 
22. …Je4 nebo 22. …Jc4 mohl černý 
vyvolat komplikace. Na 22. …Je4! by 
přišlo 23.c6 Jdc5 24.Da3 Sc8! (24. …Sxc6 
25.Sxe4 de 26.Dxc5) 25.Vxc5 Jxc5 
26.Dxc5 a za obětovanou kvalitu má bílý 
poziční převahu. V případě 22. …Jc4 by 

bylo 23.Sxc4 dc 24.Dxb7 Jxc5 25.Dc6 
nebo 23. …Jxc5 24.Db4 dc 25.Dxc5 
s převahou bílého. 23. Vxc5 De7 Hrozí 
chytit věž tahem 24. …Jc4. 
24. Vc2 Dobré je také 24.Da3, 
neumožňující odpověď c7-c5, která byla 
teď možnou: 24. …c5 25.Vxc5? Jc4 
26.Db4 a5 27.Db5 Sa6 28.Dc6 Vfc8 a 
černý získává věž. Ale po 25.Db6! c4 
26.Se2 s dalším Jd4 má bílý dobrou pozici 
a útok na centrální pěšce soupeře. 
24. …Vfb8 25. Da3 Kf8 26. Vfc1 Je8 27. 
Da5 Kg8 28. Jd4 Df6 Ve spojení 
s narušením dámského křídla černého je 
partie teoreticky rozhodnutá. Pěšci a6, c7 a 
d5 jsou výjimečně slabí a pro bílého je 
příjemné je napadat, zatímco černý nemůže 
dělat nic zásadního.  
29. b3 Vd8 30. Vc5 Vd6 31. b4 g6 32. Sc2 
Vd7 33. Sa4 Ve7  

 
Není zapotřebí hlubokého studia pozice, 
aby šlo pochopit význam sloupce „c“ pro 
bílého (poznámka autora). 
34. Sc6 Jednoduše a silně. Nečekaně by 
bílý prohrál po 34.Sxe8 Vaxe8 35.Vxc7? 
Vxc7 36.Vxc7 (36.Dxc7 Vc8) 36. …Dxd4! 
(poznámka autora). 
34. …Sxc6 35. Vxc6 Dg5 36. Jf3 Dg4 37. 
Dxd5 Ještě silnější by bylo 37.b5 s dalším 
ba, což dávalo bílému silného volného 
pěšce a6. 
     Dá se říct, že už nyní se mohl černý 
klidně vzdát. Přičemž, ani tah v partii 
nevypouští výhru, ale pro námi probírané 
téma není další průběh partie zajímavý 
(poznámka autora). 
 
Partie nakonec skončila remízou a pro 
úplnost uvádím zbytek partie 
s Tarraschovým komentářem z jeho knihy 
„300 šachových partií“ (JM): 



37. …Vb8 Na 37. …Dxb4 by přišlo 
38.Vxg6+. 
38. a3 Vb6 39. V6c4 Dc8 40. h3 Vd7 41. 
De5 Ve6 42. Dc3 Dd8 43. Jd4 Ved6 44. 
Kh2 Df6 45. Jf3 De6 46. De5 Dxe5+ 
47.Jxe5 Ve7 48. Jc6 Ved7 49. Jd4 Kf8 
50. Vc5 Vf6 51. Kg1 Vfd6 52. f3 Ke7 53. 
Ve5+ Kf8 54. Vec5 V podobných 
pozicích, kde soupeř není schopen nic dělat 
a je možné s ním hrát tak řečeno „jako 
kočka s myší“, ochotně tratím nějaký čas 
na neužitečné tahy „sem-tam“, abych 
svému soupeři demonstroval ad oculos 
(názorně) jeho bezmocnost. Nicméně 
v dané partii jsem byl krutě potrestán za 
takovou „nemilosrdnou“ hru, protože 
opájeje se svou převahou, jsem si nevšiml 
důležité soupeřovy rezervy a vypustil jsem 
výhru, snadno dosažitelnou při seriózním 
přístupu k partii. 
54. …Vd8  55. Kf2 V8d7 56. V1c2 Ve7 
57. Je2 Jezdec měl jít po e3-e4 na f4 a pak 
na d5. Nicméně tento manévr bylo 
zapotřebí předběžně připravit 
prostřednictvím 57.V5c3. 
57. …Vd3! Možnosti tohoto tahu jsem si 
vůbec nevšiml. Poněkud vykolejený 
nepříjemnou nečekaností a rozladěný 
vlastní lehkomyslností, jsem tady přehlédl 
poměrně nejlepší šanci bojovat o výhru: 
58.Jf4 Vxa3 59.Jd5 Ve6 60.e4. 
58. V2c3 Vexe3 59. Vxd3 Vxd3 60. Va5 
Vd6 61. Jc3 Jf6 62. g4 Ke7 63. Ja4 Jd7 
64. Jc3 Jf6 65. h4 Vc6 66.Je2 Vd6 67. g5 
hxg5 68. hxg5 Jd7 69. Jc3 Vc6 70. Je4 
Ve6 71. Kg3 Vc6 72. Kf4 Ve6 73. Vd5 
Vc6  Ještě jsem se nějaký čas marně 
pokoušel vyhrát a nakonec jsem se smířil 
s remízou.   1/2-1/2 
 

Schallopp – Tarrasch 
Vratislav, 1889 

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Jf6 4. e5 Jfd7 5. 
f4 c5 6. dxc5 Jxc5 Toto je mnohem 
silnější, než braní střelcem. 
7. Jf3 Jc6 8. Se2 Db6 Abych ztížil  bílému 
rošádu. 
9. Vb1 Jd7! Odvrací Se3. 
10. Sd2 „Handbuch“  tady doporučuje Jb5 
s další okupací pole d4. 
10. …f6! 11. exf6 Jxf6 12. Ja4 Dc7 13. O-
O Sd6 14. Jg5 Tady i později Schallopp 
poměrně ostře napadá. Správné bylo g2-g3. 
14. …O-O 15.c4 h6 16. c5  

 
Jezdec měl ustoupit na h3, i když i v tom 
případě stál černý poněkud lépe. Tah 
udělaný bílým – rozhodující chyba. 
16. …hxg5 17. cxd6 Dxd6 18. fxg5 Je4 
Výsledkem chyby bílého je vytvoření 
spojených volných pěšců v centru, kteří 
zajišťují černému výhru. Nyní je pro bílého 
jedinou šancí útok na bod h7 
(prostřednictvím Sd3, Dh5 atd). 
19. Vxf8+ Tímto černý získává tempo; 
lepší bylo okamžité Se3. 
19. …Dxf8 20. Se3 Df5! Zahráno zejména 
s cílem předejít tahu Sd3, na což by přišlo 
Jb4. 
21. h4 Namísto toho Schallopp navrhnul 
21.Dc2 s dalším 21. …Jb4 22.Dc7 Jg3 
23.Ve1. Nicméně dále přijde 23. …Jxe2+ 
24.Vxe2 Db1+ 25.Sc1 (25.Dc1 Dxc1+ 
26.Sxc1 Jxa2) 25. …Jd3 26.Vc2 Sd7, což 
je pro černého plně přijatelné; případně je 
možné pokračování 27.b3 Vc8 28.Dxd1 
Dxc1+ s matem příštím tahem. 
21. …Sd7 22. Jc5  

 
Souboj o centrální pole vyhrál černý, což 
předurčuje jeho úspěch (poznámka autora). 



22. …d4 23. Jxd7 23.Sxd4 nestojí za 
pozornost kvůli ztrátě figury, a na 23.Jxe4, 
což bylo poněkud lepší, než tah v partii, by 
přišlo 23. …Dxe4 24.Sf2 Je5 25.Sxd4 Sc6 
nebo 24. …Vf8 25.Sf3 Df4 26.Dh5 Dxf2+ 
27.Kh1 Vf5 28.Vf1 Dxf1+ 29.Sxf1 Vxf1+ 
30.Kh2 d3 všude s převahou černého. 

Nezdá se vám, vážení čtenáři, že se doktor 
Tarrasch ironicky usmíval, když psal tuto 
svou větu. Nebyl takovým zkostnatělým 
dogmatikem, jakým jej zobrazovali někteří 
autoři, kteří evidentně nečetli jeho základní 
práce. Nicméně jsem odbočil, k této otázce 
se ještě vrátíme v kapitole „Konkrétnost 
hodnocení a dogmatismus“. Ale 
nezapomeňte prosím tuto frázi německého 
velmistra (poznámka autora). 

23. …dxe3 24. Sf3 Na 24.Df1 přijde 24. 
…Jg3 25.Dxf5 Jxe2+ 26.Kf1 Jg3+ se 
ziskem figury; v případě 24.De1 může 
černý získat jezdce na d7. 
24. …Jd2 25. Vc1 Jd4 26. Kh2 26.Sxb7 
vede ke ztrátě dámy nebo k matu: 26. 
…Df2+ 27.Kh2 Je2 28.De1 Jf1+ 29.Kh3 
Jf4+ 30.Kg4 Jh2 mat nebo 27.Kh1 Je2 
28.De1 Jg3+ 29.Kh2 Jdf1+ 30.Kh3 Df5 
mat. 
26. …Df4+ 27. Kh3 J2xf3 28. gxf3 e2 0-1 
 
 

Tarrasch – Schottlaender 
Hamburk, 1885 

1. e4 e5 2. d4 exd4 3. Dxd4 Jc6 4. De3 g6 
5. Jc3 Sg7 6. Sd2 d6? Když není 
soupeřem špatně rozehrané zahájení 
vyvráceno – jde to vrub vám samotnému. 
Černý měl prostřednictvím Jf6, 0-0 a Ve8 
připravit tah pěšcem „d“ o dvě pole. Tento 
a následující tahy černého v sobě skrývají 
zárodek budoucí prohry. 
 7. Jf3 Se6 8. Sb5 Je7 9. Jd4! Sd7 Je 
zřejmé, že 9. …Sxd4 bylo špatné, protože 
královské křídlo ztrácel hlavního obránce. 
10. Jxc6 Jxc6 11. O-O O-O 12. Kh1 Aby 
postoupil „f“ pěšcem, kterému bílý svým 
9. tahem otevřel dráhu. 
12. …f5 Je zřejmé, že tento tah vyzývá 
nebezpečí nezvyklému postavení krále, ale 
není vidno, jak může černý ještě jiným 
způsobem spravit svou pozici, která 
vznikla v důsledku nesprávné výstavby 
zahájení. Často jedna chyba nevyhnutelně 
přitahuje za sebou další.   
13. Sc4+ Kh8 14. f4 Je7 Steinitz zde 
doporučoval 14. …fe. Nicméně i toto 
pokračování neodstraňuje slabiny v černé 
pozici: 15.Jxe4 Je7 16.Sc3 Jf5 17.Dh3 
(hrozí Jg5) 17. …Sxc3 18.Dxc3+ Jg7 
19.Jg5 s vítězným útokem. 
15.e5! V té době ještě nebylo dogma 
izolovaného pěšce známé. 

15. …dxe5 Steinitz místo toho navrhl 15. 
…Jc8 – tah velmi charakteristický pro jeho 
styl. 
16. fxe5 Sc6 17. Vad1 Útočné tahy se 
zjevují samy od sebe. 
17. …De8 18. e6 Volný pěšec musí 
zabezpečit výhru. 
18. …Jg8 19. Dg3 De7 20. Sf4 Vac8 21. 
Vfe1 Jf6 22. Jd5 Sxd5 23. Sxd5 Jh5 
Pokud černý získá pěšce „b“, tak volný 
pěšec bílého velmi rychle rozhodne o 
osudu partie: 23. …Jxd5 24.Vxd5 Sxb2 
25.Se5+ Sxe5 26.Dxe5+ Kg8 (nebo 26. 
…Df6 27.Vd7 Df8 28.Vf7) 27.Vd7 Df6 
28.e7 s výhrou. 
24. Dg5 Sf6 25. Se5  

 
Pikantní pozice: střelec f6 je ve vazbě ve 
dvou směrech. 
Úspěch bílého v této partii byl předurčen 
díky aktivnosti jeho figur, dvou silných 
střelců a konečně volným pěšcem 
(poznámka autora).  
25. …c6 26. Sb3 Vfe8 Nezbytné bylo 26. 
…Vcd8, na což by hrál bílý podle Steinitze 
– 27.De3, uchovávaje skvělou pozici. 
27. Vd7 Df8 28. Vf7 Dxf7 29. exf7 Vxe5 
30. Vxe5 1-0 

 
     
 
 



     Po pozorném prostudování každé partie můžeme udělat závěr o příčinách porážek 
Tarraschových soupeřů. Osud těchto partií rozhodovaly ty nebo jiné poziční faktory, působící 
ve prospěch německého velmistra. V partii Taubenhaus – Tarrasch měl černý prostorovou 
převahu, v partii Harmonist – Tarrasch měl černý převahu dvojice střelců a taktéž pěšcovou 
převahu na dámském křídle; rozhodující převahu v partii Tarrasch – Makovetz dalo bílému 
ovládnutí otevřeného sloupce; v partii Schallopp – Tarrasch obsadil černý centrum a později 
zvítězil; a konečně, osud partie Tarrasch – Schottlaender rozhodl volný pěšec. 
     Všechny výše uvedené poziční faktory, a rovněž mnohé jiné (například postavení krále, 
lepší vývin, slabé body atd.) jsou zásadními prvky hodnocení pozice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


