
Tarrasch – Čigorin, zápas 
27.9. – 2.11.1893, Petrohrad 

První šachové utkání v Rusku mezinárodního významu. Byl organizován Petrohradskou šachovou 
společností na výzvu S. Tarrasche. Zájem o zápas byl způsoben tím, že jeho účastníci nejenom 
patřili mezi kandidáty o světové prvenství, ale představovali odlišné směry v šachovém umění. 
Zápas se hrál na 10 výher jednoho ze soupeřů, bez započítávání remíz. Časová kontrola – 15 tahů 
na hodinu. 
Po prvních 6 partiích vedl Tarrasch – 4:2. Čigorin vyhrál dvě partie po sobě a vyrovnal stav.  Po 17. 
partii opět vedl Tarrasch – 8:5. „Každý měl za to, a já nejvíce ze všech, že zápas je již rozhodnutý 
v můj prospěch“ (Tarrasch). Nicméně ve finiši hrál Čigorin výjimečně silně – dosáhl 4 bodů z 5. Za 
stavu +9, -9, =4 byl zápas uznaný, že skončil remízou. „Tarrasch i Čigorin v tomto zápase předvedli 
vynikající šachové nadání a ukázali, že dosáhli takové síly v praktické hře, kterou vládnou pouze 
nemnozí“ („Deutsche Schachzeitung“). 
Partie zápasů jsou bohaté na strategické ideje a krásné kombinace. V průběhu zápasu použil Čigorin 
dvě teoretické novink: tah 2.De2 ve francouzské obraně a černými obranu jezdce e5 tahem Jf6-d7 
ve španělské hře. 
 

1893 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 14 15 17 18 19 20 21 22 
Tarrasch 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
Čigorin 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

V horním řádku jsou čísla rezultativních partií. 
 
 Rozhodující partií v zápase se ukázala být 22. partie, kterou hrál bílými Čigorin. 
1.e4 e6 2.e2 e7 3.b3 d5 4.b2 f6 5.xf6 xf6 6.e5 fd7 7.g4 O-O 8.f4 c6 9.c3 d4 10.f3 dxc3 
11.xc3 c5 12.d4 f5 13.exf6 xf6 14.d1 d7 15.d3 h6 16.O-O f6 17.g3 h5 18.h4 xf4 
19.g4 f6  

 
 

20.xh6 gxh6 21.e5 xf1+ 22.xf1 xe5 23.dxe5 d5 24.e4 b6 25.g2 b7 26.f6+ g7 27.h5+ 
g8 28.xd5 exd5 29.e6 c6 30.c1 e8 31.f6+ g7 32.xd5 c5 33.f1 d8 34.f5 d6 35.e5 d8 
36.f2 c6 37.f4 f8 38.g3 f6 39.e7 c8 40.e6+ f7 41.xh6 e4 42.e6 b7 43.e3 c6 44.g5 
e8 45.e6 c8 46.f8 g7 47.e6 f7 48.e5 g7 49.f4 e8 50.f5 b5 51.d5 f7 52.xh7 c4 
53.f6 c3 54.e5 g7 55.xe8+ xe8 56.e6 c8 57.d7 c2 58.e1 1-0 
Po skončení zápasu navrhl Moskevský šachový kroužek jeho účastníkům sehrát v Moskvě malý 
zápas na 5 partií; Tarrasch nabídku odmítl. 
 
 
 
 
 
 
Šachmaty enciklopedičeskij slovar, Moskva 1990 
Heslo Tarrasch – Čigorin zápas (str. 1167-7) 
 



Ruský Čech 
 
Karel Osipovič Brož – narodil se v Praze v roce 1836, tady studoval na Akademii výtvarného 
umění, projevil se jako talentovaný umělec – malíř. Jeho sláva dosáhla i Ruska a v roce 1858 byl 
pozván na spolupráci v petrohradském časopise „Ilustracija“ a tam zůstal až do konce svého života 
(1901).  
 
Brožova tužka zaznamenala mnohé důležité okamžiky a události, spojené se společenským a 
kulturním životem Ruska. Při tom nevynechal ani šachy a dámu. „Ilustracija“ jako první mezi 
ruskými časopisy zavedla šachovou rubriku. 
 
Brožův doprovodný obrázek ve „Vsemirnoj illustracii“ – jediné nám známé umělecké zobrazení 
zápasu Čigorin – Tarrasch, zanechané očitým svědkem události. Obrázek dává dostatečně přesnou 
představu o Brožově mistrovství. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
64-šachmatnoje obozrenije, 4/1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápas s Čigorinem, 1893 
Tarrasch – 300 partií (Fizkultura i sport, Moskva 1988 

 
Uprostřed klidu a ticha v létě roku 1893 bylo uzavřena dohoda o zápase mezi známým ruským 
šachovým maestro Michailem Ivanovičem Čigorinem a mnou. Obdržel jsem pozvánku 
petrohradské šachové společnosti, abych tam sehrál tento zápas a neměl žádné důvody ji odmítnout, 
zejména také proto, že Čigorin zdůraznil, jak velký význam bude mít naše střetnutí na rozvoj 
šachové hry v Rusku. Podmínky, za nichž se hrál zápas, byly následující: vítězství v zápase získá 
ten, kdo vyhraje 10 partií; pokud bude stav 9:9, bude se střetnutí považovat za skončené remízou. 
Čas na přemýšlení – 1 hodina na každých 15 tahů; dále, každá ze stran musí vložit vklad ve výši 
5000 marek, i když jsem byl ochoten hrát i bez něj. Potřebnou sumu jsem sehnal velmi brzy. 
Většinu vkladu jsem vložil sám; kromě toho, nezbytné prostředky poskytli můj tchán, ředitel 
přádelny Eduard Rudolph, a bratr – lékaž Dr. Georg Tarrasch, a taktéž někteří norimberští šachisté, 
především pánové Epstein, Neukirch a Schroeder – místopředseda Norimberského šachového 
klubu, jehož prezidentem jsem v té doby byl zvolen. Celých 1000 marek vložil šachový klub 
„Anderssen“ z Frankfurtu nad Mohanem, a zbytek sehnali pánové Max Harmonist a Albert Geide 
v Berlíně v podobě sázek, když vystupovali v roli bookemakerů. 
Takže, 30. září jsem ve skvělé duševní pohodě opustil svůj dům a když jsem se ještě na několik dní 
zdržel v Berlíně, 4. října jsem zdárně přijel do Petrohradu, kde jsem byl poctěn srdečným přijetím 
ze strany ruských šachistů. Zápas začínal 8. října ve velmi komfortně vybavených prostorách 
Šachové společnosti. Téměř všechny partie byly pěkné a zajímavé a pan Geide, redaktor 
„Wochenschach´u“ považoval za nezbytné je vydat ve zvláštní knize. 
Nejprve jsme hráli vyrovnaně, ale od 8. partie vše vypadalo tak, že vyhraji zápas, a po 17. partii, dle 
všeobecného (a nejvíce – mého) mínění, jsem při 8 výhrách a 5 porážkách již prakticky rozhodl boj 
ve svůj prospěch. Nicméně, neobvykle pozdní noční bdění, do tří, čtyř, a dokonce i do šesti hodin 
ráno, což pro Petrohrad bylo obvyklé, se špatně projevilo na mé formě a bojeschopnosti; svou roli 
také sehrálo alkoholickými výpary nasycené petrohradské klima. Zkrátka řečeno, nevydržel jsem 
napětí, Čigorinovi se podařilo vyhrát tři partie za sebou a zlikvidoval vekou bodovou ztrátu. Ještě 
jednou jsem sebral veškerou svou zbývající energii a vyhrál 21. partii a zachránil si čest a peněžní 
vklad. Po výhře této partie jsem minimálně nemohl prohrát zápas. Ale vyhrát jej, i když by to bylo 
žalostné vítězství, jsem nedokázal – poslední partii jsem prohrál a zápas skončil, ke všeobecné 
spokojenosti, remízou. 
Po krátkém výletu do Derptu (nyní Tartu) v Rize, kde jsem se dočkal vřelého přijetí ze strany 
tamějších šachistů a nejednou jsem prokázal své umění v simultánkách a ve hře naslepo, jsem se 
vrátil domů, obohacený spoustou nových zážitků a maximálně spokojený přijetím, jež mně bylo 
poskytnuto v hojně pomluvám vystavenému Rusku. 
 
 

      
Michail Ivanovič Čigorin a Siegbert Tarrasch 

 
 
 
 



Španělská hra 
Tarrasch – Čigorin 
1. partie zápasu 
8. října  
 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. O-O 
Jxe4 6. d4 b5 7. Sb3 d5 8. dxe5 Je7  
Tímto nepřirozeným tahem ztrácí černý dvě 
tempa, neboť, za prvé, nevyužívá právo tahu 
pro vývin (jedno tempo), a za druhé, překáží 
vlastnímu vývinu (druhé tempo). Následující 
útok nejlepším způsobem vyvrací hru černého 
(srovnejte s partií Tarrasch vs Taubenhaus, 
Norimberk 1891) 
9. a4 Vb8  
Na 9. …Sg4 přijde 10.Se3 nebo 10.h3 Sh5 
11.g4 Sg6 12.ab ab 13.Vxa8 Dxa8 14.Jd4 c6 
15.f4 s převahou bílého. Tah 9. …b4 by 
oslabil pěšcové postavení černého, což by se 
dalo nejjednodušeji využít prostřednictvím 
10.c4 nebo 10.c3. 
10. axb5 axb5  
Kromě lepšího vývinu spočívá převaha bílého 
v ovládání otevřeného sloupce „a“,  po němž 
vykazuje věž nenápadné, ale trvalé působení. 
11. Jd4  
Hrozí 12.Jc6 Jxc6 13.Sxd5. Boj od samého 
počátku probíhá na španělskou partii velmi 
živě a kombinačně. Tah jezdcem má za 
základní cíl odvrácení nástupu pěšcové 
převahy černého na dámském křídle (c7-c5). 
11. …Jc5  
Špatné bylo 11. …c5? 12.Jxb5 Vxb5 13.Sa4 
Sd7 14.f3. 
12. Sg5  
Opět hrozí 13.Jc6, vynucující odpověď, která 
uzavírá dámského střelce. 
12. …Dd7 13. Jc3  
Mnohem správnějším a bezpečnějším bylo 
přece jen 13.c3, protože nikdy se nemá zcela 
uzavírat vlastní střelec. Tah v partii, nicméně, 
je agresivnější; navíc předchází výměně 
bělopolného střelce, protože po 13. …Jxb3 
14.Jxb3 se musí černý postarat o obranu pěšce 
d5, a tehdy bílý jezdec pronikne na c5. 
13. …c6 14. Dh5  
Dobrodružný tah, který byl odměněn 
potleskem ze strany kritiků, ale při správné 
obraně černého vede ke ztrátě dosažené 
výhody. V turnajové partii bych určitě zvolil 
mnohem solidnější a korektnější útok 
prostřednictvím f2-f4-f5 (po Sxe7, protože 
jinak se postup pěšce „f“ zastavoval tahem 
Jf5). 
14. …Jg6  

Nyní nešlo brát na b3 s ohledem na e5-e6. 
Nedobré je také 14. …Je6, na což by 
následovalo 15.Jxe6 Dxd6 16.f4 Jf5 17.g4 
Sc5+ 18.Kh1 Je3 19.f5 a 19. …Dxe5 nejde 
hrát kvůli 20.Sf4. Možný byl také mnohem 
efektní, než silný, tah 15.Je4; avšak po 15. 
…Jg6 16.Jxe6 fe 17.Jg3 nepřinese bílému 
žádnou výhodu. 
Tah v partii je nejsilnější; překrývá linii 
působení dámy na f7 a podporuje vývin. 
15.Vfe1  
Aby v případě 15. …Jxb3 opět zahrál e5-e6. 
15. …Je6  

 
 
16. Se3  
Tento zdaleka ne očividný ústup byl 
nejtěžším tahem v partii a výsledkem 
půlhodinového hlubokého přemýšlení. Po 
16.Jxe6 fe černý pomalu, ale jistě získával 
převahu, protože pěšec d5 je spolehlivě 
chráněný, a to znamená, že pěšec c6 by mohl 
postoupit dopředu a pěšcový řetěz černého by 
nešlo zadržet. Pěšec f2 – protišance bílého – 
by byl naopak zastaven pěšcem e6, a bílý, 
omezený navýsost pasivní obranou, by konec 
konců musel prohrát. Tah v partii slouží jako 
úvod k mnohonásobným kombinacím. 
16. …Jxd4  
Po 16. …c5? 17.Jdxb5 d4 bílý vyhrává, po 
18.Jd6+ s hrozbou Sa4. 
17. Sxd4 Jf4  
Černý znovu nemůže hrát na zisk figury: 17. 
…c5 18.e6 fe 19.Se5 s dalším J(S)xd5. 
Nicméně bylo možné 17. …Dg4 s výměnou 
dam, což taktéž vedlo k přibližně rovné hře. 
18. Df3 Je6 19. Se3 Sb4  
Černý konečně vyvíjí svého královského 
střelce a navíc se ziskem tempa, protože hrozí 
braním na c3 zdvojit bílému pěšce, po čemž 
bude střelec b3 zavřen navždy. 
20. Sd2 O-O 21. Dg3  



 
 
Bílý hrozí zahrát 22.Jxd5 Sxd2 23.Jf6+. 
21. …f5  
Černý patrně počítal odrazit tuto hrozbu, 
osvobozujíce věži cestu k poli f6, ale je na 
omylu: po 22.Jxd5 Sxd2 23.Jf6+ Vxf6 24.ef 
Sxe1 vyhrává bílý okamžitě tahem 25.Sxe6+. 
Namísto pěšce f7 měl hrát úderům vystavený 
střelec b4. 
Čigorinův názor, že by po 21. …Sc5 byla 
převaha na jeho straně, nesdílím. Následovalo 
by 22.Se3 a v případě 22. …Sxe3 23.Vxe3 
vznikala hra bohatá vzájemnými možnostmi, 
ve které se černý snaží útočit pěšcem „c“, a 
bílý – pěšcem „f“. 
22. Jxd5  
Vede nejenom k zisku pěšce, ale také 
k rychlému, prakticky náhlému rozbití černé 
pozice. 
22 …cxd5  
V případě 22. …f4 je pro bílého nejlepší 
zachovat status quo a zahrát 23.Dg4. 
23. Sxb4 Vd8 24. Sd6 Vb6 25. Sxd5 Df7  
Hrozila ztráta kvality po 26.Sxe6+ a 27.Sc7. 
26. De3 Va6 27. Vxa6 Sxa6 28. Db6 Sc8 29. 
Sxe6 
Černý vzdal. Délka trvání partie – 3,5 hodiny. 
 
Francouzská obrana 
Čigorin – Tarrasch 
2. partie zápasu 
10. října 
 
1. e4 e6 2. De2  
Tento tah pro mě vůbec nebyl neočekávaným; 
viděl jsem jej již v jedné Pollockově partii, ale 
nevěnoval jsem mu žádnou pozornost. 
2. …c5  
Takovým způsobem černý převádí hru na 
sicilskou obranu, ve  které postavení dámy na 
e2 nijak nepodporuje útok. 

3. Jc3  
Na základě (i když ne již významné) hrozby 
Jb8-c6-d4 není tento tah dobrý a jeví se 
příčinou pozdějších opomenutí. Bílý měl hrát 
g2-g3, jako ve 4. a 6. partii zápasu, 
nezbavujíce se možnosti zahnat soupeřova 
jezdce tahem c2-c3. 
3. …Jc6 4. Jf3 a6  
Doposud nešlo hrát 4. …Jd4 s ohledem na 
5.Jxd4 cd 6.Jb5 Db6 7.Dc4 Sc5 8.b4 a černý 
se ocitá v horší pozici. 
5. g3  
Křídelní vývin bělopolného střelce byl 
samozřejmě naplánován po tahu 2.De2. 
5. …Jd4 6. Dd3  
Je vidět, že se Čigorin mnohému naučil od 
Steinitze – možná, příliš mnohému. V každém 
případě, přirozenější byl ústup dámou na d1 a 
poté pokračovat d2-d3, Se3, Sg2 atd. To by se 
ale dva tahy střelcem projevily ztrátou dvou 
temp. Nebylo dobré 6.Jxd4, protože jezdec c3 
by byl zahnán na nevýhodné pole a pěšec d4 
by vyvíjel silný tlak na pozici bílého. 
6. …Db6 7. Sg2 Je7 8. Jxd4  
Pokud se bílý vyhne této výměně a pokusí se 
zahnat jezdce d4, stejně mu zůstanou obtíže: 
8.Jd1 Jec6 9.c3 c4 a dáma musí ustoupit na 
b1. 
8. …cxd4 9. Je2 Jc6  
Hrozí 10. …Jb4. 
10. c3  
Samozřejmě, bílý se snaží odstranit pěšce d4, 
který stejně silně, jako před tím jezdec, 
překáží jeho hře (to vše je důsledek tahu 
3.Jc3) a sám počítá se ovládnutím bodu d4, 
který by mu měl v sicilské obraně právem 
náležet.  
10. …dxc3  
Obrana pěšce prostřednictvím e6-e5 vedla 
k jeho izolaci a oslabení pozice černého. 
Špatné bylo také 10. …Sc5 kvůli 11.b4 Se7 
(není dobré 11. …Sxb4 kvůli 12.cd nebo 
12.Vb1, nebo dokonce 12.cb Jxb4 13.Db3 d3 
14.Vb1 Jc2+ 15.Dxc2) 12.Jxd4 Jxd4 13.cd se 
silným centrem. Proto musí černý odevzdat 
bod d4, nicméně za něj získá nádhernou 
diagonálu pro černopolného střelce, který 
v průběhu dalšího času bude podstatně rušit 
hru bílého. 
11. bxc3  
Všichni kritikové odsuzovali tento tah, vidíce 
v něm prvotní příčinu pozdějších přehlédnutí 
bílého. Braní pěšce „b“ připravuje postup d2-
d4, kterému černý nicméně nadlouho 
předchází. Čigorin vysvětluje, že samozřejmý 
tah d2xc3 neudělal kvůli nemožnosti najít 



alespoň trochu rozumný plán útoku za bílého 
po 11. …Sc5 12.0-0 a5! (předchází b2-b4). 
Konec konců, měl pravdu. 
I při pokračování v partii získává černý 
mnohem pohodlnější hru, především 
v důsledku dobré pozice černopolného střelce. 
Chyba bílého nespočívá v tomto tahu – byla 
udělána dříve, a nyní má pouze právo výběru 
ze dvou zel. 
11. …Sc5 12. O-O O-O  
Černý měl raději přehodit 12. a 13. tah, 
nejprve zahrát královským pěšcem … 
13. Dc2  
… protože nyní mohl bílý úspěšně umístit 
svého jezdce, 13.Jf4! d6 14.Dc2 e5 15.Jd5. I 
když, i v tom případě po 15. …dd8 16.d3 Se6 
má černý dobrou pozici. 
13. …e5!  

 
 

Černý získal skvělou, volnou hru, zatímco 
bílý pociťuje nedostatek silných vývinových 
tahů a jeho lehké figury mají omezenou 
působnost. 
14. Vb1  
Dočasně brání tahu f7-f5. Pokud by bílý 
rovnou zahrál 14.Sb2 a 15.Vad1, černý by 
odpověděl 14. …d6 a 15. …Sg4 a po 16.d3 
Kh8 nelze tah f7-f5 odvrátit. 
14. …Da7  
Tady je dáma výborně umístněná. Po postupu 
pěšců b7 a d7 bude působit také na královské 
křídlo. 
15.Sb2  
Bílý hraje důsledně na provedení tahu d2-d4. 
15. …d6 16. Sa1  
Tento ošklivý tah je pouze další důsledek 
nepřirozeného vývinu hry, ale za daných 
podmínek je ještě poměrně nejlepší. Odkrytím 
věže b1 zabraňuje bílý jak 16. …Se6, tak i 16. 
…f5. Na 16. …Se6 by hrál 17.d4 a po 
výměně pěšců a figur na d4 by beztrestně 

sebral pěšce b7; pokud 16. …f5, tak 17.d4 ed 
18.cd Jxd4 (18. …Sb6 19.Db3+) 19.Jxd4 
Sxd4 20.Dc4+ a černý ztrácí figuru. 
16. …Sg4 17. Jc1  
Také tento ústup, vedoucí ke značné ztrátě 
času, je spojený s důslednou realizací plánu 
bílého (zahrát d2-d4 a nedovolit f7-f5). 
V případě 17.d3 mohl černý rovnou hrát f7-
f5, nebo připravit tento tah prostřednictvím 
17. …Kh8. 
17. …b5  
Aby se zbavil tlaku na pěšce „b“. 
18. h3 Se6 19. Je2 Vac8  
Hrozí Jc6-b4-d3. 
20. Vbd1  
Uvolňuje pole b1 pro dámu a hrozí konečně 
zahrát d2-d4. 

 
 

V případě 20. …Jb4 vzniká nyní složitá hra: 
21.Db1! Sxa2 22.Db2 Sxf2+ 23.Kh1! Sc4 
24.d4!! Jd3 25.Vxd3 Sxd3 26.Vxf2. Černý 
získal věž a dva pěšce za dvě lehké figury při 
lepší hře a tak dosáhl převahy. Nicméně, 
doufal jsem v této skvělé dosáhnout více. 
20. …Sb6  
Aby co nejdéle nepřipustit d2-d4. 
21. Db2 Ja5  
Nyní nemůže černý více přímo zabránit tahu 
d2-d4 a pokouší se to udělat nepřímo, hrozíce 
opevnit se jezdcem na c4. 
22. d3  
Tady musel bílý udělat volbu – vzdát se 
dávno a pečlivě připravovaného postupu d2-
d4 nebo pustit jezdce na hlavní pozici (c4). 
22. …Kh8  
Doposud vedl černý partii bezchybně, ale tady 
a v příštím tahu se dopouští přehmatu. Tahem 
22. …f5 mohl zahájit silný útok: 23.ef Vxf5 
24.Jc1! Vcf8 25.Vd2 Df7 a bílému není lehko 
(například, 26.Se4 Vf3 27.Kg2 Dh5). 
23. g4 f6  



Tah nejen že nevynucený, ale jak se ukáže 
dále, navíc špatný. 
24. Jg3 Jb7  
Z letargie dvou posledních tahů se černý opět 
probouzí k činnosti. Tímto tahem započatý 
manévr jezdcem je spojený s náhlým útokem 
na pěšce c3. 
25. Kh2  
Pokud by se místo toho hrálo d2-d4, černý 
jezdec znovu namíří přes a5 na c4. 
25. …Jc5 26. Dd2 Ja4 27. Vc1 Sa5 28. Vc2 
Vc6 29. Vfc1 Vfc8  

 
 

Pěšce c3 teď nelze udržet, protože černý hrozí 
pokračovat v útoku na něj tahem 30. …Dc7 a 
pokud 31.Je2, tak 31. …b4 (32.c4 b3). 
Takovým způsobem je partie strategicky 
rozhodnutá. Nicméně, Čigorin projevuje 
ostrost svého taktického vidění, když odevzdá 
pěšce rovnou a snaží se docílit úspěchu 
v nebezpečném útoku na královském křídle, 
jehož objekt černý vytvořil tahem 23. …f6. 
30. g5! fxg5  
Jinak by na tom byl černý ještě hůře (31.gf , 
32.Jh5 a 33.Dh6). 
31. Dxg5 Jxc3  
Nejprve se měla zahnat bílá dáma na méně 
výhodné pole tahem h7-h6, současně dělajíce 
králi okénko. Útok bílého by tak byl mnohem 
méně nebezpečný. V případě 32.Dg6 by mohl 
černý vynutit výměnu dam tahem 32. …Df7 a 
získat tak značně lepší hru, nebo odpovědět 
32. …Sf7 a potom vzít pěšce c3. Horší je 31. 
…Sxc3, na což by následovalo okamžité 
32.Jf5 s hrozbou Je7. 
32. Sxc3  
Tuto výměnu je třeba provést rovnou, jinak 
černý stihne odpovědět b5-b4 a při pozdější 
výměně na c3 získá silného volného pěšce; 
jestliže 32.Jf5, tak je nejlepší ze všeho se 
bránit prostřednictvím 32. …Sd8 s možným 

pokračováním 33.Dd2 b4 34.Sxc3 Dc7! a 35. 
…bc (špatné je 32. …Jxe4 33.Vxc6 Jxg5 
34.Vxv8+). 
32. …Vxc3  
Znovu je špatné 32. …Sxc3 kvůli 33.Jf5 
s hrozbou Je7. Černý se musí vyhýbat mnoha 
vratkým kamenům. 
33. Vxc3 Sxc3  
Na 33. …Vxc3 přijde 34.Vxc3 Sxc3 35.Dd8+ 
Sg8 36.Jf5 (hrozíce 37.Je7) a černý nemůže 
hrát 36. …Dxf2, protože po 37.Df8 se musí 
spokojit s věčným šachem. 
34. Jf5  
Bílý hrozí vyhrát cestou 35.Vxc3 Vxc3 
36.Dd8+ Sg8 37.Je7. 
34. …Dd7  
Tímto tahem se černý zbavuje tlaku na bod f2 
a umožňuje pokračování útoku 
prostřednictvím Sf3 a Vg1, které nebylo dříve 
možné kvůli Dxf2+. Nejvíce šancí na výhru 
dávalo 34. …b4. Dobrání pěšce (35.Jxd6) se 
nebylo třeba obávat, protože by se tím útok 
bílého značně oslabil: 35. …Vf8 36.Jf5 Sxa2 
nebo 36.Jc4 Vxf2 37.Jxe5 Db8. Bílý by 
nejspíše musel hrát na různobarevné střelce: 
35.Je7 Vf8 36.Jd5 Sxd5 37.ed Df7 nebo 36. 
…h6 37.Dg6 Sxd5 38.ed Df7 39.Dxf7 Vxf7, 
ale i tehdy černý udržuje převahu a dobré 
vyhlídky na výhru. 
35. Sf3  
Místo toho mohl bílý hrát na remízu: 35.Je7 
Vc7 36.Jd5 Sxd5 37.ed b4 38.Se4. 
35. …b4 36. Vg1  

 
 
36. …Vf8  
Pozice je mimořádně složitá a bohatá na 
kombinační možnosti. Samozřejmý tah, 
vedoucí ale pouze k remíze (nepočítaje 36. 
…Sxf5 37.ef Vf8 38.Sc6), spočíval v 36. 
…Vg8. Za bílého je nevýhodné 37.Je7? (s 
hrozbou 38.Jg6+ a 39.Dh4 mat) 37. …h6 



38.Dh4 Sxa2. Nicméně, mnohem silnější je 
37.Sg4!, například: 37. …Sxa2 38.Je7 Dd8 
39.Sf5 a 40.Sxh7 s výhrou nebo 38. …h6 
39.Dg6 De8! 40.Sf5 (s remízou) nebo 
40.Dxd6 (s šancemi na výhru za bílého). 
Celkem špatné je 36. …Sxa2 kvůli 37.Je7! 
vg8 38.Jg6+ hg 39.Dh4 mat – to je hlavní 
hrozba bílého. 
Tedy, tah v partii je nejsilnějším. Je to podnět, 
ale pouze polovina toho, co bylo zapotřebí … 
37. Jxg7 Sxa2  
Tady jsem viděl remízové pokračování 37. 
…Vg8 38.Df6 Vxg7 39.Vxg7 Dxg7 40.Dxe6 
Df8, ale zavrhl jsem jej, bez ohledu na 
nebezpečí vlastní pozice, protože jsem 
intuitivně cítil, že musí být prohrané. 
Bohužel, bloudíce v temnotách, neviděl jsem 
správnou cestu. 
38. Jf5 Df7  
Znovu hrozilo 39.Je7. 
39. Dh6 Df6  
Pokud černý odrazí hrozbu 40.Vg7 tahem 39. 
…Vg8, tak po 40.Vxg8+ Kxg8 41.Dg5+ Kf8 
42.Dd8+ De8 43.Df6+ Df7 44.Dxd6+ Ke8 
45.Sh5 ztratí dámu. 
40. Vg6  

 
 
Tady se mně nedostávalo druhé poloviny 
inspirace, abych našel Harmonismem 
navržený tah 40. …Sd2!!, vedoucí 
k překvapivě krásným kombinačním 
komplikacím. Harmonistova analýza říká: 
41.Vxf6 (41.Dxd2 hg) 41. …Sxh6 42.Vxh6 
b3 43.Sd1 b2 44.Sc2 Vc8 45.Vxd6 Vxc2 
46.Vd8+ Sg8 47.Je7 Kg7 48.Vxg8+ Kf7 a 
černý vyhrává. Namísto 47,Je7? ukázal 
Čigorin správnou odpověď 47.Vb8, ale i 
tehdy černý, jak se mně zdá, musí vyhrát: 

 
 

47. …a5 48.Kg2 a4 49.Je3 Vc1! 50.Vxb2 a3 
51.Vc2 Va1. Nyní může bílý překrýt 
střelcovu diagonálu prostřednictvím 52.Jd5 
nebo 52.Jc4. Na 52.Jd5 přijde 52. …a2 (hrozí 
53. …Vg1+) 53.Kf3 Sf7 (hrozí 54. ..Sh5+) 
s následujícím šachem věží) 54.Vc8+ Kg7 
55.Va8 Vg1! 56.Vxa2 Sh5+ 57.Ke3 Ve1+ 
58.Kd2 Ve2+ a 59. …Vxa2 s výhrou. Na 
54.Jc4 taktéž přijde 52. …a2 53.Kf3 Kg7 
54.Vb2 Sf7 55.Jxe5 Vb1 a bílý musí odevzdat 
věž za pěšce a2, po čemž vzniká obtížná 
koncovka „věž proti třem pěšcům“, kterou 
konec konců musí černý vyhrát. Namísto 
52.Jd5 a 52.Jc4 navrhuje Čigorin 52.Jf5 
s touto důvtipnou variantou: 52. …a2 53.Vc8 
Vg1+ 54.Kxg1 a1D+ 55.Kg2 Da7! 56.Ve8 
Dd7 57.Vxe5 Dxd3 58.Jg3, maje za to, že boj 
dámy a střelce proti věži a jezdci musí vést 
pouze k remíze. Tento názor nesdílím; při 
kolosální převaze v materiálu musí černý 
vyhrát, je třeba jenom zapojit do hry své 
figury (konkrétně krále) a postupovat pěšcem 
„h“. 
40. …Dxg6  
Rozhodující chyba. Pokud bych počítal jenom 
dva tahy dopředu a předvídal 42. tah bílého, 
musel bych již per exclusionem (vylučovací 
metodou) najít spásný tah 40. …Sd2! 
41.Dxf8+ Sg8 42. Sh5 De6?  
Pochopitelně, ani 42. …Dg5 již 
nezachraňovalo před matem, ale byl jsem 
natolik strhaný, že jsem jednoduše přehlédl 
jednoranový mat. 
43. Dg7# 
Spotřebovaný čas – 5,5 hodiny. 
 
 
 
 
 
 
 



Španělská hra 
Tarrasch – Čigorin 
3. partie zápasu 
13. října 
 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jf6 4. O-O d6  
To vždycky vede ke stísněné hře za černého. 
5. d4 Jd7  
Opět originální a poněkud podivná novinka, 
kterou, nicméně, kterou nemá význam kárat, 
protože při obvyklých tazích 5. …Sd7 nebo 5. 
…ed černý stejně dostává horší hru.Tahem 
v partii se snaží udržet bod e5 a tím vlastně 
ztěžuje útok bílého více, než při 
používanějších pokračováních. Nicméně se 
nevyhne stísnění své pozice, které je při 
obraně d7-d6 (do vývinu královského střelce) 
obvyklým jevem. 
6. Jc3  
Kritikové poznamenávají, že nejsnáze bylo 
možné vyvrátit předchozí tah černého po 
6.Sxc6 a d4xe5, po čemž má černý špatnou 
pěšcovou strukturu. Tuto chybu jsem provedl 
v 11. partii, jejíž zahájení lze porovnat 
s danou partií. 
6. …Se7 7. Je2 O-O 8. c3 Sf6 9. Jg3 Jdb8  
Černý pokračuje ve hře stále v témž 
podivném steinitzovském duchu. Za to, že 
v dané partii nebyl potrestán vděčí pouze té 
okolnosti, že jsem, jak bude jasně vidět 
v dalším, hrál obvita Minerva (příliš 
vyumělkovaně). 
10. h3  
Aby se předešlo 10. …Sg4 a současně 
nedovolit vývin střelce na výhodnou pozici. 
10. …a6 11. Sc4 Jd7 12. Se3 Je7  

 
 
13. Dd2  
Zde se mně nedostávalo času, abych přesně 
spočítal následující kombinaci: 13.Jg5 Jg6? 
14.Jxh7 Kxh7 15.Dh5+ a 16.Dxg6, nebo 13. 

…h6? 14.Sxf7+ Vxf7 15.Je6 De8 16.Jxc7 
Dd8 17.Jxa8, nebo 13. …Jb6? 14.Jxf7 Vxf7 
15.Sxf7+ Kxf7 16.de Sxe5 17.Sxb6 cb 18.f4 
Sf6 19.e5 Sh4 20.Dj5+ Jg6 21.f5 s výhrou. 
Proto neměl černý po 13.Jg5 nic lepšího, než 
odevzdat za jezdce svého černopolného 
střelce, důležitého pro obranu. Po 13. …Sxg5 
14.Sxg5 h6 15.Se3 bílý, se svými dvěma 
střelci, získal skvělou hru. 
13. …Jg6 14. Vad1 De8 15.Kh2  
Tah, pochopitelně, nesmyslný, který jsem 
udělal pouze pro to, abych vůbec udělal 
nějaký tah: taková byla časová tíseň! 
15. …Kh8 16. Sb3  
Bílý není s to sestavit plán útoku a spokojuje 
se nevynuceným posunováním figur. Ačkoliv, 
také černý zjevně neví, čím se má zabývat. 
16. …Se7 17. Sa4  
Znovu navýsost bezcílný tah. 
17. …b5 18. Sc2 Jf6  
To není dobré. Nyní se bílému podaří provést 
f2-f4; dříve příprava tohoto tahu 
prostřednictvím Je1 narážela na vyvrácení 
Sh4. 
19. Je1 Jg8  
Jezdec dokončil úsměvný přechod po trase 
g8-f6-d7-b8-d7-f6-g8. 
20. f4  
Černý nemůže tohoto pěšce pustit dále a proto 
je nutné jej sebrat, ponechávaje soupeři tak 
dlouho mu nedostupné ovládnutí centra. 
20. …exf4  
A tady je první braní v této partii. 
21. Sxf4 Jxf4 22. Dxf4 Jh6 23. Jf3 f6  

 
 

24. e5  
Bílý získal velmi dobrou hru, v níž bylo 
možné pokračovat v mnohem obezřetnější 
podobě: 24.Vde1 nebo 24.Dd2 s dalším Jh4. 
Nicméně, postup pěšce „e“ zatím nic nekazí. 
24. …Se6  



Hrozilo 25.De4. 
25. exf6?  
Avšak tady, jako samozřejmý důsledek tahu 
e4-e5, bylo nezbytné 25.De4, například: 25. 
…Sg8? 26.e6 nebo 25. …f5 26.Df4 de 27.de 
se silnou hrou bílého. Tahem v partii bílý 
vypouští celou svoji výhodu, spočívající 
v ovládání centra; nyní začínají úřadovat černí 
střelci. 
25. …Sxf6 26. De4 Sg8  
Černý se ubránil přede všemi útoky. 
27. Dd3  
Výměně dam se nemělo vyhýbat. Správné 
bylo 27.Dxe8 Vaxe8 28.a4. 
27. …Dd7 28.Vde1 g6  
Už hrozí 29. …Sc4. 
29. Dd2 Sg7  
Na zadních liniích jsou střelci umístěni 
skvěle. 
30. b3  
Oslabuje pěšce dámského křídla. Když už 
krýt pěšce a2, tak bylo nejlepší zahrát a2-a3; 
nicméně pěšec vůbec nevyžadoval ochranu, 
protože na 30. …Sxa2 byla odpověď b2-b3 
s uzavřením střelce. 
30. …Jf7  
Nyní, na jedné straně, hrozí černý vyvinout 
nepříjemný tlak po Sg7-h6-f4 (je zjevné, jak 
nevýhodně stojí na h2 bílý král), a na druhé – 
jezdec se přes d8 a e6 může taktéž vydat na 
f4. 
31. Dd3  
Ukazuje se, že bílý ztratil dvě tempa na tahy 
dámou. Pokračuje i nadále hrát nepřesvědčivě 
a neplánovitě. 
31. …Vae8  
V případě 31. …Jd8 by bílý poněkud oživil 
svůj útok tahem 32.Jh4, hrozíce obětí jezdce 
na g6. 
32. Je4  
Nejlépe ze všeho bylo vyměnit věže a pak 
zahrát Ve1. 
34. …Jh6 33. Ve2 Jf5 34. Vfe1 Dd8 35. Jg3  
Nyní se král příliš obnaží. 
35. …Vxe2 36. Dxe2 Jxg3 37. Kxg3 Df6  
Černý okamžitě využívá nabízející se 
možnost pro útok. 
38. De4  
Není lepší 38.Kh2; černý by stejně zahrál 38. 
…c5 39.dc? dc a po 40.c4 bc 41.bc Df4+ by 
získal pěšce. Proto bílý, aby předešel 39. 
…Sd5, tak nebo onak musí odpovědět 
39.De4. 
38. …c5!  
Velmi silný útočný tah, ukazující slabost 
postupu 30.b3. 

39. dxc5  
Rozhodující chyba. Místo toho se měl král 
vrátit na h2, udržujíce obranyschopnou pozici. 
39. …dxc5 40. c4 Dd6+  
Odebírá králi přirozenou ústupovou cestu a 
vyhání jej na otevřený sloupec, po čemž 
střelci prudce a mocně vstoupí do prvního 
plánu. 
41.Kf2 bxc4 42. bxc4 Sd4+  
Tah 42. …Dh2 s hrozbou 43. …Sd4+ se 
odrážel prostřednictvím 43.Vd1 (43. …Sd4+? 
44.Vxd4). 
43. Ke2 Sxc4+ 44. Sd3 Sd5  

 
 

Nyní černý, se dvěma strach vzbuzujícími 
střelci a volným pěšcem navíc, měl vyhrát 
snadno a jednoduše, když vezmeme v úvahu 
naprostou bezmocnost bílého. 
45. Dg4 Sxf3+  
Této výměně, po které na šachovnici zůstanou 
nestejnobarevní střelci, se měl černý vyhnout, 
ponechávaje si oba střelce: 45. …Sc3 46.Vf1! 
(jinak 46. …Sxf3+ a 47. …Dh2+) 46. …Sxa2 
a blý je docela bezbranný. 
46. gxf3 Dh2+ 47.Kd1 Dxa2  
Dává soupeři oddych a možnost protiútoku. 
Cestou 47. …Sc3 se dalo dosáhnout vynucené 
výhry: 48.Ve2 Dh1+ 49.Kc2 Da1 50.Dc4 Sd4 
51.Ve7 Vb8 52.Kd2 Dg1 53.Ve2 Vb4 54.Dd5 
Sc3+ 55.Kxc3 Dc1+ 56.Vc2 De1+ 57.Vd2 
Da1+ 58.Kc2 Vb2+ 59.Kc3 Vxa2+ a černý 
získává dámu nebo dá mat. 
48.Ve7  
Hrozí 49.Vxh7+ s dalším 50.Dxg6+ a matem. 
Proto musí černý vrátit střelce do obrany. 
Sg7 49. De4 Db3+ 50. Ke2 Db2+ 51. Kf1 c4  
Naprosto zbytečná oběť pěšce, které 
zpochybňuje výhru partie. Nejjednodušší ze 
všeho bylo nastoupit pěšcem a6, i když i 
v tomto případě při nestejných střelcích 
zůstával úkol černého nesnadný.  



52. Sxc4 Dc1+ 53. Kg2 Dd2+ 54. Kg3?  
To je chyba; po 54.Se2 bílý, při nestejných 
střelcích a skvěle postavenou věží, měl dobré 
šance na remízu. Takovou pozici (s tahem 
Se2) mohl černý dosáhnout, bez oběti pěšce: 
51. …Dc1+ 52.Kg2 Dd2+ 53.Se2! 
54. …Sd4!  
Nyní prohrává bílý okamžitě. Hrozí 55. 
…Df2+, a v případě 55.De2 Dg5+ nebo 
55.Se2 De1+ černý také vyhrává. 
55. Vxh7+  
Poslední pokus. 
55. …Kxh7 56. Dh4+ Dh6  
Pochopitelně, ne 56. …Kg7 s ohledem na 
57.De7+. 
57. Dxd4 Dg5+ 58. Kf2 Vd8 59. Da7+ Kh6 
60. Dxa6  
Pokud bílý nevezme tohoto pěšce, tak kvůli ní 
také prohraje (nemluvě už o útoku černého). 
A nyní následuje krásný závěr. 
60. …Dh4+ 61. Kg2 Vd2+ 62. Se2 De1 
Bílý vzdal. 
Doba trvání partie – 7 hodin. 
 
Francouzská obrana 
Čigorin – Tarrasch 
4. partie zápasu 
14. října 
 
1.e4 e6 2. De2 c5 3. g3  
Kvůli hrozbě Jb8-c6-d4 považuji tento tah za 
mnohem silnější, než 3.Jc3, zvolené 
Čigorinem ve 2. partii (viz poznámky 
k jejímu 3. tahu). 
3.  …Jc6 4. Jf3 Se7  
Není tak silné 4. …Jd4 5.Jxd4 cd, protože bílý 
jezdec není na c3 a pěšec, který se ocitne na 
d4 jej nezažene. 
5. Sg2 d5 6. d3  
Důležitý tah v plánu hry, stanoveném při 
2.De2. Bílý v žádném případě nechce brát na 
d5, chystá se ponechat střelce c8 pod 
zámkem. 
6. …Jf6 7. O-O O-O 8. Jc3  
Postup e4-e5, na který by následovalo Jd7 a 
f7-f6, nezapadá do Čigorinových plánů. 
Navíc, on sám chce vyvolat pro černého 
nevýhodný postup d5-d4, který mu usnadní 
vedení útoku na královském křídle. Obě 
strany si jasně uvědomují, že centrální pěšci 
stojí lépe na e4 a d5, než na e5 a d4.  
8. …a6  
Úvod k plánovanému postupu černých pěšců 
dámského křídla. Dobré bylo také 8. …Jd4. 
9. Sg5 h6  

Daná partie slouží jako poučitelný příklad 
toho, jak podobné tahy kazí pozici. Pěšec se 
stává objektem útoku. To jsem dobře věděl – 
a přece jsem udělal tento tah, uvědomujíce si 
jeho pochybnou hodnotu. Odsud lze vidět, 
jaký je rozdíl mezi turnajovou a zápasovou 
hrou. 
10. Sf4! b5 11. Vfe1  
Bílý chtěl vyvolat tah d5-d4, hrozíce možným 
útokem po 12.ed. Dokud je pole d4 přístupné 
pro jezdce c6, nemůže bílý výhodně připravit 
f2-f4 prostřednictvím odvedení jezdce z f3. 
11. …d4 12. Jd1 Jd7  
Aby zahrál e6-e5. 
13. Kh1  
Bílý skvěle manévruje svými figurami a 
připravuje nástup pěšci „f“ a „g“. 
13. …Ve8 14. Vg1 e5 15. Sd2 Jf8 16. Je1 Je6 
17. f4  
Bílý získal postavení bohaté na útočné šance. 
17. …Sb7  
Černý nemůže brát na f4, protože by to ještě 
více zesílilo útok. 
18. f5 Jg5 19. Jf2 Vc8 

 
 

Černý využije každou možnost, aby zesílil své 
postavení na dámském křídle. 
20. Dh5  
To je strategická chyba, umožňující černému 
zachránit partii. Samotnými manévry figur 
bílý ničeho nedosáhne. Nejprve bylo třeba 
nastoupit pěšci, aby se vytvořily v černé 
pozici díry, a poté podpořit útok figurami a 
zapojit do útoku dámu, aby partie skončila 
matem. Ještě na předchozím tahu bylo lepší 
zahrát h2-h4 s dalším Jf3 a Df2 a pak 
nastoupit pěšcem „g“ nebo provádět takový 
plán: h2-h4, Jf3, Sf1, Dh2, g3-g4-g5. Nyní 
bylo nejlepší pokračovat h2-h4, Jh3, Jf3 a Df2 
s dalším g3-g4-g5. Takový útok by se sotva 
dal odrazit. Tah dámou rovněž dává velmi 



silný útok, ale černý sílou nutnosti nachází 
způsob, jak se mu bránit. 
20. …Jh7  
Správná obrana. Bílý hrozil narušit soupeřovu 
pozici prostřednictvím 21.Jg4 ∞ 22.h4 Jh7 
23.Sxh6 gh 24.Jxh6+ nebo 21.Jg4 Sf5 (aby 
chránil bod h6) 22.f6. Nyní ale hrozí černý 
zahrát 21. …Sg5. 
21. Jf3 c4 22. Sf1  
Důslednějším pokračováním útoku bylo 
22.Jg4, znovu hrozící obětí střelce na h6. 
Odpověď 22. …Jf6 by nebyl dostatečným 
kvůli 23.Jxf6+ Sxf6 24.g4 s dalším h2-h4 a 
g4-g5. Tah 22. …Sf8, nicméně, dával 
uspokojivou obranu. Útok také odráželo 22. 
…Sg5 23.Jxg5 hg! 24.h4 gh 25.gh Jf6 nebo 
25. …f6 s dalším Vc7 nebo De7. 
22. …cxd3  
A opět se první braní děje v tak pozdním 
stadiu partie. 
23. cxd3 Jg5  
Černý odstraňuje jednu z nejnebezpečnějších 
útočících figur. 
24. Sxg5  
Po 24.Jxg5 Sxg5 dojde k dalším výměmám. 
24. …Sxg5 25. Jg4  
Nyní hrozí 26.h4 Sf6 (ne e7 střelec nemůže 
ustoupit kvůli 27.Jxe5) 27.Jxf6+ Dxf6 28.g4 
s dalším g4-g5. 
25. …Kf8!  
Neočekávaná obrana proti této hrozbě, 
souběžně uvolňuje pole g8 pro jezdce. Útok 
26.h4 Sf6 27.Jxf6 Dxf6 28.g4 vede nyní 
k výhodě černého následkem otevření sloupce 
„h“ po 28. …Ke7 29.g5 hg 30.hg Dd6. 
Rovněž nevede k úspěchu 26.h4 Sf6 27.Jfh2 
(s hrozbou 28.Jxf6 29.Jg4 a f5-f6) s ohledem 
na 27. …Se7 s tímto možným pokračováním: 
28.Jxh6 gh 29.Dxh6+ Kg8 30.Jg4 f6! 
31.Dg6+ Kh8 32.Jh6 Vf8 33.Jf7+ Vxf7 
34.Dxf7 a útok vyhasl a černý má dobrou hru. 
26. Se2 Sf6  
Tento a následující tah připravuje převod 
jezdce na g8. 
27. h4 Dd6 28. Jfh2  
Znovu hrozí 29.Jxf6 s dalším Jg4 a f5-f6. 
28. …Je7  
Odráží hrozbu, protože po 29.Jxf6 Dxf6 černý 
hrozí sebrat dámou pěšce f5; přitom se střelec 
b7 poprvé zajímavým způsobem zapojuje do 
akce. 
29. Vaf1  
Oběť 29.Jxh6 gh 30.Dxh6+ Kg8 31.Jg4 
nevede k cíli kvůli 31. …Vc6. 
29. …Jg8  

Po tomto tahu, který upevňuje královské 
křídlo, může černý dýchat poněkud volněji. 
Slabé body f6 a h6 jsou na dlouhou dobu 
pokryty. 
30. Sd1  
Aby nepřipustil 30. …Vc2, což bylo 
v předchozím tahu špatné kvůli Sd1 a Sb3. 
30. …Vc7 31. Sb3 Vec8 32. Jf2  
Aby konečně zahrál g3-g4. 
32. …Sd8  

 
 

Nyní se po 33.g4 Jf6 ztrácí dáma. Proto ji 
musí bílý odvést zpět a začíná se druhé 
stádium partie , v němž Čigorin po tom, co 
byl jeho figurový útok na královském křídle 
odražen, přistupuje k realizaci strategicky 
správného plánu (viz poznámka ke 20. tahu): 
pěšcové zteči.  A to, jak je tato zteč odražena 
díky protiútoku černého na dámském křídle, 
což vede postupně k úplnému ochromení 
bílých sil, dělá tuto partii krajně zajímavou a 
poutavou. 
33. De2 a5 34. Jf3 a4 35. Sd1 Sc6  
Začátek přesného manévru, který umožní 
vniknutí věže na 2. řadu. 
36. g4  
Bílý vytvořil útočnou pozici, které mohl 
získat zhruba před tuctem tahů. Díky tomu 
získaný čas černý využil pro opevnění své 
pozice na obou křídlech, přičemž na dámském 
křídle je již natolik silná, že brání soupeři 
vrhnout se bez opatrnosti do útoku. 
36. …f6  
Brání postupu g4-g5, protože po výměně 
pěšců přijde Dh6+. 
37. Jh3 Se8 38. Dh2 Sf7 39. a3 Sb3 40. Jf2  
Aby kryl pěšce b2. 



 
 
40. …Sxd1 41. Jxd1 Vc2 42.Dg3 b4 43. axb4 
Da6!  
Černý tímto nečekaným manévrem 
proměňuje pěšce a4 na volného, protože bílý 
musí chránit pěšce d3, který je klíčem k jeho 
pozici, a v případě 44.Je1 Vd2 45.Df3 Vc1 je 
vynucen ústup jezdce d1. 
44. Jf2 Vxb2 45. g5 hxg5 46. hxg5 Vcc2  
Toto zdvojení věží vyvíjí silný tlak na pozici 
bílého. 
47. Jg4  
Předčasné by bylo 47.gf Sxf6 48.Jxe5 Sxe5 
49.Dxe5 kvůli 49. …Dh6+. 
47. …Dd6  

 
 
Aby ještě jednou pokryl pěšce e5. Po 48.gf 
Sxf6 49.Jxf6 Dxf6 hrozí 50. …Dh6+ (jakož i 
po 48.gf Sxf6 49.Jfxe5 Sxe5 50.Jxe5). 
48. gxf6  
Tímto přirozeným tahem začíná bílý 
závěrečný útok, proti němuž jakoby nebylo 
obrany, nicméně ve skutečnosti obrana, tak 
skrytá, jakož i efektivní, existuje. 
Čigorin ve svých komentářích uvádí zvláště 
složitou a na ideje bohatou kombinaci, a 

zejména 48.Dh3! s tím, aby pokračoval 
49.Dh8 a 50.Jh6! Ale i tehdy, dle mého 
názoru, bylo možné udržet černou pozici 
tahem 48. …Dc7! (aby po Dh8 a Jh6 vzal 
jezdce – g7xh6 – a poté zahrát Df7), 
například: 49.gf Sxf6! (ne ale 49. …gf, 
ukázané Čigorinem, po němž bílý vyhrává: 
50.Jh6 Jxh6 51.Dxh6+ Ke8 52.Vg8+ Kd7 
53.Vg7+ Se7 54.Dxf6 Dd6 55.Dh4) 50.Jxf6 
gf 51.Vxg8+ (51.Dh8 Df7 52.Vg6 Vc7 53.Jh2 
Vcc2 54.Jg4 a3 55.Vxf6? Vh2+! 56.Jxh2! 
Dxf6 nebo 55.Jh6? Vh2+ 56.Kg1 Dxg6+ a 57. 
…Vbg2 mat) 51. …Kxg8 52.Vg1+ Dg7! 
53.Vxg7+ Kxg7 54.Dg4+ Kf8 55.Dg6 Vb1+ 
56.Jg1 Vbb2 57.Dxf6+ Kg8 a bílý je donucen 
uspokojit se s remízou, protože musí bránit 
před matem na h2. Pokud zahraje  58.Jf3, tak 
po 58. …Vb1+ se musí jezdec vrátit zpátky a 
tehdy 59. …Vbb2 ustanovuje status quo; 
pokud 58.Dxe5 nebo 58.Dh4, tak černý 
odevzdá věže za dámu a pěšce „a“ dovede do 
dámy. Konečně, pokud bílý pokryje matové 
hrozby převodem dámy se šachy na sloupec 
„h“ a potom hraje b4-b5, tak černý nedá věže 
za dámu, ale rovnou postupuje kupředu 
pěšcem „a“: 58.Dg6+ Kh8 59.Dh6+ Kg8 
60.b5 a3 61.b6 a2 62.b7 Vxb7 nebo 62. 
…a1D. 
Druhá remízová varianta vzniká, když černý 
v 56. tahu dvakrát napadne jezdce. Tehdy 
může bílý případně získat nepřátelské pěšce, 
včetně pěšce „a“, ale není v jeho silách 
zabránit věčnému šachu věžemi: 56. …Vcc1 
57.Dxf6+ Kg8 58.Dd8+ Kh7 59.Dd7+ Kh6 
60.Dxa4 Vxg1+ 61.Kh2 Kg5 a černý dává 
věží věčný šach na první řadě, jak jenom 
dáma přestane kontrolovat pole d1; 
v opačném případě přichází černý král blíže: 
62.Dc2 vh1+, Vbg1+ a Vh2 se ziskem dámy. 
Na 62.f6 následuje 62. …Kf4 63.f7 Vh1+ 
64.Kg2 Ke3 s matem. Pokud by v 59. tahu 
černý král ustoupil ne na h6, ale na h8, tak po 
60.Dxa4 Vxg1+ 61.Kh2 tah 61. …Vbf1 
odřezal bílého krále a objevil by se věčný 
šach (Vh1+ a Vhg1+), protože král by se 
nemohl schovat přes g3 na h4 kvůli  hrozbě 
matu po Vg7. Pokud bílý nevezme pěšce „a“, 
ale pěšce „e“ – 58.Dxe5, tak přijde 58. 
…Vxg1+ 59.Kh2 Vh1+ 60.Kg3 Vhg1+ 
61.Kh4 (nebo 61.Kf3 Vbf1+ s věčným 
šachem) 61. …Vh1+ 62.Kg5 Vbg1+ 63.Kf6 
Vh6+ 64.Ke7 Vg7+ 65.Ke8 Vh8 a černý 
vyhraje. 
48. …Sxf6 49. Dh3  



Nyní hrozí 50.Jxf6 gf 51.Vxg8+ nebo 50. 
…Dxf6 51.Vg6 De7 52.f6 gf (52. …Jxf6 
53.Dh8+) 53.Vfg1 Df7 54.Dh8 s výhrou. 
59. …a3  
Pokud by chtěl černý pokračovat v čistě 
obranném duchu, tak bylo nejjednodušší 
odrazit uvedenou hrozbu tahem 49. …Dc7 a 
přejít s přehozením tahů do dříve uvedené 
remízové varianty: 50.Jxf6 gf 51.Vxg8+ Kxg8 
52.Vg1+ Dg7! atd. Nicméně, tah v partii, 
kterým černý, pochopitelně, již stanovuje 
následujíc oběť dámy, je mnohem 
agresivnější.  
50.Jxf6  
Na 50.Dh8 přijde g7-g5. 
50. …Dxf6 51. Vg6 a2 52. Vxf6+  
Více šancí na remízu uchovával tah 52.Jg5! 
s hrozbou 53.Jh7+. Pozice by byla v tom 
případě natolik složitá, že by sotva umožnila 
analýzu. Odevzdat dámu za jezdce černý 
nemohl a po 52. …Ke7 53.Vxf6 gf 54.Dh7+ 
Kd6 55.Jf7+ Kc6 56.Jd8+ Kb5! 57.Dd7+ 
Kxb4 58.Dd6+ Kc3 59.Da3+ je sporné, zda je 
v silách černého uniknout věčnému šachu. 
52. …gxf6  

 
 
Teď je černý uchráněn ode všech šachů a stojí 
na výhru.  
53. Vd1  
Kromě tohoto tahu zasluhoval pozornost 
pokus útočit dámou a věží po sloupci „g“, ale 
i tehdy byla porážka bílého nevyhnutelná: 
53.Dg3 Vb1 54.Je1 (nebo 54.Vg1 Vxg1+ 
55.Dxg1 Vb2 56.Jd2 Vxd2 s přechodem 
k pokračování v partii) 54. …Vc7! (zde je to 
ještě silnější, než 54. …a1D) 55.Vg1 Vh7+ 
56.Kg2 a1D a černý vyhrává. Obtížnější je 
vyhrát v případě 53.Vg1; tehdy je za černého 
nejlepší 53. …Vb1 54.Je1 a1D (54. …Vc7 
55.Dh8) 55.Dg3 Vxe1! (jediný tah, vedoucí 
k výhře; pokud 55. …Da2, tak 56.Dg7+ a 

57.Jxc2, nyní je bílá věž přivázána a král se 
snadno ukryje před šachování dámou) 
56.Dxg8+ Ke7 57.De6+ Kd8 58.Dxf6+ Kc8 
59.De6+ Kb7 60.Dd5+ (60.Dd7+ Vc7 
61.Db5+ Ka7) 60. …Vc6 61.Db5+ Ka7 
s výhrou. 
53. …Vb1 54. Df1 Vcb2 55. Jd2  
Jiný způsob obrany před hrozbou 55. …Vxd1 
a 56. …Vb1 není. 
55. ..Vxd1 56. Dxd1 Vxd2 57. Dc1 Vxd3 58. 
Kg2  
Šachy dámou jsou neužitečné, protože král se 
schová přes g7 na h8. 
58. …Vc3 59. Da1  
Na 59.Db2 rozhodne 59. …Vc2+. 
59. …Vc2+  
Vyhrávalo také 59. …Va3. 
60. Kf3 d3 61.Dd1  
Jestli 61.Ke3, tak 61. …d2 62.Ke2 Vc1. 
61. …Vb2  
Nyní je to ještě silnější, než d3-d2. 
62. Da4 d2 
Bílý vzdal, protože tahu Vb1 nelze zabránit. 
Doba trvání partie – 7,5 hodiny. 

 
 

Španělská hra 
Tarrasch – Čigorin 
5. partie zápasu 
15. října 
 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Jf6 5. Jc3 
Sb4 6. Jd5 Sa5  
Lépe bylo ustoupit střelcem na e7. Na a5 stojí 
celou partii nečinně; kromě toho, hrozí jeho 
zahnání na b6, po čemž vede výměna střelce 
za jezdce d5 nebo střelce e3 ke zhoršení 
pěšcové struktury černého. 
7. O-O b5  
Lepší bylo se zatím obejít bez tohoto tahu a 
rovnou zahrát d7-d6, jak se stalo v 7. partii. 
8. Sb3 d6 9. d3  
To je lepší, než d2-d4, navrhované v 
„Handbuchˇu“. Po 9.d4 Sg4! 10.c3 Dd7 bílý 
nestojí tak dobře, jako po 9.d3. 
9. …Sg4 10. c3 Je7  
To už je rozhodující chyba. Lepší bylo 10. 
…Jd7,i když i tehdy má bílý kompaktnější 
pozici. 



 
 

11. Jxe5  
Fatální překvapení pro černého. Pokud vezme 
dámu, tak přijde 12.Jxf6+ gf 13.Sxf7+ Kf8 
14.Sh6 mat nebo 12. …Kf8 13.Jf(e)7+ Dxd7 
14.Jxd7+. 
11. …dxe5 12. Jxf6+ gxf6 13. Dxg4 Jg6  
Ne však 13. …Dxd3 kvůli 14.Vd1. 
14. Sd5 Vb8 15. f4 c6  
Černý má úplně prohranou pozici a marně se 
pokouší jakkoliv zkomplikovat hru. 
16. Sxc6+ Ke7 17. Sd5  
Hrozila ztráta střelce po 17. …Db6+. 
17. …b4 18. fxe5!  
Jednodušší a spolehlivější, i když méně 
agresivnější by bylo 18.Se3 Sb6 19.d4. 
18. …Db6+ 19. Kh1  
Ne ovšem 19.d4 s ohledem na 19. …Jxe5 
s dalším 20. …bc. 
19. …Jxe5 20. Dh5  
Nejlepší tah. Kromě něj zasluhovalo 
pozornosti 20.Dh4 a 20.Df5. Tah 20.Dh4 je 
slabší kvůli nečekané variantě, která ukazuje, 
jak je nezbytná obezřetnost na prahu vítězství: 
20. …Jxd3 21.Vxf6 Dxf6 22.Sg5 Jf2+ 23.Kg1 
Jh3+! 24.gh Vbg8, a černý vyhraje (ačkoliv 
lze hru bílého zesílit: 23.Dxf2 Dxg5 24.Dxf7+ 
s udržením silného útoku). Po tahu v partii 
hrozí v prvé řadě 21.Vxf6 Kxf6 22.Dg5 mat, a 
pokud se černý brání tahem 20. …Vbg8, tak 
následuje 21.d4 Jg6 22.e5 s rozhodujícím 
útokem. 
20. ...Jg6  

 
 

21. Vxf6  
Druhá neočekávanost. 
21. …Kxf6 22. Sg5+ Kg7  
Pokud 22. …Ke5, tak 23.Se7+ s matem na 
příštím tahu. 
23. Dh6+ Kg8 24. Vf1 Vf8 25. Sf6 Dxf6 26. 
Vxf6  
Černý vzdal. Matu prostřednictvím 27.Vxg6+ 
s dalším 28.Dxg6 mat, nelze zabránit, protože 
na ústup jezdce zahraje bílý 27.Dg5+. Tento 
frontální mat dámou králi, po jehož stranách 
stojí věže, nazývají v Rusku „epoletový“. 
Ukázali mně jej s tímto názvem několik dní 
před touto partií. 
Zajímavá partie, trvající 3 hodiny. 
 
Francouzská obrana 
Čigorin – Tarrasch 
6. partie zápasu 
17. října 
 
1. e4 e6 2. De2 c5 3. g3 Jc6 4. Sg2  
Vniknutí jezdce na d4 není vůbec nutné 
předcházet; tah c2-c3 může být proveden bez 
jakékoliv újmy až po té, co se jezdec ocitne 
na d4.  
4. …Jd4 5. Dd3  
Na 5.Dd1 bylo možné 5. …d5. 
5. …Se7  
Nyní by 5. …d5 vedlo ke ztrátě pěšce po 6.ed 
a c2-c3. 
6. Jc3  
Jednodušší a lepší bylo vypudit jezdce tahem 
c2-c3. 
6. …Sf6  
Nyní hrozí c5-c4. 
7. Jb5  
Lepší bylo 7.Jce2. 
7. …Jxb5 8. Dxb5 Db6!  
V důsledku tahu 7.Jb5 získává černý tempo, 
když nutí bílou dámu k ústupu, protože 



výměna dam by byla pro bílého nevýhodná 
s ohledem na otevření sloupců pro věže a 
oslabení dámského křídla: 9.Dxb6 ab 10.d3 
b5 11.c3 Je7 12.Se3 d6 s dalším Jc6 a b5-b4. 
Již zde začíná černý stát o maličko lépe. 
9. De2 d6 10. Jf3 Sd7 11. c3  
Po tomto se černému podaří provést manévr, 
v jehož důsledku bílému zůstane opožděný 
pěšec na d3. Nejlepší bylo nejprve udělat 
rošádu (bez rošády nelze hrát d2-d3 kvůli 11. 
…Sxb2 a na 12.Vb1 – 12. …Sc3+) a potom 
pokračovat d2-d3 a c2-c3. Dobré bylo také 
11.e5 de 12.Jxe5 Sxe5 13.Dxe5 Jf6 a bílý, 
sice poněkud zaostává ve vývinu, ale 
minimálně odstranil soupeřova nebezpečného 
černopolného střelce. 
11. …Sb5 12. d3 Da6 13. c4 Sc6 14. O-O h6!  
Na 14. …Je7 by přišlo 15.Sg5. Nyní se musí 
černý vystříhat malé rošádě, protože tah 
pěšcem vytvořil objekt pro útok bílého 
(podobně, jako se stalo ve 4. Partii). 
15. Se3  
Bílý nyní hrozí jak d3-d4, tak také e4-e5. 
15. …Db6 16. Vab1 a5  
Aby zabránil b2-b4. 

 
 

17. a3  
Těžká chyba. Pokud chtěl bílý provést b2-b4, 
měl nejprve zahrát b2-b3 a potom a2-a3, i 
když by při tom nedosáhl žádné výhody: 
17.b3 Je7 18.a3 Dc7 19.b4 ab 20.ab b6 
s následující 0-0 uchovávalo černému lepší 
hru. Nejsilnější bylo okamžité 17.Vfd1. 
17. …a4  
Na dlouho blokuje dámské křídlo bílého. 
18. Vfd1 e5  
Aby jednou provždy zabránil d3-d4. Nyní 
mají obě strany opožděné dámské pěšce a 
slabé body (souhlasně na d5 a d4). Soupeři se 
snaží zaujmout tato pole jezdci; černému se to 
podaří a tím získá převahu. 
19. Jd2 Je7 20. Jf1 Sd7 21. Sd2 Jc6  

 
 

22. Sc3  
Tento tah je ve spojení s následující výměnou 
– rozhodující chybou. Lepší bylo 22.Je3 Jd4 
23.Df1 s dalším Sc3 a Jd5. Po výměnách 
jezdců za dámské střelce vznikala hra 
s nestejnými střelci, ve které by na centrálním 
úseku šachovnice byla ustanovena rovnováha, 
ale na dámském křídle by bílý, s opožděným 
pěšcem b2 a slabým bodem b3, stál hůře. 
22. …Jd4 23. Sxd4  
Stále ještě bylo možné 23.De1 s dalším Je3. 
Po tahu v textu je bílý příliš stísněný a téměř 
všechny jeho figury nemohou vyvinout 
potřebnou aktivitu, proto lze jeho pozici 
považovat za prohranou. 
23. …cxd4 24. Sf3 Dc7  
Černý má šance na výhru jak na dámském 
křídle (b7-b5 s následujícím útokem věžemi 
na opožděného pěšce b2), tak i na královském 
(h7-h5-h4). 
25. Sg4!  
Kdyby bílý neudělal ihned tento tah, tak by 
mu černý zabránil, když by zahrál 25. …Dc8. 
25. …Sc6  
Výměna usnadňovala pozici bílého a 
oslabovala pěšce a4. 
26. Vdc1  
Bílému se nedostávají dobré tahy. 
26. …Sg5 27. Vc2 De7  
Aby zamezil c4-c5. 
28. De1 h5 29. Sd1  
Lepší bylo ponechat střelce na diagonále h3-
c8, protože nyní je jeho aktivita prudce 
omezena. 
29. …De6  
Ne však 29. …h4 kvůli 30.Sg4. 
30. f3 Sd8  
Předchází veškerým pokusům uvolnit se 
(pomocí Db4) kvůli hrozbě Sa5. 
31. Df2  



Nyní a v příštím tahu bylo poněkud lepší f3-
f4, ale i v tom případě již nešly defekty pozice 
vyspravit. 
31. …h4 32. Dg2 Vh6 33. g4  
Dříve nebo později byl tento tah 
nevyhnutelný, ale mělo se mu vyhýbat, co 
možná nejdéle. 
33. …Sg5 34. h3  

 
 

Nyní se bílý ocitl v nezvykle stísněné pozici, 
nicméně, vůbec ne snadno zničitelné. Tomu 
cíli musí posloužit tři pěšcové průlomy: f7-f5 
(po g7-g6), b7-b5 a nakonec d6-d5. Pro 
realizaci tohoto plánu musí černý nicméně 
ukrýt krále na královském křídle. 
34. …Kf8 35. De2  
Bílému nezbývá, než dělat zcela neužitečné 
tahy. 
35. …Kg8 36. De1 g6 37. Vg2 Vh7  
Dosud není tah f7-f5 možný, protože věž g2 
hrozí střelci g5. 
38. Sc2  
Po 38.Db4 by byla dámu donucena 
k okamžitému ústupu tahem 38. …Sd8. 
38. …Vg7 39. Dd1 Dd7  
Černý ještě jednou kryje pěšce a4, aby uvolnil 
věž. 
40. De1  
Čigorin ukazuje, že silnější bylo 40.b4 ab 
41.Vxb3. To, konec konců, nezachraňovalo 
partii, ale bylo přece jenom lepší něco udělat, 
než nečinně sedět, jako římští senátoři, 
očekávající vpád nepřátel.  
40. …f5 41. Sd1  
Bílý nemůže brát pěšce, protože by to 
způsobilo rozbití jeho pozice. 
41. …Vf8 42. Se2 fxe4 43. fxe4 Vgf7  
Toto mocné obsazení sloupce „f“ je 
důsledkem tahu f7-f5. Pro výhru nicméně 
nepostačuje, protože nedříve je třeba rozbít 
střed bílého dvěma pěšcovými průlomy. 
44. Dd1 b5 45. cxb5  

Vynuceno, jinak po 45. …bc 46.dc bude 
pěšec c4 velmi slabý. 
45. …Sxb5 46. Jh2 Se3+ 47. Kh1 g5!  
Aby předešel g4-g5 s dalším Sg4. 
48. Jf1 d5!  
Mnohem silnější, než 48. …Sf4, což by znovu 
překrylo sloupec „f“. 

 
 

49. Jd2  
Na 49.Jxe3 přijde 49. …de3 50.Dc1 de 51.de 
Sd3! (špatně je 51. …Sxe2) 52.Sxd3 Dxd3 
53.Dc2 Vf1+ 54.Vxf1 Vxf1+ 55.Kh2 Dxc2 
56.Vxc2 Vd1 a černý vyhraje (57.Vg2 Vd2 
58.Kg1 e2 59.Kf2 e1D+ a Vxg2). 
49. …Sc6 50. exd5 Sxd5 51. Je4 Dc6  
Pozice konečně nazrála pro rozhodující úder. 
Bílý se nemůže hýbat. 
52. Va1 Vf4 53. Kh2 Vxe4  
Samozřejmě, toto je mnohem silnější, než 
braní střelcem. 
54. dxe4 Sxe4 55. Sf1  
Věž je připoutána na místě, protože na 
55.Vg1 přijde 55. …Vf2+. 
55. …Sxg2 56. Sxg2 Vf2 57. Dh1 e4  
Hrozí 58. …Dd6+ s matem v příštím tahu. 
58. Db1 Dd6+ 59. Kh1 Vxg2  
Bílý se vzdal. Na 60.Kxg2 dá černý 
dvoutahový mat. 
Partie probíhala 7,5 hodiny. 
 
 
Španělská partie 
Tarrasch – Čigorin 
7. partie zápasu 
20. října 
 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. Jc3 
Sb4 6. Jd5 Sa5 7. O-O d6  
V 5. partii zde Čigorn hrál b7-b5, což bylo 
slabší. 
8. d3 Sg4 9. c3  
Není dobré 9.Sg5 kvůli b7-b5 s dalším Jd4. 



9. ..Jd7  
Připravuje rošádu, která byla není nevýhodná 
kvůli 10.Sg5. 
10. Je3 Sh5  
Po tomto černý ztrácí pěšce, ale brát na f3 
střelcem bylo ještě horší, protože po 11.Dxf3 
má bílý značnou výhodu. 
11. Sxc6  
Hrát na rozvinutí útoku je vždy lepší, než na 
zisk pěšce. Po 11.Jf5 0-0 12.Jg3 Sg4 13.h3 
Se6 14.d4 získával bílý velmi dobrou hru, 
v případě 11.Jf5 Df6 12.Sxc6 bc 13.Da4 
Sxf3! (13. …Sb6? 14.Sg5 Dg6 15.Dxc6) 
14.Dxa5 získává materiálovou převahu při 
trvajícím útoku. 
11. …bxc6 12. Da4 Sb6 13. Dxc6 O-O 14. Jf5  
Jezdec f3 nemůže opustit své místo, kvůli 
Se2, a proto musí bílý otevřít pozici krále, po 
čemž získá černý lepší hru, než ve dvou výše 
uvedených variantách. Tahem v partii se bílý 
pokouší nalézt možnost pro udržení útoku. 
14. …Jc5 15.d4 Je6  
Zde bude jezdce v průběhu celé partie skvěle 
umístěn, vždy připraven vniknout na f4. 
16. dxe5 Sxf3 17. gxf3 dxe5 18. Kh1?  
Chyba, v jejímž důsledku přijde bílý o svého 
pěšce navíc. Lepší obranu dávalo 18.Dc4, i 
když i v tom případě by černý získal dobrý 
útok po 18. …Df6 a g7-g6. 
18. …Dd3!  
Předpokládal jsem především 18. …Df6, což 
mně umožňovalo zahájit silný útok: 19.Vg1 
s hrozbou 20.Vxg7+ Jxg7 21.Dxf6; pokud 19. 
…g6, tak 20.Sg5 se zahnáním dámy na h8. 
19. Se3 De2!  
Tento silný tah jsem ve svých předběžných 
propočtech neviděl. 
20. Jh4  
Nešlo hrát 20.Kg2 s ohledem na 20. …Sxe3 
21.Jxe3 Jg5 (to je ještě silnější, než 21. 
…Jf4+). 
20. …Sxe3  
Špatné bylo 20. …g5 kvůli 21.Sxg5 s dalším 
Df6. 
21. fxe3  
Neužitečné bylo 21.Vae1, zejména kvůli 21. 
…Dxf2! (mnohem silnější, než 21. …Dxb2) 
22.Vxf2 Sxf2 23.Jg2 Sxe1 a černé věže 
vyhrají partii. 
21. …Dxe3  
Když 21. …Vad8 s hrozbou 22. …Vd2, tak 
22.Vae1 (22. …Dxb2 23.Vb1 Dxa2 24.Va1). 
22. Dc4  

 
 
Bílý přišel o materiálovou převahu, ale 
defekty pozice s tím spojené – otevřená 
pozice krále, slabost bodů f3 a 4 – zůstala. 
Proto musí bílý prohrát. Tah v partii směřuje 
v první řadě proti 22. …De2 (s dalším Va8-
d8-d2); kromě toho, připravuje nový pokus o 
útok. 
22. …Vfd8 23. Jf5 Dd2  
S ohledem na následující kombinaci je tento 
tah ztrátou tempa. Mělo se rovnou hrát dámou 
na f4. 
24. Vg1 g6  
Pokud černý bere pěšce b2, tak přijde 
25.Vxg7+ Jxg7? (lépe 25. …Kh8 26.Vag1 
Vd2 27.V7g2) 26.Jh6+ Kh8 27.Jxf7+ Kg8 
28.Jh6+ kh8 29.Dg8+ Vxg8 30.Jf7 mat. 
25. Vg2  
Bílý pokryl druhou řadu proti útoku dámy a 
věže. 
25. …Df4 26. Je7+ Kg7  
Tady není král tak dobře chráněn od šachů, 
jako na h8, kvůli čemuž bude černý muset 
(viz 31. tah) ztratit ještě jedno tempo. 
27. Jd5  
Bílý nabízí oběť pěšce f3, aby využil pro útok 
otevřený sloupec „f“. 
27. …Dh6  
Mnohem lepší, než 27. …Dxf3 28.vf1 Dh5 
29.Vgf2 a útok přechází na bílého. 
28. Vag1  
Nabízené 28.Jxc7 Jf4! 29.Jxa8 Jxg2 taktéž 
nedávalo bílému uspokojivou hru. Mohlo 
následovat 30.Dc7 Dd2 31.Dxe5+ Kg8 
32.Dg3 Jf4 a bílému je zle. Tah 28.Vf1, 
naopak, nabízel slušné šance na remízu ve 
spojení s postupem f3-f4, uvolňující hru 
bílého: 28. …Vd7 29.f4! ef 30.e5 Vad8 
31.Jxf4 Jxf4 32.Dxf4 Dxf4 33.Vxf4. Tah 
v partii nemá smyslu, protože na sloupci „g“ 
nemohou věže ničeho dosáhnout. 



28. …Vd7!  
Nyní černý odevzdá pěšce a6 a rozvine velmi 
silný útok po sloupci „d“, proti kterému 
nemůže bílý nic dělat. 
29. Dc6 Vad8 30. Dxa6 Vd6 31. De2 Kh8  
Černý nemůže rovnou zahnat jezdce, protože 
po 31. …c6 by ustoupil na e3 s hrozbou Jf5+ 
a v případě 32. …Kh8 33.Jc4 získává bílý 
pěšce e5. 
32. De3 g5!  
Výsostně nezbytné, neboť na tah dámou by 
přišlo 33.f4. 
33. De1  
Uvolňuje jezdci pole pro ústup. 
33. …f6  
Je třeba pokrýt pěšce e5 a g5. Stále ještě nešlo 
hrát 33. …c6 kvůli 34.Je3 Dh5 35.Jc4 se 
ziskem pěšce e5 nebo 34. …Df6 35.Jc4 Vd3 
36.Dg3 a bílý má mnohem lepší hru, než 
v partii. 
34. Vf2  
Pokud by bílý ve 29. tahu zahrál b2-b4, tak by 
nyní tahem 35.b5 zabránil vyhnání jezdce d5. 
Takto musí přijmout opatření proti vniknutí 
černého jezdce na f4. 
34. …c6 35. Je3 Dh5 36. Jg2 Vd3 37. Vgf1  

 
 
Díky silnému tlaku po otevřeném sloupci „d“ 
a stálé hrozbě Jf4 se stal černý pánem situace. 
Bílý nejenže má opožděného pěšce f3, ale 
také – kvůli němu – opožděného jezdce a 
opožděné věže … 
37. ..Df7!  
Velmi originální a přesný manévr. Čigorin 
převádí dámu na dámské křídlo, kde je mnoho 
linií pro útok. 
38. b4  
Tento tah oslabuje dámské křídlo, ale 
v podobných nebezpečných pozicích se chyby 
kupí z psychologické nevyhnutelnosti: „kde 
nelze najít dobré tahy, se vždycky najde 

špatný“. Při jiném pokračování vyhrával 
černý jinými způsoby. 
38. …Da7 39. Dc1 Da6! 40. Dc2  
Stále bylo lepší 40.Kg1. 
40. …Dc4 41.Vc1  
V případě 41.Kg1 se nejprve ztrácí pěšec c3 a 
po ní i ostatní. 
41. …Vxc3!  
Elegantní zakončení. 
42. Dxc3 Dxc3 
Tady jsem partii vzdal, protože jsem 
předpokládal, že po 43.Vxc3 Vd1+ 44.Je1 
Vxe1+ 45.Kg2? Jf4+ 46.Kg3 Vg1+ atd. 
dostanu mat. Matu zabraňovalo 45.Vf1 Vxf1+ 
46.Kg2, ale i v tomto případě byla pozice 
beznadějná. 
Délka trvání partie – 5 hodin. 
 
 
Francouzská obrana 
Čigorin – Tarrasch 
8. partie zápasu 
23. října 
 
1. e4 e6 2. De2 c5 3. g3 Jc6 4. Sg2 Se7  
V 6. Partii jsem hrál 4. …Jd4; nechtěl jsem 
opakovat tentýž tah, ale pokud možná co 
nejrychleji jít novou cestu. 
5. Jc3 Dc7  
Aby připravil Jf6, což nešlo ihned kvůli e4-
e5. Nicméně, nyní, když bílý zahradil pěšce 
c2, bylo silnější 5. …Jd4. 
6. Jh3!  
Tady stojí jezdec lépe, než na f3, kde by 
zatarasoval střelce a pěšce f2. 
6. …a6 7. Jf4!  
Bílý navíc předchází tahu d7-d5. 
7. …Jd4  
Vše je ještě přiměřeně dobré. 
8. Dd1  
Nyní je toto lepší, než 8.Dd3, na což mohlo 
přijít 8. …Sf6 s hrozbou c5-c4. Bílý by na 
tahy dámou ztratil dvě tempa. Dané postavení 
mohlo vzniknout ze sicilské obrany: 1.e4 c5 
2.Jc3 Jc6 3.g3 e6 4.Sg2 a6 5.Jh3 Dc7 6.Jf4 
Se7 – dost přirozené rozehrání zahájení, ale 
nyní je třeba pro výhodu černého přidat dvě 
vyhraná tempa (Jc6-d4 a jak bude nyní 
zahráno, Jg8-f6). Je pochopitelné, že černý 
získává výhodu ve srovnání s obvyklými 
pozicemi sicilské obrany, a tato relativní 
převaha postačuje pro vyrovnání hry, jehož 
lze v normální sicilské obraně dosáhnout 
mnohem obtížněji. 
Jf6 9. d3 b5 10. O-O Sb7  
Hrozilo 11.e5, což v minulém tahu nešlo kvůli 
10. …Dxe5+. Pokud nyní 11.e5, tak 11. 



…Sxg2 12.ef Sf3! 13.fg Vg8 s dobrou hrou za 
černého. 
11. Se3 Vc8 12. a4 b4  
První, ale ve svém důsledku těžká chyba. 
Neměl se odevzdat bod c4. Po 12. …Db6 by 
měl černý zcela dobrou hru. 
13. Jb1!  
Jezdec bude převeden přes d2 na skvělou 
pozici – c4. 

 
 

13. …e5  
Druhá, rozhodující chyba. Předpokládal jsem, 
že napadený jezdec nemůže jít na d5, protože 
po výměně na d5 bude bílý pěšec slabý. 
Nicméně, bylo to pomýlení, které mě stálo 
partii. Po chybě v předešlém tahu měl již 
černý obtížnou hru, protože bílý hrozil 
útokem v centru (c2-c3 a d3-d4). Proti tomu 
byla pouze jedna obrana: rošáda s dalším 
Vfd8 a d7-d5. Po 13. …0-0 14.Jd2 Vfd8 
15.c3 bc 16.bc Jc6 17.d4 cd 18.cd d5 nebo 
14.c3 bc 15.bc Jc6 16.d4 cd 17.cd Jb4 by měl 
černý zcela přijatelnou hru. 
14. Jd5!  
Na jiný ústup přijde d7-d5 a u černého je vše 
v pořádku. 
14. …Sxd5  
Na braní jezdcem získá bílý převahu, když 
zahraje 15.ed Dd6 16.c3 bc 17.bc Jf5 18.c4 a 
střelec b7 je odsouzen k dlouhé nečinnosti. A 
přesto mělo toto pokračování dostat přednost. 
15. exd5 Dd6  
Při naplňování svého plánu, černý přehlíží 
soupeřovu přesnou kombinaci a ztrácí 
nadarmo dvě tempa. Ale i při jiných 
pokračováních (c5-c4 nebo 0-0) by bílý 
udržoval značnou převahu. 
16. Jd2!  
Bílý se nejen vyhýbá ztrátě pěšce, ale také 
získává neodrazitelný útok. 
16. …Dc7  

Po 16. …Jxd5 17.Jc4, 18.Sxd4, 19.Sxd5 a 
20.Jb6 ztrácel černý kvalitu. 
17. Jc4  

 
 

Nyní je černý v krajně obtížné situaci; jezdci 
d4 hrozí chycení. Na 17. …Jf5 přijde 18.Sd2 
a černý , aby zajistil pro jezdce další ústupy, 
musí hrát 18. …g6, po čemž jeho pozice 
praská ve všech švech, ale v případě 17. …d6 
18.Sh3 a 19.c3 je jezdec polapen. Vnitřně 
jsem byl přesvědčen, že partie je prohraná a 
zahrál jsem 
17. …h5 18. f4 Jf5 19. Sd2 exf4 20. Sxf4 d6 
21. De2  
Silnější bylo 21.Sh3 g6 22.Sxf5 nebo 21. 
…Jg4 22.Sxg4 hg 23.Dxg4. 
21. …Vd8  
Odvádí věž z diagonály h3-c8. Nicméně, lepší 
bylo 21. …Jd4 22.Dd2 Vd8. 
22. Vae1 Kf8  
Po 22. …0-0 23.Sh3 Jg4! ztrácel černý pěšce. 
23. c3 a5  
Pokud bych nepadl duchem již před několika 
tahy, tak bych teď neudělal tuto chybu. Mělo 
se hrát 23. …bc a 24. …Ve8. 
24. Sd2 bxc3 25. bxc3 Jh6  
Na 25. …g6 bílý odpovídal 26.Sh3; černý by 
musel přestat krýt střelce e7 a odevzdat pěšce. 
26. Jxa5 Jfg8  
„K jak bídnému konci jsme ustanoveni, 
Horácio!“ (Shakespeare, „Hamlet“ -scéna na 
hřbitově, překlad Josef Jiří Kolar). 
27. Jc6 Ve8 28. c4 Dd7 29. Sf4 h4  
Tento a příští tah byly pochopitelně diktovány 
zoufalstvím. Bílý může vyhrát jakkoliv, 
konkrétně postupem pěšce „a“. 
30. g4  
Krásné závěrečná kombinace. 
30. …Jxg4  
Na 30. …Dxg4 přijde výměna dam a pak 
\jxe7 a Sxd6. 
31. Sh3 J8f6 32. Sg5  



Bílý získává figuru. 
32. …Vh5 33. Sxf6 gxf6 34. Dxg4! 
Černý vzdal. Na 34. …Vg5 zahraje bílý 
35.Dxg5. 
Délka partie – 4 hodiny. 
 
 
Španělská hra 
Tarrasch – Čigorin 
9. partie zápasu 
24. října 
 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jf6 4. O-O Jxe4 5. 
d4 a6 6. Sa4 b5 7. Sb3 d5 8. dxe5 Se6 9. c3 
Sc5 10. Jbd2 O-O 11. Sc2  
Braní na e4 je pro bílého velmi nevýhodné: 
11.Jxe4 de 12.Jg5 Sxb3 13.ab e3! 
11. …Jxd2 12. Dxd2  
Silnější, než 12.Sxd2, protože nyní hrozí 
13.Dd3. 
12. …Je7 13. Jg5  
Lákavý, ale předčasný pokus o útok. 
Solidnější bylo 14.Jd4. 
13. …Jg6 14. De2 Dd7!  
Hrozilo 15.Dh5 h6 16.Jxe6 se ziskem figury. 
15.Se3  
Bílý se právě včas rozhodl nepokračovat 
v útoku; po 15.Dh5 h6 16.Jxe6 Dxe6 by se 
ocitnul v horší pozici kvůli obtížím s obranou 
pěšce e5 a tlaku soupeře na bod f2. Například: 
17.Sf5 De7! 18.Sxg6 fg 19.Dxg6 Vxf2! 
20.Vxf2 Vf8 (zhruba totéž by nastalo po 
16.Jxf7 Sxf7! 17.Sxg6 Sxg6 18.Dxg6 Vxf2) 
nebo 18.e6 Jh4 19.ef+ Vxf7 20.Sd3 Vxf2! 
21.Dxd5+ (21.Vxf2? De1+ 22.Sf1 Dxf2+ 
s matem) 21. …Kh8 22.Kh1 (22.Dxa8+? 
Vf8+) 22. …Vaf8 s vítězným útokem 
černého. 
15. …Sg4!  
Nyní je za bílého obtížné dosáhnout 
vyrovnání. Na 16.f3? přijde 16. …Sxe3+ 
17.Dxe3 Sf5 18.Sxf5 (18.Sb3 h6) 18. …Dxf5 
19.f4 h6 a bílý jezdec je nadlouho mimo hru. 
Ještě horší je pochopitelně 16.Jf3 Sxf3 a na f3 
se musí brát pěšcem. 
16. Dd3 Sxe3 17. Dxe3 h6  
K rovné hře vede 17. …Sf5 18.Sb3! h6 19.Jf3 
Vae8 20.Dd4 c6 21.Vfe1. 

 
 
18. e6! fxe6  
Samozřejmě, špatné je 18. …Sxe6 kvůli 
19.Jxe6 Vfe8 20.Jc5 nebo 19. …fe 20.Sxg6. 
19. Jxe6  
Toto je mnohem silnější než 19.Sxg6 hg 
20.Dxg5 Sf5 21.Sxf5 a černý má výhodu díky 
převaze v centru a tlaku po sloupci „d“. 
19. …Dxe6  
Ne tak výhodné je 19. …Vfe8 20.Jc5 Vxe3 
21.Jxd7 Ve7! (21. …Ve2 22.Sd1) 22.Jc5 
s dobrou hrou bílého. 
20. Dxe6+ Sxe6 21.Sxg6  

 
 
Hra se vyrovnala. Tady jsem nabídl remízu, 
když jsem neviděl žádné šance na svou výhru; 
naopak, šance má pouze černý díky pěšcové 
převaze na dámském křídle. Čigorin to 
perfektně pochopil a právem odmítl 
nabízenou remízu; o to pečlivěji jsem hrál 
následující fázi partie. 
21. …c5 22. Vfe1 Vf6 23. Sh5 Vd8 24. Ve5!  
Nyní nemůže pěšec d5 postoupit s ohledem na 
hrozby pěšci c5, a proto je obtížné uvést 
pěšcovou převahu černého na dámském křídle 
od pohybu. 



24. …Kf8  
Lépe 24. …g6, pak Sf7 a Vfd6. 
25. Vae1 Vd6  
Toto pole mělo být ponecháno pro druhou 
věž. Silnější bylo 25. …Sf7. 
26. f4  
Hrozí 27.f5 Sf7 28.Ve8+ s matem. Bílý 
posledními tahy výrazně zesílil svou pozici. 
26. …g6 27. Sxg6 Vxg6 28. f5 Vf6  
Místo toho se mělo jednoduše vzít pěšce. 
Nyní dosáhne bílý převahu. 
29. fxe6 Ke7 30. Vd1 Vfxe6 31. Vdxd5 Vxd5 
32. Vxd5 Ve2 33. Vxc5 Vxb2 34. Vc6  
I když bílý získal pěšce, černý si uchoval 
šance na remízu, jak bývá obvyklé ve 
věžových koncovkách. K remíze vedlo 34.a4 
ba 35.Va5 Vc2 36.Vxa4 Vxc3 37.Vxa6 h5 
38.Va5 h4 39.Va4 h3. 
34. …Vxa2 35. Vxh6 a5 36. h4 a4 37. Va6 
Vc2 38. Va5 Kf6 39. Vxb5 Vxc3 40. Kh2 
Kg6 41. Va5 a3 42. g3 Vc2+ 43. Kh3  

 
 
43. …Va2?  
Černý vypouští šance na remízu. Mělo se hrát 
43. …a2. Rozdíl mezi těmito dvěma 
pokračováními spočívá v tom, že nyní je 
černá věž je svázaná a může opustit svou 
pozici na a1 pouze prostřednictvím šachu po 
vertikále nebo napadáním nekrytého pěšce, 
ale tomu může bílý snadno zabránit. Při 43. 
…a2 měla věž mnohem větší volnost pohybu; 
především šachy po horizotálé mohla zabránit 
aktivnosti bílého krále, a případně napadnout 
současně krále a věž nebo krále a nekrytého 
pěšce. V tom případě by nemohl bílý docílit 
výhry: 43. …a2 44.h5+ Kf6 45.g4 Vb2 
46.Kh4 Vh2+ 47.Kg3 Vb2 48.Va6+ Kg7 
49.h6+ Kf7 50.g5 Vb6 51.Vxa2 Kg6 – známá 
remízová pozice. Nebo 44.Va6+ Kf5 45.h5 
Vb2 46.g4+ Kg5 47.Va5+ (47.h6 Vb6) 47. 
…Kf6 48.Kh4 Vh2+ 49.Kg3 Vb2 50.g5+ Kf7 

51.Va7+ Ke6 a bílý nemůže vyhrát, protože 
soupeřův král je příliš dobře umístěn a jeho 
král nemůže úspěšně vniknout do soupeřova 
tábora kvůli šachům. 
44. Kg4 Va1 45. Va6+ Kf7 46. Kg5 a2 47. g4  
Ne však 47.h5 Vg1. 
47. …Ke7 48. Va7+ Ke8 49. h5 Kf8 50. h6 
Vb1  
Černý musí přece jen odevzdat pěšce, protože 
hrozí 51.h7 Vh1 52.Kg6. Nyní vzniklou 
koncovka věž a dva pěšci proti věži (stejná, 
kterou vyhrál Zuckertort se Steinitzem na 
londýnském trunaji v roce 1883) lze hrát 
velmi obtížně; zejména je nutné se vyhýbat se 
předčasnému postupu pěšce na h7 s ohledem 
na vznikající patové pozice. 
51. Vxa2 Kg8 52. Va8+ Kh7 53.Va7+ Kh8 
54. Vf7 Vb5+ 55. Kg6 Vb6+ 56. Vf6 Vb8 57. 
g5 Va8 58. Vf5  
Aby zahrál Kh5 a g5-g6, aniž by připustil 
vazbu pěšce prostřednictvím Va5. 
58. …Kg8 59. Vd5  
Nejkratší cesta k cíli; na 59.Kh5 by přišlo 59. 
…Va1 60.g6 Vh1+ 61.Kg5 Vg1+ 62.Kf6 Kh8 
a po 63.g7+ (63.h7? Vxg6) 63. …Kh7 64.Kf7 
Vg2 by byla výhra výrazně ztížena. 
59. …Vb8 60. Kh5 Va8 61. g6 Kh8 62. Vf5  
Nyní hrozí mat prostřednictvím h6-h7 a Kh6. 
62. …Vg8 63. g7+ 
Černý vzdal. Pokud 63. …Kh7, tak 64.Vf8 
Vxf8 65.gfS nebo J (ne však D nebo V kvůli 
patu).  
Délka trvání partie – 8 hodin. 
 
 
Francouzská obrana 
Čigorin – Tarrasch 
10. partie zápasu 
26. října 
 
1. e4 e6 2. De2 Se7  
V 8. partii jsem neudělal d7-d5. Tentokrát 
jsem se rozhod udělat tento tah možným, a 
přitom co možná nejdříve. Hry nyní dostává 
jiný charakter, na rozdíl od sicilských 
výstaveb předchozích partií. 
3. Jc3 d5 4. d3 Jf6 5. g3 O-O 6. Sg2 Jc6  
Zatarasovat cestu pěšci „c“ v zavřených hrách 
bývá zřídka kdy výhodné. Nicméně, tímto a 
následujícím tahem směřuje černý k tomu, 
aby dodal hře odkrytý charakter. 
7. Jf3 e5  
Je zajímavé poznamenat, že daná pozice by 
mohla vzniknout z vídeňské hry: 1.e4 e5 2.Jc3 
Jc6 3.g3 Jf6 4.Sg2 Se7 5.d3 0-0 6.Jf3 d6 



7.De2 d5. Nyní získává černý mnohem 
volnější hru. 
8. exd5 Jxd5 9. Jxd5  
Bylo by špatné snažit se o zisk pěšce: 9.Jxe5 
Jxc3 10.bc Jxe5 11.Dxe5 Sb4! nebo 10.Jxc6 
Jxe2 11.Jxd8 Jd4 s převahou černého.  
9. …Dxd5 10. O-O Sg4 11. Ve1!  
Nyní hrozí bílý zahrát 12.Jxe5, což nešlo 
v 11. tahu kvůli Dxg2+ a Sxe2. V případě 
11.h3 by přišlo 11. …Sh5, možné bylo také 
11. …Sxf3; naopak, špatné bylo 11. …Jd4 
12.Jxd4 Sxe2 13.Sxd5 Sxf1 14.Jf5 a bílý má 
za věž dvě lehké figury. 
11. …f6  
Předchází 12.Jxe5, na což by černý odpověděl 
12. …Dxe5 13.Dxg4 Dxe1+. 
12. Sd2  

 
 
12. …Dd7  
S ohledem na hrozbu 13.Jxe5 musí dáma 
přece jenom ustoupit. 
13. De4 Kh8  
Připravuje tah 14. …Sc5. 
14. Sc3 Sc5 15.Dc4 Sb6 16. Jh4 Se6 17. Da4 
Vad8 18. Vad1 Dc8  
Černý hrozí získat skvělou hru tahem 19. 
…Jd4. Teď nejde 19.Sxc6 bc 20.Dxc6 
s ohledem na 20. …Sd5 s dalším Dh3 a velmi 
silným útokem černého. 
19. De4!  
Bílý zesiluje tlak na bod b7, odvrací výpad 
jezdce a černý, i když stojí jako dříve 
poněkud lépe, nemůže nic dělat, protože 
v bílé pozici nejsou slabiny. 
19. …Sd5 20. Df5 Se6 21. De4 Sd5 22. Df5 
Se6 23. De4  
Nabídka remízy. 
23. …Dd7 24. Vd2 Sd5  
Vede k výměně dam, po čemž dostává pozice 
remízový charakter. Poněkud lepší bylo 24. 
…Df7. 

25. Dxd5 Dxd5 26. Sxd5 Vxd5 27. Jf5 Vfd8 
28. Vde2 g6 29. Je3 V5d7 30. Kg2 Sd4  
Silný tah; na 31.Sxd4 přijde 31. …Jxd4 
32.Vd2 e4 33.de? Jf3! a černý získá kvalitu. 
31. Vb1!  
Po této nečekané odpovědi se braní na c3 
stává pro černého nevýhodným kvůli otevření 
sloupce „b“. Ještě jsem zahrál 
31. …Kg7  
a nabídl nadlouho přemýšlejícímu Čigorinovi 
remízu, kterou přijal. Různé pokusy 
pokračování hry by dávaly při správném 
jednání remízový výsledek.  
Partie se hrála 4 hodiny. 
 
 
Španělská hra 
Tarrasch – Čigorin 
11. partie zápasu 
28. října 
 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. Jc3 
d6  
Čigorin se brání stejně jako ve 3. partii. 
Tehdy jsem se, po zcela správném zhodnocení 
pozice, vyhnul šablonovité výměně na c6, 
zhoršující postavení pěšců černého. Nicméně 
tentokrát jsem chtěl vidět, co této výměny 
vznikne. 
6. Sxc6+? bxc6 7. d4 Jd7  
Zde je to mnohem lepší, než 7. …ed, neboť 
po odevzdání centra černým by měl bílý 
značnou poziční převahu. 
8.dxe5 dxe5  
Nyní má černý zcela rozbité pěšce dámského 
křídla, a to je nepochybný defekt jeho pozice. 
V tom jsem ve shodě se všemi komentátory 
této partie. Nicméně, tito pánové zapomínají 
vzít v potaz výhody, které černý nabyl 
v souvislosti s výměnou na c6: 1) otevřený 
sloupec „b“, 2) disponování dvojící střelců, 3) 
nepřístupnost pozice pro případ soupeřova 
útoku. Na základě tohoto dávám přednost hře 
černého.   
9. Se3 Sd6 10. O-O O-O 11. Dd2 De7 12. Ja4  
Pokud lze vadu pozice černého (jeho rozbití 
pěšci) vůbec využít, tak pouze okamžitým 
způsobem a tomuto cíli  poslouží bílý 
započatý manévr. Bílý chce postoupit svým 
pěšcem „c“ – když to půjde, tak na c5. V tom 
případě bude mít skutečně převahu. Druhý 
plán útoku není možné najít; celá hra bílého 
stojí na tomto nástupu proti dámskému křídlu 
soupeře. 
12. …Vb8  



Hrozí především tahem 13. …Vb4 se ziskem 
pěšce. 
13. b3  
Na 13.c4 mohlo přijít 13. …Jb6 a bílý by 
musel měnit na b6 s vyspravením pěšcového 
postavení černého. Proto je tah v partii 
nezbytný. 
13. …Sb7  
Tady mohl černý dokázat chybnost celé 
soupeřovy strategie zahájení a zahrát 13. 
…Jb6. Na 14.Jb2 by přišlo 14. …f5 s dobrým 
útokem nebo 14. …c5 15.c4 Sb7 16.Dc2 f5 
17.ef e4 (nebo 17. …Sxf3) se značnou 
převahou. Proto by bílý musel na 13. …Jb6 
brát jezdce. Nicméně tím by se odstranil 
nedostatek černé pozice a hlavní převaha 
(dvojice střelců) by zůstávala, tím se také 
vyčerpává teoreticky hodnotný materiál dané 
partie. 
14. c4 Vbd8  
Silnější bylo rovnou 14. …f5 15.ef e4 16.Jd4 
c5 s dobrým útokem. Toto taktéž vyvracelo 
strategii zahájení bílého. 

 
 
15. Da5  
Bílý měl k dispozici dva tahy: tah v partii, 
zahajující krásnou kombinaci s využitím 
nevhodného rozestavení černých pěšců pro 
získání jednoho z nich a mnohem skromnější 
tah 15.Dc2! vedoucí ke zcela uspokojivé a 
nadějné hře – 15. …c5 16.Jc3 De6 17.Jd5 f5 
18.Jg5 Dg6 19.ef Vxf5 20.Je4. bílý má skvěle 
umístěné jezdce, diagonály černých střelců 
jsou překryté. Zvolil jsem méně bezpečný, ale 
mnohem agresivnější tah, když jsem se 
považoval morálně zavázán nevyhýbat se 
zajištění zisku pěšce kvůli obavám dostat se 
pod útok. 
15. …c5  
Vynuceno kvůli hrozbě c4-c5. 
16. b4 De6  

Brát na b4, pochopitelně, nelze kvůli c4-c5. 
17. bxc5 Se7 18. Jd2 Jf6  
Černý mohl dobrat pěšce, pokračujíce 18. 
…Sc6, ale po 19.Jc3 Jxc5 20.Jd5 by soupeři 
předal útok a jistou poziční převahu. 
Nicméně, silnější než 18. …Jf6 se mně jeví 
pokračování útoku prostřednictvím 18. …f5. 
19. f3 Vd3 20. Vfe1 Vfd8  

 
 
Nyní má černý silné útočné postavení, ale 
pozice bílého je plně obranyschopná. 
21. Vab1  
Úvod ke kombinaci, s jejíž pomocí jsem 
počítal odrazit útok a přejít do protiútoku.  
21. …Sc6  
Teď bílý nemůže brát pěšce a6 kvůli 22. 
…Va8. Černý hrozí 22. …Sxa4 s dalším 
Vxe3 a Sxc5 nebo Vxd2. 
22. Jb2  
Připravoval jsem se provést následující 
složitou kombinaci: 22.Jc3 Vxd2? 23.Sxd2 
Vxd2 24.Jd5 (tento tah je „solí“ kombinace; 
věž d2 je zavřená a napadená, útok černého 
odražen a bílý získává silný protiútok) 24. 
…Vd3 (jestli 24. …Vc2, tak 25.Je3 a věž se 
tratí) 25.Vb8+ Se8 (nebo 25. …Sf8) 26.Dxc7 
se silným útokem (25. …Je8? 26.Jxc7 a bílý 
vyhraje). Nicméně, v posledním okamžiku 
jsem postřehl, že v kombinaci je „díra“: 
22.Jc3 Vxe3! 23.Vxe3 Vxd2 24.Jd5 Vc2! 
(nyní je pole e3 nedostupné pro bílého jezdce, 
věž zůstává na 2. řadě a zapojuje se do 
matových hrozeb) 25.Vb8+ Je8 a nyní na 
26.Dxc7 přijde 26. …Sxc5 a na 26.Jxc7 – 26. 
…Dg6 27.g3 Dh6 a černý vyhraje. Možné je 
také 25. …Sf8 s dalším Jxd5 a Dg6. 
Když jsem ztratil příliš mnoho času na 
propočet těchto variant, tak jsem byl donucen 
zcela zavrhnout kombinaci a ustoupit 
jezdcem. 
22. …V3d7 23. Vbc1  



Mnohem silnější tah 23.Jd1 dával bílému 
možnost vrátit se ke zmíněné kombinaci; 
minimálně  odvracel manévr Jf6-h5.f4. Po 
23.Jd1 Jh5? 24.Jc3 Vxd2 25.Sxd2 Vxd2 
26.Jd5 Vd3 27.Vb8+ Sf8 28.Dxc7 (hrozí 
29.Je7+) bílý rychle vyhrával. Při jiných 
odpovědích bílý připravoval manévr jezdce 
tahem Vb2, zbavuje se tak nutnosti obětovat 
kvalitu. Případně by bylo možné zahrát také 
Jf2 s obranou královského křídla. 
23. …Jh5!  
Tento skvělý manévr reálně zesiluje útok, 
zbavuje bílého pro útok důležitého 
černopolného střelce. 
24. Jd1 Jf4 25. Sxf4 exf4 26. Jb3 Sh4 27. Jf2  
V případě 27.Vf1 mohl černý pokračovat 
v útoku prostřednictvím 27. …Dh6 a Sg3 
nebo 27. …f5. 
27. …Dh6  
Hrozí získat pěšce h2 po 28. …Sxf2+. 
28. Vc2!  
Po tomto tahu zůstane jezdec spoutaný, ale 
ani po 28.Ve2 by nebyl „odvázaný“, protože 
po jeho ústupu hrozili Vd1+. Nejnadějnější by 
bylo 28.Vf1, ale to by bílý odevzdal sloupec 
„e“. 
28. …Dg6  
Tímto silným tahem černý ihned využívá 
nevýhodné postavení věže na c2. Především 
hrozí oběť kvality 29. …Sxe4; pokud 30.fe, 
tka 30. …f3 a na 31.g3 přijde 31. …Sxg3. 
Jestliže 30.Vxe4, tak 30. …Vd1+ 31.Ve1 
Dxc2. 
29. Dc3  
Mnohem silnější 29.Vd2 s výměnou jedné 
z nebezpečných věží. 
29. …Dh5  
Černý brání proti postavení věže, protože po 
30.Vd2 Vxd2 a 31. …Sxf2+ získával pěšce 
h2. 
30. e5  

 

Tady a na předchozím tahu je vidět vliv 
časové tísně, v níž jsem si ocitl kvůli 
zbytečnému propočtu kombinace ve 21. tahu. 
Předchozí tah nebyl nejlepší a tento – už těžká 
chyba, protože otevírá diagonálu střelce c6. 
30. …Dg6  
Znovu zahráno velmi silně. Hrozí různé oběti, 
především 31. …Sxf3 s dalším Dxc2. Pokud 
se bílý brání tahem 31.Jd2, tak vyhrává 31. 
…Sxf2+, 32. …Dxc2! a 33. …Vxd2+. Na 31. 
…Kh1 přijde 31. …Vd3 32.Jxd3 (jinak 32. 
…Vxf3) 32. …Vxd3 33.Da1 Sxe1 
(nejjednodušší) s dalším Vxb3 a Dxc2. 
Jestliže 31.Kf1, tak 31. …Vd3 32.Jxd3 Vxd3 
33.Db2 Sxe1 34.Kxe1 Sxf3 35.gf Dg1+ 
s matem za několik tahů nebo 31. …Vd3 
32.Db2 Vxf3 33.gf Sxf3 s výhrou. 
Pokud bílý uvede věž na e2, přijde stejná oběť 
kvality na d3: 31.Vce2 Vd3 32.Jxd3 Vxd3 
33.Dc1 Sxe1 a poté Sxf3 nebo rovnou 33. 
…Sxf3. 
Nejlepší ze všeho bylo 31.Vb2, po čemž nešlo 
31. …Vd3 kvůli 32.Jxd3 Vxd3 33.Jc1, ale 
jiné rozhodující pokračování útoku není vidět. 
31. Vd2  
Nyní dělá bílý tento tah za poněkud méně 
příznivých podmínek, než mohlo být před 
dvěma tahy. 
31. …Sxf3!  
Nešlo 31. …Vxd2 kvůli 32.Jxd2 Vxd2 
33.Dxd2 Sxf3 34.Jh3 a černý nemůže brát věž 
kvůli hrozbě matu na d8. 
32. Dxf3 Vxd2 33. Jxd2 Vxd2  

 
 
Bílý přišel o svého pěšce navíc,jeho pěšcové 
postavení je poměrně nevýhodné, zatímco 
černá věž zaujímá dominantní pozici. Partii 
bílého je třeba považovat za prohranou. 
34.Vf1  
Nelze hrát 34.Jh3 kvůli 34. …Vd3 35.Da8+ 
Vd8 nebo 35.Jxf4 Vxf3 36.Jxg6 Sxe1. 



34. …h6 35. Dxf4 Sg5 36. Df3 Se7  
Silnější bylo rovnou vzít na a2, a pokud 
37.Je4, tak 37. …Se3+. Odteď až do 45. tahu 
oba soupeři v důsledku časové tísně museli 
hrát á tempo. 
37. Kh1 Vxa2 38. Jd3 Sg5 39. Jb4 Vb2 40. 
Jd5 c6 41. Jc3?  
Tady se jezdec tratí, protože při spojení věží 
jej nelze nijak pokrýt podruhé. Lepší bylo 
Jd5-c7-e8-d6. 
41. …Vb3 42. Vd1 Kh7  
Tahem 42. …Dc2 získával černý jezdce 
(43.Vd3 Vxc3). 
43. h3 Se7 44. Vd3 Sxc5 45. Je4 Vb1+ 46. 
Kh2 Sg1+ 47.Kh1 Sd4+ 48. Kh2 Sxe5+ 49. 
g3 Vb2+ 50. Kg1 f5  
Nyní má černý nejenom rozhodující 
materiálovou převahu, ale také silnou útočnou 
pozici. 
51. Jc5 a5  
Tahem 51. …Dg5 (s hrozbami 52. …Sxg3 a 
52. …Dc1+ 53.Vd1 Dc2) černý ihned 
vyhrával. 
52. Jd7 Sc7??  
Po 52. …Sd6 by černý vyhrál přesně danou a 
silně provedenou partii. 
53. Jf8+ 
Černý vzdal. 
Partie trvala 7 hodin. 
 
Francouzská obrana 
Čigorin – Tarrasch 
12. partie zápasu 
29. října 
 
1. e4 e6 2. De2 Se7 3. b3  
Vynalézavé pokračování, namířené proti d7-
d5. 
3. …d5 4. Sb2 Sf6  
Normální vývin 4. …Jf6 dopouštělo narušení 
pěšcové struktury na královském křídle: 5.ed 
ed (špatné je 5. …Dxd5) 6.Sxf6 gf. Z těchto 
příčin jsem ve všech partiích, hraných tímto 
zahájením, dával přednost tahu 4. …Sf6. 
Nicméně, nyní považuji za mnohem 
správnější právě pokračování 4. …Jf6, 
protože za pokaženou pěšcovou strukturu 
získal černý v uvedené variantě více než 
dostatečnou kompenzaci v podobě dvojice 
střelců, otevřeném sloupci „g“ a oslabení 
dámského křídla soupeře tahem b2-b3 při 
scházejícím černopolném střelci. Jestliže bílý 
po 4. …Jf6! nemění na d5, ale hraje 5.e5, tak 
hra má charakter obvyklý pro francouzskou 
obranu a černý má, jako obvykle, vše 
v pořádku. 

Ale i tah 4. …Sf6 nelze hanět, protože 
provokuje okamžitý postup bílého pěšce, 
která je téměř vždy pro černého nepříjemnější 
, když stojí na e4 a ne na e5. Obecně je lepší 
v zahájení tahat pěšci dopředu ne více než o 
dvě pole, a z toho důvodu také není dobrý tah 
4. …d4. Bílý by pěšce vystavil 
mnohonásobnému napadení (c2-c3, Jf3 atd.) a 
konec konců by vynutil jeho výměnu. 
5. e5 Se7 6. Dg4 Sf8  
Lepší, než g7-g6, oslabující královské křídlo. 
Co naděláš, byly sice vynaloženy 4 tahy 
střelcem, zato v důsledku tahu e4-e5 dostal 
černý možnost vhodně vyvinout své dámské 
křídlo a tam přejít do útoku. Na královském 
křídle nemůže nic zvláštního nastat. 
7. Jh3 c5 8. f4 Jc6 9. a3  
Oslabuje dámské křídlo. Za nejlepší považuji 
9.Dd1, 10.Se2 a 11.0-0, protože útok proti 
královskému křídlu černého nemá šance na 
úspěch. 
9. …Jh6 10. Dh5  
Nutné bylo vrátit se na d1. 
10. …Db6!  
Černý se tak málo obává útoku na své 
královské křídlo, že dokonce odvádí dámu na 
opačný konec šachovnice. Především hrozí 
c5-c4. Bod b3 je oslabená: důsledek tahu a2-
a3. 
11. Jc3 Jd4  
Okamžité c5-c4 není tak silné kvůli 12.Ja4. 
12. Vc1  
Také zde bylo lepší se vrátit dámou na d1, po 
čemž c5-c4 není možné kvůli 13.Ja4. Ale k 
podobným ústupům se odhodlává neochotně, 
protože není milé přiznávat vlastní omyl. 
12. …c4!  
Nyní na 13.Ja4 následuje 13. …Jxc2+ 
14.Vxc2 Dxb3, nevýhodné je také 13.b4 kvůli 
13. …a5. Zbývá pouze 
13. Dd1  

 



13. …Sd7  
Tady jsem dobře viděl, že můžu získat pěšce 
tahem 13. …cb. Po 14.Ja4! Jxc2+ 15.Dxc2 bc 
16.Jxb6 ab 17.Vxc2 Sd7 18.Vc1 (aby na 18. 
…Sxa3 odpověděl 19.Va1) 18. …Se7 19.Se2 
Sc6 20.0-0 0-0 21.Va1 získával černý zjevně 
vyhranou koncovku. Kromě 18. …Se7 je 
v této variantě nutné propočítat tah 18. …b5 
(s hrozbou 19. …Sxa3 20.Va1 b4), například: 
19.Va1 Se7 20.Se2 0-0 21.0-0 Vfc8 nebo 19. 
…b4 20.ab Vxa1+ 21.Sxa1 Sxb4. Ještě 
silnější po 14.Ja4 bylo pokračování 14. …bc 
15.Jxb6 cdD+ 16.Kxd1! ab 17.Sxd4 Sd7 
18.Sb2 (nebo 18.Sxb6 Sxa3 a černý má navíc 
volného pěšce) 18. …Se7atd., v němž má bílý 
ještě jednu vážnou nepříjemnost: nemůže 
dělat rošádu. 
V turnajové partii bych bezpochyby zvolil 
jednu z těchto variant, vedoucích 
k materiálové a poziční převaze černého, ale 
tady se mně zachtělo vytěžit ze své silné 
útočné pozice ještě více. Ale kdo usiluje o 
příliš moc, často zůstane s prázdnou. 
14. Je2!  
Čigorin se brání velmi obratně. 
14. …Jhf5  
Tato chyba vede ke ztrátě velké části výhody; 
plánoval jsem hrát na f5 druhým jezdcem, po 
čemž by měl bílý velmi stísněnou a obtížně 
bránitelnou pozici. 
15. Sxd4! Jxd4 16. bxc4! Jxe2  
Na 16. …dc nebo 16. …Sxa3 přijde 17.Vb1. 
17. Sxe2 dxc4 18. Sxc4 Vc8 19. Sd3  
Zde stojí střelec skvěle. 
19. …Sxa3 20. Vb1 Dc7 21. O-O  

 
 
Bílý velmi důvtipně odrazil útok a dokončil 
vývin. Nicméně, černý si uchoval výhodu 
díky dvojici střelců a silnému volnému pěšci 
„a“. 
21. …Se7  

Černý nemohl dělat rošádu kvůli 22.Sxh7+ a 
24.Jg5. Jeho královské křídlo je poněkud 
slabé. 
22. Dg4 g6  
I když tento tah ještě více oslabuje královské 
křídlo, je přesto nejlepší obranou. Rošáda by 
černého vystavila zdrcujícímu útoku dámy, 
věže a lehkých figur. 
23. Dg3  
Bílý nemá jak pokračovat v útoku, protože tah 
g2-g4 (s cílem provést f4-f5) nemůže nikdy 
realizovat kvůli nebezpečné aktivitě 
soupeřova bělopolného střelce po dlouhé 
diagonále. Nyní uvádí černý do pohybu svého 
figurami dobře podporovaného volného 
pěšce. 
23. …a5 24. Kh1 a4 25. Jf2  
Bílý převádí jezdce na dámské křídlo, aby 
odrazil nebezpečí. 
25. …Sc6 26. Jd1 a3 27. Jc3 Va8 28. De1 
Dd7 29. De2 O-O  
Nyní je rošáda bezpečná, protože bílý se příliš 
přesunul na dámské křídlo, na to aby mohl 
útočit na královském. 
30. Sc4  
Nové zesílení dámského křídla a současně 
příprava d2-d4. 
30. …Vfd8 31. Vbd1 Dd4  
Aby zabránil d2-d4. 
32. Sb3 Va5  
S cílem zahrát potom b7-b5. 
33. Ja2  
Nyní na 33. …b5 bílý odpoví 34.c3 a 35.d4. 

 
 
33. …Sb5  
Možnost rozhodnout partii dávalo 33. …Sd5 
s úmyslem v případě 34.c3 obětovat dámu: 
34. …Sxb3 35.cd Sxa2. V tomto případě 
získával černý za dámu dva střelce a dva 
spojené volné pěšce při výborné hře. Konec 
konců, tato kombinace, jejíž důsledky lze 



pouze ohodnotit, ale ne propočítat, byla velmi 
spornou. 
34. d3 Sc6  
To je slabé. Střelec měl zůstat na b5, aby 
nedovolil tah c2-c3 (kvůli Sxd3). 
35.c3 Dd7 36. Dc2 b5  
Černý nemůže prorazit pevnou pozici 
soupeře; po několika neplodných pokusech 
z jeho strany končí partie remízou. 
37. d4 Sd5 38. Vb1 Sb7 39. Vfd1 Dc6 40. 
Dd2 Vaa8 41. Ve1 Kh8 42. Sc2 Dd7 43. Sd3 
Sc6 44. Se4 Sxe4 45. Vxe4 Dd5 46. Vee1 
Dc4  
Černý hrozí vyhrát prostřednictvím 47. …b4 
48.Jxb4 a2 49.Vbd1 Sxb4 50.cb Vxd4 
51.Dxd4 Dxd4 52.Vxd4 a1D 53.Vd8+ Kg7. 
47. Ved1 Vdb8 48.Kg1 Vg8 49. Vf1  
Bílý odráží hrozbu g6-g5, neboť na to by nyní 
přišlo f4-f5. 
49. …Vgd8 50. Vfd1 Vg8 51. Vf1 Vgb8 
Soupeři se shodli na remíze. 
Partie trvala 6,5 hodiny. 
 
 
Španělská partie 
Tarrasch – Čigorin 
13. partie zápasu 
31. října 
 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. Jc3 
d6 6. d4  
Chybu 6.Sxc6 (viz partie č. 11), kterou jsem 
jednou udělal, více neopakuji. 
6. …b5  
Po tomto získává bílý poněkud lepší hru. 
7. dxe5  
Pochopitelně, ne 7.Sb3 s ohledem na 7. 
…Jxd4 s dalším c7-c5-c4. 
7. …dxe5 8.Dxd8+ Jxd8 9. Sb3 Sb7  
Lépe 9. …Sd6. 
10. Jxe5 Sb4 11. O-O  
Ne však 11.f3 c5 12.Sd5 Sxc3+ a 13. …Sxd5. 
11. …Sxc3 12. bxc3 c5  
Poněkud lepší je rovnou brát jezdcem na e4; 
na c5 je pěšec vystaven napadením. 
13. c4 Jxe4 14. Ve1  
Díky lepšímu vývinu přistupuje bílý 
k přímému útoku, který musí vést minimálně 
k zisku pěšce. 
14. …O-O!  
Nejlepší obrana. Po 14. …Je6 15.f3 cb a 
17.Jxf7 dosáhl bílý rozhodující převahy. 
15. Jd7 Ve8  

 
 
16. f3  
Zlomový okamžik. Tak jako v předchozí 
partii jsem pohrdl jednoduchým ziskem pěšce 
(16.Jxc5 Vc8! 17.Jxb7 Jxb7 18.cb ab), které 
nabízelo dobré šance na výhru, kvůli mnohem 
komplikovanějšímu pokračování útoku, jež je 
nicméně vyvráceno přesnou obranou. 
16. …Sc6!  
Po 16. …Jd6 17.Sf4 Sc6 18.Jb6 Vb8 19.Sxd6 
Vxb6 20.Sc7 získával bílý figury. 
17. Jb6 Vb8 18. Jd5 Sxd5  
V případě 18. …Jd6 19.Sf4 J8b7 20.Je7+ 
dosahoval bílý převahy. 
19. cxd5 Jd6 20. Vxe8+  
Po 20.Sf4 J8b7 stál černý zcela nadějně.  
20. …Jxe8 21. Sf4 Va8!  
Opět nejlépe! Méně vhodně bylo 21. …Vc8, 
protože tehdy by s velkou sílou přišel postup 
pěšce „d“. 
22. Ve1  
„Schachzeitung“ doporučuje 20.c3 s dalším 
a2-a4, ale toto pokračování není ani náhodou 
silnější; jakmile jenom černý získá čas pro 
převod jezdce na b7 a d6, stane se jeho pozice  
nepřístupnou a dokonce slibuje šance na 
úspěch v souvislosti s pěšcem navíc na 
dámském křídle, zatímco bílý pěšec d5 je 
trvale zablokovaný (22.c3 Jb7 23.a4 c4 
24.Sc2 Vd8 a 25. …Jed6). 
22. …Kf8!  
Na 22. …Jb7 by bílý zabránil spojení černých 
jezdců, což by dělalo v obraně vážné obtíže 
(23.Ve7 Jd6 24.Vd7). 
23. d6  
Bílý vede hru k remíze. 
23. …c4 24. d7 Je6!  
Jezdec e8, pochopitelně, nemůže odejít 
z místa kvůli 25.Sd6+ a 26.Ve8+. 
25. dxe8D+ Kxe8 26. Se5 cxb3  



Střelec, jemuž hrozilo uzavření už od 6. tahu, 
neunikl svému osudu. 
27.cxb3 g6 28. Vc1 Vd8 29. Vc2 Vd5 30. Sf6 
Kd7 31. Kf2 Jc5 32. Ke3  
Soupeři se shodli na remíze. 
Partie trvala 4 hodiny. 
 
 
Francouzská obrana 
Čigorin – Tarrasch 
14. partie zápasu 
1. listopadu 
 
1. e4 e6 2. De2 Se7 3. b3 d5 4. Sb2 Sf6 5. e5 
Se7 6. Dg4 Sf8 7. Jf3  
Bílý se vyvíjí poněkud příznivěji, než ve 12. 
partii. 
7. …c5 8. Sb5+ Sd7  
Špatné by bylo 8. …Jc6, protože bílý by 
rovnou bral jezdce a tím zahájil obtížně 
odrazitelný útok na pěšce c5 prostřednictvím 
c2-c4, Jb1-c3-c4 s dalším Sa3. 
9. Sxd7+ Dxd7  
Jezdec bude stát lépe na c6, než na d7. 
10. Jc3 Jc6 11. O-O Jge7  
Černý se chystá několikanásobně napadnout 
pěšce d5, ale brzy se ukáže, že jej lze snadno 
pokrýt. Proto byl lepší přirozený vývin jg8-
h6-f5, Se7 a 0-0; to by se černý neocitl v tak 
obtížné pozici. 
12. Je2 Jg6 13. Jg3 Dc7  
Ještě bylo možné zahrát 13. …Se7 a udělat 
rošádu, ale to by bílý získal dlouhodobý útok 
na královském křídle při absenci přiměřeného 
protiútoku soupeře na dámském. Proto se 
zatím bílý obejde bez rošády. 
14. Vfe1 Jb4 15. Vac1 Jc6  
Ne však 15. …Jxa2 kvůli 16.Da4+. Může se 
ukázat, že manévr jezdcem byl pouze ztrátou 
času, ale v dané pozici nejsou tempa tak 
důležité, jako existence slabin, a ty se 
vytvářejí v prvé řadě tahy pěšci. Kromě toho, 
pěšec a2 není nyní chráněný. 
16. Jh5  
Tento tah spoutává celé královské křídlo 
černého, a tím je krajně omezen ve volbě 
tahů. Jako odpověď na velkou rošádu by bílý 
okamžitě přistoupil k jejímu ataku 
prostřednictvím d2-d4 a c2-c4, minimálně 
s otevřením jednoho sloupce, což by mu dalo 
rozhodující převahu, neboť k boji o něj má 
bílý dvě věže, ale černý pouze jednu. Slabost 
tahu d5-d4 se ihned projevuje po c2-c3. Ale 
také táhnout věží a8 je pro černého 
nevýhodné, protože si musí uchovat možnost 
dlouhé rošády. Proto zbývají pouze tahy 

dámou; ze vznikajících událostí nicméně 
černý nevychází bez úspěchu. 
 

 
 
Bílý taktéž může dosáhnout máločeho, bez 
ohledu na existenci větší volnosti působení, 
neboť v pozici černého se neprojevují žádné 
slabiny, kromě bodu g7, který je dostatečně 
pevně chráněn. Pouze prostřednictvím d2-d4 
a c2-c4 může bílý dosáhnout průlomu a 
expedice černé dámy  nyní právě včas 
směřuje k tomu, aby takovému vývoji 
zabránila nebo alespoň výrazně oslabila jeho 
účinnost. 
Pokud přijde tah 16.d4 ihned, bez fixace 
střelce f8 na jeho místo prostřednictvím Jh5, 
tak se ukáže být ne tak silným; černý může 
odpovědět 16. …Db6 (17.c4? Jb4) nebo 16. 
...Da5 s dalším Db6. 
Da5 17. a3  
Tento tah reálně oslabuje dámské křídlo 
bílého, ale také po 17.Va1 Db4 18.Dg3 Jce7 
s dalším Jf5 (19.Sc3 Da3) dostává černý 
dovrou hru. 
17. …Db6  
Hrozí c5-c4. 
18. Sa1 a5 19. a4  
Nezbytné, protože v opačném případě bude 
dámské křídlo bílého rozbité prostřednictvím 
19. …a4 20.ba Da5. 
19. …Db4  
Povšimněte si toho, jak se černý svými 
posledními tahy stále pevněji staví na nohy. 
Výměna dam by byla pro bílého nevýhodná. 
20. Dg3  
Pokud dáma ustoupí na h3, tak černý vymění 
dotěrného jezdce h5 tahem Jf4 nebo 
pokračuje v útoku na dámském křídle tahem 
c5-c4. 
20. …Jce7  



Tento jezdec míří na f5 a bere na sebe obranu 
bodu g7 a uvolňuje střelce f8. Výsledkem je 
to, že je možné dělat rošádu, která je nyní 
nezbytná, protože brzy se otevřou sloupce pro 
věže. 
21. Sc3 Db6 22. d4  
Nyní může černý s výhodou odrazit tento 
útok. Pokud 22.Dh3, tak, samozřejmě, ne 22. 
…Jf5 kvůli 23.g4, ale 22. …Vc8 s dalším c5-
c4. 
22. …Jf5 23. Dg4 Vc8  
Velmi špatné by bylo 23. …cd, protože po 
24.Jxd4 bílý velmi brzy prosadí f2-f4 atd. 
s narušením centra bílého.  
24. Ved1  
Po 24.dc Sxc5 25.Ve2 Sxf2+ a 26. …Vxc3 by 
černý získal pěšce. 
24. …c4  
Obnažuje slabiny, vytvořené na dámském 
křídle bílého. Nyní musí černý získat převahu. 
25. Vb1 cxb3  
Nezbytné. Jinak zahraje bílý b3-b4 a zabrání 
pro černého tolik důležitému otevření sloupce 
„c“. 
26. Vxb3 Da6  
Nejlepší tah pro dámu: odsud se dívá na pole 
e2. Špatné je 26. …Da7, protože po 27.Vdb1 
hrozí bílý brát na b7 s napadením dámy. 
27. Je1  
Předchází 27. …De2 a kryje pěšce c2. 
Současně se bílé dámě otevírá možnost 
zapojit se do obrany dámského křídla. 
27. …Se7 28.Vdb1 O-O 29. Dh3  
Hrozí 30.Vxb7. 
29. …Dc4 30. Dd3  
Na 30.Sxa5 by přišlo 30. …Jxd4 31.Vxb7 
Je2+ 32.Kh1 Jef4 s výhrou nebo 31.Vd3 Je2+ 
32.Kh1 Jef4 a černý má kvalitu. 

 
 
30. …b6  

Jestli 30. …Dxd3, tak 31.cd s upevněním 
bodu c4. Tah v partii je dobrý a silný; černý 
se chystá po 31. …Sd8 ochránit před všemi 
hrozbami na dámském křídle a neobávaje se 
bílé věže na sloupci „b“, pokračovat ve 
využití slabin na soupeřově královském 
křídle. Nicméně, ihned rozhodovalo 30. …b5: 
pokud 31.ab, tak 31. …a4 se ziskem střelce a 
na 31.Sxa5 přijde 31.   ba se ziskem pěšce d4. 
Ke shodnému pokračování vede 31.Dxc4 
Vxc4. Nakonec, při pokračování, které uvádí 
Čigorin jako nejlepší za bílého – 31.g4 Dxd3 
32.cd ba 33.Vb7 Vxc3 34.gf ef 35.Jg3 (nebo 
35.V7b5) musí černý vyhrát díky pěšcům na 
sloupci „a“, kteří dostávají účinnou podporu 
střelce po Sb4. 
Když se najde dobré pokračování, zřídka se 
hledá nejlepší. 
31. Dd2 Sd8  
Také tady rozhodovalo b6-b5. 
32. Va1  
Hrozilo braní na a4. 
32. …Vc6 33. Sb2 Sc7 34. Vh3!  
Bílý náhle obnovuje útok na královském 
křídle. Nešlo 34.Vc3 kvůli 34. …Dxd4. 
34. …Da6 35. Vaa3! Sd8  
Aby se upevnil bod h4, kam musí jít jezdec. 
36. Vaf3  
Jestli 36.g4, tak 36. …Jfh4 (ne ale 36. …Jfe7 
37.Jxg7 a 38.Dh6+). Tah v partii obsahuje 
efektní hrozbu: 37.Jxg7 Jxg7 (37. …Kxg7 
38.Vxf5 a 39.Dh6+) 38.Dh6 Ve8 39.Dxh7+ 
Kf8 40.Sa3+ Se7 41.Dh8+ Kxh8 42.Vg8 mat. 
36. …Jfh4  
Jediná obrana. Černý je donucen překrýt 
sloupec „h“. 
37. Vfg3 f5  
Opět jediné. Bílý hrozil rozdrcením po 
38.Jf6+ gf 39.Vxh4 fe 40.Vh5. Nyní má černý 
nejhorší za sebou. V případě 38.ef Sxf6 
39.Vg4 Se7 se snadno ubrání. 
38. Vb3  
Aby uvedl do chodu pěšce g2. 
38. …f4 39. g3 fxg3  
Špatně je 39. …Vf5 40.Jxf4 Jxf4 41.gf. 
40. hxg3 Jf5 41.Vf3  



 
 
Věž se vrací o znovu hrozí 42.Vxf5 a 43.Jxg7 
(nebo v obráceném pořadí). 
41. …Db7 42. g4 Jfh4 43. Vxf8+ Kxf8 44. f4  
Bílý sází vše na jednu kartu (průlom f4-f5), 
když správně chápe, že útok na královském 
křídle je pro něj otázkou života, neboť 
dámské křídlo neudrží. Nicméně, černý je 
schopen zabránit postupu pěšce „f“. 
44. …Kg8 45. Dd3 Df7 46. Sc1 Se7 47. Db5  
Na 47.Df1 (s cílem po Jg3 provést f4-f5) 
přijde 47. …Vc4 48.Se3 Vxa4 49.Jg3 Va1 
s hrozbou Vxe1 a Jf3+. Tah v partii není tak 
nebezpečný, jak by se mohlo zdát; v opačném 
případě by jej černý nepřipustil a zahrál by 
46. …Vc4. Není třeba jenom krýt věž tahem 
47. …De8, protože bílý může získat výhodu, 
když pokračuje 48.f5 ef 49.Dxd5+ nebo 
48.Vc3 Vc8 49.Dxe8+ Vxe8 50.Vc6. 
47. …Vc4 48. c3  
Na 48.Dxb6 má černý k dispozici řadu 
dobrých tahů: Vxa4, Vb4, Sb4. 
48. …Sd8 49. Vg3  
Po 49.f5 mohl černý přejít do útoku – 49. 
…Jxe5 50.de Vxg4+ 51.Jg3 (51.Vg3 Dxh5) 
51. …Jxf5 nebo jít na variantu 49. …ef 50.e6 
Dxe6 51.Ve3 Dc6 52.Dxc6 Vxc6 53.Ve8+ 
Kf7 54.Vxd8 Vc4, kde taktéž získával za 
figuru dostatečný pěšcový ekvivalent. 
49. …Jf8 50. Sa3 Dd7 51. Db1 Jfg6 52. Sc1 
Dxa4  
Černý bere pěšce, bez ztráty času, protože 
hrozí vniknout do soupeřova tábora dámou: 
53.f5? Dd1 54.Kf2 ef 55.gf Dxh5. 
53. Sd2 Dd7 54.Jc2  
Poslední pokus provést průlom f4-f5, který 
černý znovu odráží. 
54. …Df7 55. Ja3  
Nelze hrát 55.Je3 kvůli 55. …Jxf4. 
55. …Va4 56. Jb5 Se7 57. Sc1  

Jestliže 57.Jd6 Sxd6 58.ed, tak taktéž 58. 
…Jf8, a v případě 59.Dxb6 přejde černý do 
rozhodujícího útoku: 59. …Va1+ (nebo 59. 
…Va2) a Dg6. 
57. …Jf8  
Aby uvolnil pole dámě. 

 
 
58. Vh3  
Lepší bylo přece jen přinutit černou věž 
k odchodu ze sloupce „a“: 58.Db3 Va1 
59.Db2 Va4 60.Db3. Ale i tehdy nešlo partii 
za bílého zachránit, protože černý postaví věž 
na c4 a potom přes g6 vnikne dámou do 
soupeřova tábora. 
58. …Dg6  
Rozhoduje. 
59. Dxg6 hxg6 60. Jg3 Va1 61. Je2 g5  
Neužitečné je hrát a5-a4-a3, dokud nebude 
jezdec na h4 mnohem výhodněji pokryt. 
62. fxg5 Sxg5 63. Kf2 Sxc1 64. Vxh4 Sb2 65. 
Ke3 a4 66. Kd2 a3 67.Kc2 Ve1 68. Jxa3 Sxa3 
69. Kd3 Jg6 70. Vh2 b5 71. Kc2 Se7 72. Vf2 
b4 73. cxb4 Sxb4 74. Kd3 Vd1+ 75. Ke3 
Sd2+ 76. Kf3 Jh4+ 77. Kg3 Se1  
Bílý vzdal. 
Tato partie tvoří nádhernou dvojici ke 4. 
partii: v obou byl silný útok na královském 
křídle zastaven za pomoci protihry na 
dámském křídle a volný pěšec „a“ přispěl 
k výhře černého. 
Délka partie – 9 hodin. 
 
 
Španělská hra 
Tarrasch – Čigorin 
15. partie zápasu 
3. listopadu 
 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.Jc3 d6 
6.d4 Jd7  



Jak útok, tak i obrana jsou vedeny stejně jako 
ve 3. partii. Černý se snaží uchovat bod e5, 
bílý chce udržet své centrální pěšce na e4 a 
d4, vyhýbaje se předčasnému postupu d4-d5 
nebo výměně d4xe5. 
7.Je2 Se7 8.c3 O-O 9.Jg3 Sf6 10.h3  
Aby se vyhnul Sg4 (po 10. …Jb6 11.Sb3). 
10. …Je7 11.O-O Jg6 12.Sb3 Ve8 13.Dd3 
Jdf8  
Jezdec hrozí jít přes e6 na f4. 
14.Je2 De7 15.Sc2  
Bílý zůstává věrný svému plánu a nedělá 
mnohem více se nabízející tah d4-d5, ale 
dodatečně brání napadeného pěšce e4, což je 
pro černého nepochybně nepříjemnější. 
15. …Sd7  
Tady se mohl černý uvolnit tahem 15. …d5, 
ale nedosáhl by při tom žádné výhody. Mohlo 
následovat 16.de Jxe5 17.Jxe5 Dxe5 18.Jg3 
de 19.Jxe4 s dobrou hrou za bílého; pro 
černého je také nevýhodné 18.Sf4 Dxe4 
19.Dxe4 de 20.Sxc7. 
16.Se3 Vad8  

 
 

17.d5  
Nyní je tento tah vhodný, protože tísní 
černého takovým způsobem, že prakticky 
žádná figura nemá kam táhnout. Pochopitelně, 
je přitom nutné předcházet tahu f7-f5, jímž by 
se černý nejenom vysvobodil, ale také by 
získal lepší hru. Kromě toho, černé figury 
nelze pustit na pole f4. 
17. …h6  
Skvělý tah, kterým černý dostává trochu 
prostoru a dokonce hrozí protihrou ve spojení 
s Jf8-h7-g5. 
18.Kh2 Jh7 19.c4 Vf8  
Hrozí f5-f5 (po Sf6-g5). 
20.Jg3 Jg5  
To je předčasné; lepší bylo 20. …Vde8, aby 
uvolnil více místa pro dámu a v případě 
21.Jf5 Sxf5 22.ef hrozit vidličkou e5-e4. Na 

20. …Jf4 by přišlo 21.Sxf4 ef 22.e5 fg+ 23.fg 
g6 24.ef s dobrou hrou bílého. 
21.Jxg5  
První braní v této partii a počátek krize. 
21. …Sxg5 22.Jf5!  
Jezdce nelze brát, protože po 22. …Sxf5 23.ef 
Jf4 24.Sxf4 Sxf4+ 25.g3 Sg5 26.f6 bílý 
vyhraje. 
22. …Df6  

 
 

23.g3  
Rozhodující tah. Bílý hrozí vyhrát 
prostřednictvím 24.f4 ef 25.gf Sh4 26.Sd4. 
Černý je proto přinucen měnit na e3 a f5, po 
čemž se situace vyjasní a bílý získá značnou 
poziční převahu. 
23. …Sxe3 24.fxe3  
Je jasné, že toto je mnohem silnější, než braní 
dámou, i když bílý má teď také opožděného 
pěšce. Otevření sloupce „f“ – je důležitější 
poziční převaha, jež bílý získává z potyčky 
v posledních tazích. 
24. …Jh8  
Aby černý odvrátil hrozbu 25.Jxh6+, musí 
udělat ožehavou volbu. Po 24. …Sxf5 25.ef 
Je7 26.g4 získává bílý silný útok, když zdvojí 
věže na sloupci „f“ nebo „g“ a nastoupí pěšci: 
dáma nemůže opustit bod f6 kvůli f5-f6 a 
pokračování 26. …g6 27.fg Dxg6 staví 
černého do velmi nebezpečné pozice. 
Podobným způsobem získá bílý dobrý útok 
také po 24. …Je7 25.g4. Tah v partii je 
nevýhodný proto, že jezdec stojí špatně, a to 
dává bílému nové možnosti pro útok. 
25.Vf3  
Bílý se připravuje v případě výměny na f5, 
která je pro černého dříve, či později 
nevyhnutelná, brát věží. Natolik výhodný plán 
je spojen s e4xf5; za tím účelem se měla nyní 
věž postavit na f2. 
25. …Vde8 26.Vaf1 Sxf5 27.Vxf5 De7 
28.Sd1 g6 29.Vf6  



Ztráta času; nutné bylo ihned ustoupit věží. 
29. …Kg7  
Černý hrozí odevzdat dámu za dvě věže, což 
by pro něj bylo výhodné. Na základě své 
zkušenosti obecně považuji, že při jinak 
rovných podmínkách postavení bývá dáma 
velmi zřídka tak silná, jako dvě věže. 
30.V6f2 f6  

 
 

Oslabuje pole e6, na něž hrozí proklouznout 
střelec, ale jak jinak může černý vyvinout 
svého zapatovaného jezdce? 
31.h4?  
Jednoduché 31.Sg4, připravené již tahem 
28.Sd1 muselo, jak jsem si představoval, vést 
k výhře. Potom se zažene jezdec z g5 
prostřednictvím h3-h4, střelec zůstává na 
diagonále h3-c8 a pomáhá předejít v dalším 
neustále hrozícímu postupu f6-f5 a 
v podmínkách úplné nehybnosti černého na 
královském křídle následoval rozhodující 
úder na dámském: b2-b4 a c4-c5. Takový byl 
v hrubých rysech můj plán; při lehkomyslném 
sledování detailů jsem považoval za lhostejné, 
jaký tah je třeba udělat nejprve: střelcem nebo 
pěšcem. 
31. …h5!  
Velkolepá výhrada. Nyní se střelec nedostane 
na potřebnou diagonálu. 
32.g4  
Při správné hře ze strany černého nemůže už 
bílý vyhrát, ba ani když připraví tento postup 
tahem 32.De2. Na to přijde 32. …Jf7 33.g4 
hg 34.Dxg4 Jh6 s dalším Kh7 a černý je 
schopen odrazit útok. Na 33.Sf3 (s myšlenkou 
převést střelce přes g2 na h3) přijde 32. …f5 
33.ef Vxf5 34.Se4 Vxf2+ a hra dostává 
remízový charakter. 
Tahem v partii nabízí bílý soupeři objekt pro 
útok (pěšec h4), čehož černý okamžitě 
využívá. 
32. …hxg4 33.Kg3  

Jestli 33.Sxg4, tak 33. …f5 34.ef Dxh4+ 
35.Sh3 Vf6! 
33. …Jf7 34.Sxg4 Vh8  
Nyní má černý stejné šance na útok, jako bílý. 
35.Vh2 Vef8 36.h5  
Bílý je stále ještě připraven útočit a tím stále 
více oslabuje své královské křídlo. 
36. …gxh5 37.Sxh5  
Bílý chybně předpokládá, jako by jeho pozice 
stále ještě bylo poněkud lepší a chce se 
vyhnout výměně věží. Ale po tomto tahu se 
bílý střelec a s ním také ostatní jeho síly 
dostává do vazby. Lepší bylo  brát věží, ale 
nejvhodnější ze všeho bylo 37.Sf5 s dalším 
zdvojením věží na sloupci „h“ a dobráním 
pěšce: 37. …Jg5 38.Vfh1 Vfg8 39.Kf2 Kf8 
40.Vxh5 Vxh5 41.Vxh5 Kg7 42.Df1. 
37. …Vfg8 38.Kf2 Kf8 39.Vfh1 Jg5  
Tady stojí jezdec výborně a začíná se 
projevovat bílý dvojpěšec. 
40.Ke2  
Je nutné uvést krále na bezpečné místo a 
zbavit dámu povinnosti krýt pěšce e4. 
40. …Dh7 41.Vh4 Dg7 42.Dc2 Vh6  

 
 

43.Da4?  
Rozhodující chyba v časové tísni. Dosud 
nešlo hrát 43.Kd3 kvůli 43. …Dh7 44.Dg2 f5 
45.ef e4+ a 46. …Jf3, ale po 43.Sg4! dosáhl 
černý pouze remízy. Pokud 43. …Vxh4 
44.Vxh4, tak je nutné 45.Kd3, po čemž bílá 
dáma konečně zasáhne do hry; v případě 43. 
…Vgh8 44.Vxh6 Vxh6 45.Vxh6 Dxh6 
46.Kd3 s dalším Sf5 rovněž neměl bílý 
obrany schopnou pozici. 
43. …Vxh5  
Touto půvabnou kombinací černý urychluje 
hru. 
44.Vxh5 Jxe4 45.Dd1  
I bez tohoto chybného tahu by bílý prohrál. 
45. …Dg2+  
Bílý vzdal. Partie trvala 6 hodin. 



Královský gambit 
Čigorin – Tarrasch 
16. partie zápasu 
5. listopadu 
 
1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Jf3 Jf6  
Tato obrana, navržená Schallopem, vede 
k přibližně rovné hře. Spoléhat se na obranu 
g7-g5 lze pouze při dokonalé znalosti všech 
variant gambitů Muzia, Allageira a Salvia. 
4. Jc3  
Tento způsob hry značně ztěžuje obranu ve 
srovnání s 4.e5, na což může následovat 4. 
…Jh5 5.Se2 g5 (přijatelné je také 5. …g6) 
6.Jxg5 Dxg5 7.Sxh5 Dh4+! 8.Kf1 Sc5 9.d4 
Sxd4 s dobrou hrou za černého. 
4. …d5 5. exd5 Jxd5 6. Jxd5 Dxd5 7. d4  
Teď nemá černý nijak snadnou hru; jeho 
dáma je vystavena rozličnému napadání. Tah 
7. …Sd6, uváděný v „Handbuchˇu“ vede po 
8.c4 De6+ 9.Kf2 c5 10.Sd3 k silnému útoku 
bílého. Naštěstí jsem neznal závěry 
„Handbuch´u“ ohledně útoku 4.Jc3 a zahrál 
jsem 
7. …Sg4!  
po čemž se černý nedostává pod tak živý 
útok, ale přece jen musí nadále hrát velmi 
pozorně, aby se neocitl v horší pozici. 
8. Sxf4 Jc6  
Špatné by bylo 8. …Sxf3 9.Dxf3 Dxf3 nebo 
8. …De4+ 9.De2 Sxf3; dvojice střelců 
zajišťovala bílému lepší hru. 
9. Se2  
Na 9.Sxc7 přijde 9. …Kd7 s dalším Ve8+ a 
slušným útokem. 
9. …O-O-O  

 
 

Černý přibližně vyrovnal hru, i když bílý, 
s pěšcem v centru, si ještě uchovává jistou 
výhodu. 
10. c3 Sd6 11. Sxd6 Dxd6 12. O-O f6  
Aby předešel 13.Jg5. 

13. Da4 Kb8  
Hrozilo 14.Sb5. 
14. Vae1 Vhe8  
Obě strany se snaží navzájem zpochybnit 
sloupec „e“, což konec konců povede 
k výměnám věží a remíze. 
15. Sd1 Se6 16. Sb3 Sd5 17. Sxd5 Dxd5 18. 
Da3  
Aby zabránil Jc6-e7-f5. 
18. …Dd7 19. Dc5 Vxe1 20. Vxe1 Ve8 21. 
Kf2 Vxe1 22. Jxe1 b6 23. Dh5 g6 24.Df3 Dd6  
Oběť jezdce za tři pěšce na poli d4 byla 
pravděpodobně pro černého nevýhodná. 
25. Jd3 Jd8 26. g3 c6 27. Jb4  
Soupeři se dohodli na remíze. 
Partie probíhala – 3,5 hodiny. 
 
 
 
Španělská hra 
Tarrasch – Čigorin 
17. partie zápasu 
8. listopadu 
 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. Jc3 
d6 6. d4 Jd7 7. Je2 f6  
Černý hraje zahájení velmi svérázně, ne však 
dle mého vkusu. 
8. c3 Jb6 9. Sb3 Ja5  
Nezbytné, aby odehnal střelce s diagonály b3-
g8. 
10. Sc2 Se6  
Také tento tah je nevyhnutelný, aby odebral 
bílém střelci diagonálu b3-g8 v případě 
ústupu jezdce a5. Černý současně vytváří 
jemnou léčku, kterou bez pochyby měl 
v plánu již na předchozím tahu. Nyní se za 
bílého zcela nabízí takový plán: odříznout 
špatně stojícího jezdce černého tahem d4-d5 a 
potom hrát na jeho získání prostřednictvím 
b2-b4, Sb3 a Dd3. Nicméně, z tohoto by nic 
nebylo, protože černý by ocitl jezdcem na 
dominantní pozici (c4), zatímco bílý by 
narušil své dámské křídlo: 11.d5? Sd7 (nebo 
11. …Sf7) 12.b4 Jac4 13.Sb3 c6 14.dc (nebo 
14.Dd3 cd s dalším Vc8) 14. …bc 15.Dd3 
Se6 nebo 13.a4 a5 14.Sb3 (14.b5) 14. …c6, 
ve všech případech s upevněním jezdce na c4. 
11. O-O Sf7 12. Je1  
Také tady by pokus využít nevhodné 
postavení jezdce pro získání převahy byl 
neúspěšným.  
12. …g5  
Téměř vynuceno, jinak bílý po f2-f4 získává 
skvělou hru. Nicméně, teď jsou oslabené body 
f6, f5 a h5. 



13. b3  
Bílý vidí, že černý chce útočit na královském 
křídle a snaží se získat útočnou pozici na 
křídle dámském (d4-d5 a c3-c4), po čemž se 
jezdec a5 přece jen ocitne v nebezpečí být 
odříznutý. Rovnou d4-d5 by bylo špatné 
s ohledem na c7-c6. 
13. …Jc6  
Jezdec hrozí jít přes e7 na g6 a dále na f4. 
Tam jej bude třeba vzít, čímž se odkryje 
sloupec „g“ a rošádová pozice bílého bude 
vystaveno dlouhodobému útoku. Přesně 
takovým způsobem rozehrál pozici Winawer 
v partii drážďanského turnaje proti 
Blackburnovi, kdy bílý dovolil, aby ho 
zachvátil soupeřův útok.  
14. Jg3  
Bílý se hned vzdává plánu útočit na dámském 
křídle, aby čelil soupeřovu útoku na krále. 
Nyní hrozí 15.Jh5 s dalším Df3. 
14. …h5 15. Se3 Je7 16. dxe5 dxe5 17. Df3  
Bílý by se s pomocí výměny dam určitě 
nejspolehlivějším způsobem zbavil celého 
útoku, ale to by bylo přespříliš bojácné. Teď 
hrozí sám přejít do útoku prostřednictvím 
Sxb6, Vd1, Jf5 atd. 
17. …Jd7  
Jak ukazuje Čigorin, lepší bylo 17. …Dd6 a 
pak případně Jd7, aby co nejdříve získal 
možnost velké rošády. 
18. Jf5  
Nyní černý hrozil zahrát h5-h4 a Sh5. 
18. …Jxf5  
Černý musí vzít jezdce, protože ten stojí ještě 
lépe, než by stál jeho vlastní jezdec na f4. 
Nicméně, po této výměně se stává útok na 
bílého jezdce marným. 
19. exf5  
Toto je mnohem silnější, než 19.Dxf5; 
v dalším pěšec nemalou měrou upevní hru 
bílého.  
19. …c6 20. De2  
Aby zahrál f2-f4. 
20. …Da5  
Chce oslabit postavení pěšců bílého na 
dámském křídle. Nicméně bylo lepší rovnou 
hrát 20. …Dc7, protože černý není schopen 
využít vznikající slabinu. 
21. b4 Dc7 22. Sb3  
Pokud vezme černý střelce a udělá velkou 
rošádu, tak bílý ihned zahájí útok na 
dámském křídle (oslabeném tahy a7-a6 a c7-
c6), když zahraje Jc2, c3-c4 a b4-b5. 
 

 
 

22. …Se7  
Když se dříve černý rozhodl nechat krále na 
královském křídle, ukázali jsme tah h5-h4 
s tím, aby se pěšcové řetězy dostaly do 
kontaktu. Pokud by bílý odpověděl f2-f4, tak 
tehdy by černý vzal na b3 a pak otevřel 
sloupec „g“ tahem g5-f4 a udělal dlouhou 
rošádu. Obě strany by získaly šance pro útok, 
i když postavení černého krále bylo oslabené, 
bílého však ne. 
23. Sxf7+ Kxf7 24. Dc4+ Kg7 25. h4!  
Tah ničivé síly. Na g5-g4 přijde f2-f3. 
Namísto očekávaného silného a útočného 
postavení dostává černý pozici slabou a 
obrannou. 
25. …gxh4  
Černý se spoléhá na získání útoku po tazích 
Vag8 a Kf8, podobně jako tomu bylo v 15. 
partii. Nicméně, tomu brání následující 
manévr bílého, protože jezdec hrozí vniknout 
na g6, v souvislosti s čímž nemá král žádné 
ústupové pole pro únik. 
26. Jf3! Jf8  
Lepší bylo přece jen přerušit spojení věží a 
zahrát 26. …Vag8 a na 27.Jxh4 odpovědět 27. 
…Jf8, pokoušeje se pak pokračovat Vh7 a 
Kh8. Nicméně, i v tomto případě by bílý ještě 
více zesílil svůj útok tahem f2-f4. 
27. Jxh4 Ve8 28. Vad1  
Lákavé, ale velmi špatné by bylo 28.f4 kvůli 
28. …Sd6 a černý má zcela volnou hru. 
28. …Sd8  
Na 28. …Sd6 by přišlo 29.Dd3 Vd8 30.Sc5 
Se7 31.Dg3+ Kf7 32.Jg6 s rozhodujícím 
útokem. Nicméně bylo lepší 28. …b5, aby 
zahnal bílou dámu z velmi výhodné pozice, 
což bylo ostatně možné udělat i později.  
29. Sc5  
Hrozí především následujícím manévrem 
věže. Na 29. …Df7 by bílý vyhrál 
prostřednictvím 30.Dxf7+ Kxf7 31.Sxf8 



Vhxf8 32.Jg6 Vg8 33.Vd7 Se7 34.Vxb7, 
protože černý je maximálně stísněný a hrozí 
Vf1-d1-d7. 
29. …Se7 30. Vd3  
Přistupuje k rozhodujícímu útoku. 

 
 

30. …Sxc5 31. Vg3+ Kh7 32. bxc5  
Bylo možné také 32.Dde2 Kh6! (32. …Df7? 
33.Vg6! s výhrou) 33.Jg6. 
32. …Ve7  
Jediný tah. 
33. Vd1!  
Aby rovnou vyměnil věž na g3. Chybné by 
bylo 33.De2 kvůli 33. …Vg7 34.Dxh5+ a bílý 
ztrácí jezdce- 
33. …Vg7  

 
 

34. Vxg7+ Kxg7  
Na 34. …Dxg7 stejně přijde 35.Vd3 s tímto 
možným pokračováním: 35.Vg8! (35. …Dg4 
36.Df7+ Dg7 37.De8 a 38.Vg3) 36.Vg3 Dh8 
37.Vh3! Vg4 38.Df7+ Kh6 39.Dxh5!! Kxh5 
40.Jf3+ s matem v příštím tahu; nebo 38. 
…Vg7 39.Dxh5+ a dále 40.Dxh8+, 41.Jg6+, 
42.Vh8+ a 43.Vxf8 mat; nebo 38. …Dg7 
39.De8 se silným útokem (hrozí 40.Jg6):na 
39. …Kh6 opět přijde oběť dámy na h5, na 

39. …Vg5 – 40.Vd3 a 41.Vd8 a na 39. …Dg5 
– 40.Dxf8 Vxh4 41.Df7+ Kh8! 42.f4!! ef 
43.Vd3 Dg7 44.Vd8+ Kh7 45.De8 a bílý 
vyhraje. Pokud 37. …Dg7, tak 38.Jg6 Kh6 
39.Vxh5+ a 40.Dh4 mat; jestliže 37. …Kh6, 
tak 38.Jf3 s hrozbou 39.Vxh5+ atd. 
35. Vd3 Jh7  
Také při jiných tazích rozhodne vstup věže na 
g3: 35. …Kh6 36.Vg3 (hrozí 37.Jg6 Jxg6 
38.Vxg6+ Kh7 39.De2) 36. …Dd8 37.Df7 
Vh7 38.V(D)g6+, nebo 36. …Vh7 37.Dg8, 
nebo 36. …Dd7 37.De2 s dalším Jg6 a bílý 
vyhraje. 
36. De6 Vd8  
Partie končí zrychleně. 
37. Vg3+ Jg5 38. Vxg5+ fxg5 39. f6+ Kh7  
Na 39. …Kh8 následuje 40.Jg6+ a 41.Je7. 
40. Df5+ Kh8  
Jestli 40. …Kg8, tak 41.f7+ Dxf7 42.Dxg5+ a 
43.Dxd8. 

 
 

41. f7  
Slabé je 41.Jg6+ Kg8 42.Je7+ Kf7 43.Dg6+ 
Ke6. 
41. …gxh4  
Pokud 41. …Kf7, tak 42.Dg6+, 43.Dg8+, 
44.Jg6+ atd. a na 41. …Vf8 přijde 42.Df6+, 
43.Dg6+ a 44.Dh6 mat. 
42. Dg6  
Ohromující kulminace kombinace očividně 
v jiných souvislostech. Černý, který má věž 
navíc, může zabránit matu jedině když 
odevzdá dámu za pěšce f7. 
Vd1+ 43. Kh2 e4+ 44. g3 hxg3+ 45. Kg2 
Dxf7 46.Dxf7  
Až za 10 tahů černý vzdal partii. Ve 45. tahu 
mohl bílý zahrát také f2xg3, po čemž, když 
černý neodevzdá dámu, byl možný následující 
krásný závěr: 45. …Vd2+ 46.Kg1 Vd1+ 
47.Kg2 (47.Kf2? e3+) 47. …Vd2+ 48.Kf1 
Vd1+ 49.Ke2 Vd2+ 50.Kxd2 Dd8+ 51.Ke1 
Df8. Vznikla zajímavá pozice: po vyčerpání 



tahů pěšci musí černý hrát dámou, po čemž 
vyhrává bílý prostřednictvím Dh6 mat nebo 
(na Dg7) Dxh5+.  
Partie trvala – 6 hodin. 
 
Pro úplnost uvádím zbylý průběh partie: 
46. …Vd5 47.Df6+ Kh7 48.c4 Vd1 49.Dg5 
Ve1 50.Dxh5+ Kg7 51.De5+ Kg6 52.Dxg3+ 
Kf5 53.Db3 Ve2 54.Kf1 Vd2 55.Dxb7 Vxa2 
56.Dxc6 1-0 
 
 
 
Francouzská obrana 
Čigorin – Tarrasch 
18. partie zápasu 
9. listopadu 
 
1. e4 e6 2. De2 Se7 3. b3 d5 4. Sb2 Sf6 5. 
Sxf6  
V předchozích partiích tady hrál Čigorin 5.e5, 
což je lepší, než tato výměna, po které bude 
dámské křídlo bílého poněkud oslabené. 
5. …Jxf6 6. e5 Jfd7 7. Dg4 O-O  
Tah 7. …Jxe5, navržený Geidem v jeho knize 
o zápase, je v této pozici silnější; vyvrací celý 
Čigorinův způsob útoku. Po 8.Dxg7 Jg6 se 
černý snaží co možná nejdříve vyměnit dámy 
a tím získat lepší hru: 9.h4 De7 10.h5 f6 nebo 
9.Sd3 f5 s dalším De7. 
8. f4 Jc6  
V analogických variantách francouzské 
obrany se obvykle nejprve postupuje pěšcem 
c7. Nicméně, zde je tah jezdcem mnohem 
silnější, protože jezdec rovnou hrozí 
napadením dámského křídla. 
9. Jf3  
V poslední partii zápasu tady zahrál Čigorin 
c2-c3, což taktéž vede k horší hře bílého. 
9. …f5  
Zde jsem, ve skutečnosti, zamýšlel  okamžité 
napadení tahem 9. …Jb4, ale rozhodl jsem se, 
že nic nezkazím, když udělám preventivně 
„pro jistotu“ tah pěšcem. Nicméně za prvním 
„bezpečným“ tahem dělám i druhý a tím 
současně vypouštím nejpříhodnější okamžik 
pro útok. Po 9. …Jb4 10.Ja3 dostává černý 
silný útok, když hraje c7-c6 a Da5;  totéž 
v případě 10.Kd1 Jc5 (a dále případně Je4). 
10. Dh3  
Nyní hrozí 11.Jg5. 
10. …Ve8 11. Jc3  
Je podivuhodné, že tady Čigorin nevyužívá 
možnost zahájit silný útok tahem g2-g4. 
Pravděpodobně chtěl nejdříve dokončit vývin. 
Nicméně dále k útoku nedošlo.  

11. …Jf8 12. Se2  
Příliš skromné místo pro útočícího střelce, 
který bude dlouho hrát pasivní roli. Stále ještě 
bylo velmi silné g2-g4; lepší je také 12.Sb5, 
aby vyměnil nebezpečného jezdce, jak bylo 
navrženo v „Schachzeitung´u)“. 
12. …Jg6 13. Dg3  
Tento tah nedává dostatečnou ochranu pěšci 
f4, ale po 13.g3 by byla bílá dáma při 
následujícím útoku černého odříznutá od 
centra a střelec c8 vyvíjel nebezpečnou 
aktivitu na diagonále c6-h1. 
13. …d4  
Černý se nakonec vrací ke svému plánu na 
útok. 
14. Ja4  
Vhodnější pole jezdec nemá. 
14. …Jb4 15. Sd1  
Jinak by přišlo d4-d3 s ještě větší silou. 
15. …d3  
Tento tah, konec konců vyvolává jisté 
pochyby, protože pěšec může být později 
snadno vystaven nebezpečí. Ne tolik riskantní 
bylo 15. …Jd5 16.Jxd4 Jdxf4 17.Jf3 (17.c3? 
Jxe5) 17. …Sd718.Jc3 Sc6 s výbornou hrou 
za černého, protože bílý nemůže dělat rošádu 
kvůli Sxf3 s dalším Dxd2 nebo Dd4+. 
16. c4  
Nezbytné, aby předešel 16. …Jd5. 

 
 
16. …b5  
Zahráno poněkud divoce. Při 16. …Sd7 a 
potom Sc6, jak navrhuje Geide, nebo 16. 
…b6 a pak Sb7, černý mnohem jednodušším 
způsobem mohl udržet poziční výhodu a 
poskytnout daleko postoupleému pěšcei 
dostatečnou obranu: 16. …Sd7 17.Jc3 (lepší, 
než 17.Jb2) 17. …Sc6 18.a3 Jc2+ 19.Sxc2 dc 
a bílý jako dříve nemůže dělat rošádu, nebo 
18.0-0 a5 (aby v případě a2-a3 převedl jezdce 
přes a6 na c5, nedávaje bílému možnost 



zabránit tomu tahem b3-b4) a černý stojí 
výborně, zatímco bílý má stále stísněnou 
pozici. 
Tah v partii vede k velmi složité kombinaci, 
která měla taktéž mít pro černého příznivé 
důsledky. 
17. cxb5 Jd5 18. Jd4 Jdxf4 19. Jc6 Dd5 20. 
Jc3  
Diagram 
Poslední 3 tahy jezdci byly, pravděpodobně, 
nejsilnějším pokračováním za bílého. Chybné 
by bylo usilovat o zisk kvality 
prostřednictvím 20.Sf3 Dxb5 21.Je7+ Vxe7 
22.Sxa8, protože po 22. …Dxe5+ by měl 
černý převahu (21.Jc3 Dc5 22.b4 Db6 
23.Je7+ rovněž nedává bílému výhodu). 
20. …Dc5?  
Nyní je dáma zcela vyřazena ze hry a pozice 
černého se stává téměř beznadějnou. Nutné 
bylo prostě brát na g2: po 20. …Dxg2 21.Sf3 
Dxg3+ 22.hg Jd5 23.Sxd5? ed 24.Jxd5 svou 
jednoduchostí ohromující tah 24. …Sb7 
vyhrával partii, dokonce i po 23.Jxd5! ed 
24.Sxd5+ Se6 by slabost pěšce e5 dala 
černému velmi dobrou hru. 
21. b4! Df8  
Jediné bezpečné pole pro dámu. Na c4 by 
byla ztracena po 22.Sb3 a na b6 by byla 
vystavena útoku a2-a4-a5. 
22. O-O! Je2+  
To je ještě poměrně nejlepší. Pěšce d3 nelze 
tak ani jinak udržet a po 22. …Jd5 23.Sh3 je 
pozice černého ještě obtížnější. 
23. Jxe2 dxe2 24. Sxe2  
Nyní má bílý ve výborné pozici pěšce navíc 
na dámském křídle. Postavení černého není 
radostné: dámské křídlo je rozbité, pěšec e6 je 
opožděný, figury nehrají. 
24. …Sd7 25. Dc3  
Kryje pěšce b4. 
25. …Sxc6 26. bxc6 Kh8 27. d4  
Velmi jednoduchý plán výhry spočíval v tom, 
aby pěšec a7 byl zbavený ochrany 
prostřednictvím Se2-a6-b7 a pak jej sebrat 
dámou nebo věží (Va1-b1-b3-a3). Velmi silné 
bylo také 27.Sh5. 
27. …Ved8 28. Sc4 Df7 29. Vad1 Je7 30. b5 
Jd5  
Teď se černý opět nějak drží a nelze jej udolat 
holýma rukama; nicméně pěšec c6 jej 
strašlivě tísní. 
31. Df3  
Lepší bylo zahrát 31.Db3 s vazbou jezdce 
napadením na e6. 
31. …De7  
Mimo jiné hrozilo g2-g4. 

32. a3  
Aby předešel 32.  Db4. Nicméně pořád ještě 
bylo lepší 32.Db3, přivazuje jezdce a hrozí 
výměnou na d5 s dalším Vxf5; pole a3 
zůstávalo volné pro převod věže s útokem na 
slabého pěšce a7. 
32. …Jb6  
Černý se snaží odstranit střelce a konečně 
získat pole na sloupce „d“, aby zdvojil věže. 
33. Db3  
Střelce se nepodaří výhodně uchránit výměně, 
protože na 33.Sb3 přijde 33. …a6, zbavuje se 
slabého pěšce „a“; v případě 34.a4, po 
výměně pěšců s dalším Va3, má černý zcela 
obstojnou hru. 
33. …Jxc4 34. Dxc4 g6  
Chybné by bylo ihned hrát 34. …Vd5 kvůli 
35.Vxf5. 

 
 

35. d5  
Přehlédnutí, které s sebou nese ztrátu pěšce 
navíc. Správné pokračování, vedoucí k výhře, 
spočívalo v 35.Dc5 D7f! 36.d5! ed! A tady po 
37.Vfe1 De6 bílý spoutával soupeřovy figury. 
Mnohem silnější, nicméně, byla oběť druhého 
pěšce – 37.e6! Dxe6 38.Vfe1, po které se bílý 
stal pánem situace: 38. …Dd6 39.Dxd6 Vxd6 
40.Ve7 Vc8 41.Vde1 a 42.Vd7 nebo 40. …a6 
41.a4 ab 42.ab Vb8 43.Vxc7 Vxb5 44.Ve1 
Vb8 (44. …Vd8 45.Vee7 d4 46.Vcd7 a c6-c7) 
45.Vee7 Vdd8 46.Vxh7+ Kg8 47.Vcg7+ Kf8 
48.c7 Vb1+ 49.Kf2 Vc8 50.Vd7 Ke8 (50. 
…Kg8 51.Vhe7 Kf8 52.Ve5) 51.Vd8+ Vxd8 
52.Vh8+ s výhrou. V případě 38. …Df6 
39.Ve7 Vac8 40.Vd7 bílý také musel vyhrát. 
35. …exd5 36. Vxd5 Vxd5 37. Dxd5 Vd8  
Tento tah bílý, pravděpodobně, přehlédl. 
38. Da2 Dxe5 39. Da1!  
Slibuje největší šance na výhru. 
39. …Dxa1  
Černý se těžko může vyhnout výměně dam, 
protože na 39. …Vd4 přijde 40.Ve1 Df6 



41.Ve6! Vd1+ 42.Dxd1 Dxe6 43.Dd8+ a 
44.Dxc7+- 
40. Vxa1  
Bílý si uchovává v koncovce ohromnou 
převahu díky pěšcové převaze na dámském 
křídle, zejména díky silnému pěšci c6. V prvé 
řadě hrozí vtrhnout věží po sloupci „e“ na 7. 
řadu. 
40. …Kg7 41. Kf2 Kf6 42. a4 Vd5 43. Ke3 
Ke5 44. Vc1  

 
 
44. …g5  
Černý má velmi obtížnou, ale jak se mně zdá, 
obranyschopnou pozici. Pěšcem a7 nemůže 
postoupit kvůli b5-b6, dokud bílá věž stojí na 
„c“ sloupci (v předchozím tahu to bylo docela 
možné udělat); tah v partii je správný: 
v dalším je třeba nepustit bílého krále na f4 a 
věž – na h4. Pozornost zasluhovalo také 44. 
…f4+ s možným pokračováním 45.Kf3 Vd4 
46.a5 Vb4 47.Vc5+ Ke6 a rozhodující 
pokračování za bílého není vidět. 
45. g3 h5  
Dle mého názoru je až toto rozhodující chyba. 
Bez tohoto tahu by se šance bílého na výhru 
nacházely výlučně na dámském křídle, ale při 
obezřetné obraně bylo možné útok odrazit: 
černý mohl pouze tahat králem z d6 na e5 a 
zpátky nebo dělat analogické bezvýznamné 
tahy. Není vidět, jak by se bílému podařilo 
vniknout, zvláště když vezmeme v úvahu, že 
při výměně věží by prohrál: 45. …Kd6 
46.Vc4 Ve5+ 47.Kf3 (jestli 47.Kd3, tak 47. 
…Vd5+ a je nutné se vrátit králem na sloupec 
„e“, protože nelze vstoupit na „c“ sloupec 
kvůli 48. …Vc5) 47. …Vd5; pokud bílý 
připraví postup pěšce „a“ prostřednictvím 
Vb4, tak může černý zahrát Kd6-c5-b6-a5 a 
zabránit tím tahu b5-b6 pomocí Vc5. Ale i 
když bílý udělá b5-b6, tak po a7xb6, a5xb6, 
c7xb6, Vxb6 není pěšec c6 nebezpečný, 

protože černý král je blízko. Takže, 
nebezpečí, které hrozí černému, není až tak 
velké. 
Nicméně, tah v partii vytvořil nové nebezpečí: 
pěšce g5 nelze více pokrýt pro případ h2-h4 
tahem h7-h6 a musí postupovat dále. Tím se 
naruší výstavba černých pěšců a bílý král 
následně vnikne na f4. Takže, po tomto tahu 
má bílý útok na obou křídlech a z tohoto 
důvodu je pozice černého prohraná. 
46. Vc4 g4  
Tah h7-h5, který oslabil pěšce g5, natolik 
radikálně změnil pozici na šachovnici, že 
výměna věži, dříve nevýhodná pro bílého, 
nyní naopak vede k okamžité prohře černého: 
46. …Vd1 47.Vc5+ Vd5 48.Vxd5+ Kxd5 
49.h4! a bílý, bez ohledu na to, mění-li černý, 
nebo postupuje pěšcem, bere králem pěšce h5 
a vítězí díky pěšci h4; černý pěšec a7 přitom 
stihne dojít pouze na a2. Jestliže 46. …Vd1 
47.Vc5+ Kf6, tak 48.a5 Vb1; černý král musí 
bránit pěšce královského křídla a věž – bránit 
tahu b5-b6. V tom čase bílý převede krále na 
dámské křídlo a vyhraje. V případě 48. …Kd6 
49.h4 bílý získá pro krále pole f4. Tah v partii 
směřuje proti h2-h4. 
47. Vb4 Ke6  
Po 47. …Kd6 bílý opět vyhraje, když vymění 
věže: 48.Vd4 Kc5 49.Vxd5+ Kxd5 50.Kf4 
Kc5 51.Kxf5 Kb4 52.Ke6! Kxa4 53.Kd7. 
48. a5  
Nyní přijde průlom, jehož prostřednictvím 
bílý promění dalece postoupeného pěšce „c“ 
na volného, zatímco jeho král hrozí 
královskému křídlu černého. 
48. …Kf6  
Chybné by bylo 48. …Kf5 a na 48. …Kd6 
přijde 49.Kf4 (nyní tento tah prohrává kvůli 
49. …Vd3). Nyní je vidět, že černý by se 
mohl snadno ubránit, pokud by pole f4 bylo 
nedostupným pro bílého krále. 
49. b6 axb6 50. axb6 cxb6 51. c7 Vc5  
Pokud by černý král ve 48. tahu šel na e5, tak 
by nyní bílý rovnou vyhrál tahem Vb5! 
52. Vxb6+ Kg5  
Černý stojí před těžkou volbou. Když chrání 
pěšce králem, prohrává kvůli pěšci c7, a když 
u něj nechá krále (52. …Ke7), ztrácí své 
pěšce po 53.Vh6 a 54.Kf4. 
53. Vb7 h4 54. Kd4 Vc1 55. Ke5 hxg3 56. 
hxg3 Vc3  
 



 
 

Nepomáhá ani 56. …f4, na což přijde 57.gf+ 
Kh4 58.Kd6 Vd1+ 59.Ke7 Vc1 60.Kd7 Vd1+ 
61.Kc8 g3 62.Kb8 Vc1 63.c8D Vxc8+ 
64.Kxc8 Kg4 65.Vf7 Kf3 66.f5 g2 67.Vg7 
nebo 58. …g3 59.Vb8 g2 60.c8D Vxc8 
61.Vxc8 g1D 62.Vh8+.  
57. Kd6  
Následující 4 tahy mohl bílý ušetřit; mělo se 
rovnou hrát 57.Va7. 
57. …Vd3+ 58. Ke7 Ve3+ 59. Kd6 Vd3+ 60. 
Ke5 Vc3 61. Va7!  
Aby uvolnil pole b7 králi. 
61. …f4  
Pokud by se místo toho hrálo, řekněme, 61. 
…Vc1, tak se bílý král přes d6, c6, b7 a a8 
dostane na b8 a pěšec c7 projde do dámy. Na 
tah f5-f4 bílý nejprve zažene krále za pomoci 
šachů věže a pak už bere pěšce. 
62. Kd4! 
Černý vzdal. Na 62. …Vc1 nebo 62. …Vc6 
přijde 63.Va5+ a 64.Vc5. Celou tuto obtížnou 
a zajímavou koncovku sehrál Čigorin 
s velkým mistrovstvím.  
Partie se hrála 8 hodin. 
 
 
Španělská hra 
Tarrasch – Čigorin 
19. partie zápasu 
 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. Jc3 
d6 6. d4 Jd7 7. Je2 b5  
Tento tah je silnější, než 7. …Se7 nebo f7-f6, 
jak hrál Čigorin v mnohem dřívějších partiích, 
protože vede k odstanění bělopolného střelce 
bílého. 
8. Sb3 Ja5! 9. dxe5  
Lepší bylo, jak ukázal Čigorin, 9.c3 Jxb3 
10.Dxb3 a bílý minimálně uchovává ovládání 
centra a rychleji se vyvíjí. Pozornost 

zasluhovala také oběť 9.Sxf7+, která je 
nicméně pro bílého nevýhodná. 
9. …Jxb3 10. axb3 Jxe5  
Chybné je 10. …de kvůli 11.Dd5. 
11. Jfd4  
Tak jako Rousseau se mohl zabývat literární 
prací pouze v obležení svých koček,, tak také 
já nemohu hrát šachy bez královského střelce. 
Z mého pohledu je bez něj hra mrtvá a pustá, 
schází v ní oživující faktor, a nemohu nalézt 
plán útoku. Tak i v této partii jsem byl 
navýsost rozzloben, že mně sebrali 
bělopolného střelce bez jakékoliv 
kompenzace; odtud je moje hra špatná 
v průběhu celé partie, zejména v daném tahu, 
kterým jsem již připravil následující chybu. 
Ještě bylo možné, po výměně jezdců a dam, 
převést hru do plytké remízové koncovky. 
11. …Sb7 12. Jg3 g6  

 
 
13. f4??  
Na mistra je to už příliš. To, že se po 
podobných tazích stává pěšec e4 nejčastěji 
slabinou, se nyní stalo natolik triviální 
jistotou, že málokdo z účastníků dokonce 
vedlejších turnajů by byl schopný udělat 
takový tah. Chyba o to zajímavější, že ji na 
turnaji v Manechsteru v identickém postavení 
udělal proti mně Locock (viz partie č. 190 
v knize 300 partií) a já jsem ji ihned označil 
jako rozhodující. Nyní bílý prohrává 
vynuceně.  
13. …Jd7 14. b4  
Aby převedl jezdce d4 na a5. Nicméně tomu 
není souzeno stát se. 
14. …Sg7 15. Jb3 O-O 16. O-O  
Nyní by 16.Ja5 vedlo ke ztrátě pěšce (16. 
…Sxe4). 
16. …Ve8 17. Ve1 Jf6 18. Jd2  
Přiznání bankrotu. Lepší bylo přece jen 
odevzdat nekrytého pěšce, při pokračování 



18.Ja5 Sxe4 19.Se3. V tom případě by měl 
bílý alespoň nějakou hru. Tah 18.e5 
zachraňoval pěšce, ale vedl po 18. …Jd5! 
(lepší, než 18. …de 19.Dxd8 s dalším 20.Jc5, 
21.fe a 22.Sg5) 19.Ja5 Db5 ke stejně 
nevýhodné hře pro bílého a možná také ke 
skvělému závěru: 20.ed Da7+ 21.Kh1 Df2 
22.Vf1? (lepší 22.Ve2) 22. …Dxg2+!! 
23.Dxg2 Jxf4+ a 24. …Jh3 mat. 
18. …Dd7 19. h3  
Aby zahrál Va1-a3-e3, nezkoušeje 
komplikace (Jg4).  
19. …Ve7 20. Ve2  
Bílý se znovu odchýlil od svého záměru, když 
chybně uvažoval, že po 20.Va3 Vae8 21.Vae3 
Jd5 povede hra k přímé výhodě soupeře. 
Nicméně tah 21. …Jd5 není dobrý: 22.ed! 
Vxe3 23.Vxe3 Vxe3 24.Jde4 a bílý dobírá 
kvalitu. 
20. …Vae8 21. Df1 
Aby se v případě braní na e4 hojil na pěšci a6. 
Na 21.De1 mohlo přijít 21. …Dc6 22.c3 Jxe4 
23.Jdxe4 (23.Vxe4? f5! S výhrou) 23. …f5 
24.Jed2 Vxe2 a černý vyhrává. 
21. … h5! 22. h4 Dg4 23. Df2 Dxh4 24. Jf3 
Dg4 25. e5 Jd5 26. Jh2 Dd7 27. exd6 Dxd6 
28. Vxe7 Vxe7  
Pozice bílého je beznadějná a černý ji 
definitivně ničí elegantním a mohutným 
způsobem. 
29. c3 Jxb4! 30. Se3 Jd3 31. Dd2 Jxb2  
Generální úklid. 
32. Dc1  
Bílý vypouští vhodný okamžik ke vzdání 
partie. 
32. …Jc4 33. Sf2 h4 34. Jgf1 Ve2 35. Jf3 h3 
36. Jg3 Sxf3 37. gxf3 h2+ 38. Kg2 Je3+ 39. 
Kh1 Dc6 
Ještě rychleji rozhodlo 39. …Dxf4. 
40. Je4 Jg4 41. Kg2 Jxf2 42. Jxf2 Dc5 
Bílý vzdal. 
Partie se hrála – 4 hodiny. 
 
 
 
Francouzská obrana 
Čigorin – Tarrasch 
20. partie zápasu 
11. listopadu 
 
1. e4 e6 2. De2 Se7 3. b3 d5 4. Sb2 Sf6 5. 
Sxf6 Jxf6 6. e5 Jfd7 7. Dg4 g6  
V 18. partii jsem tady udělal rošádu, což je 
rozhodně silnější, než tah pěšcem oslabující 
královské křídlo. Udělal jsem jej jakoby pro 
pobavení, abych uviděl, podaří-li se bílému 

tohoto oslabení využít. V dané partii se mu to 
podařilo až po dlouhém boji. 
8. f4 Jc6  
Tak jako v 18. partii, vyvíjí černý jezdce 
neobvyklým způsobem – dříve než postoupí 
pěšec c7. 
9. Jc3 Jb4  
Velmi časný, ale nikoliv předčasný útok, 
který musí bílý odrážet velmi pozorně. 
10. Kd1  
Chránit pěšce c2 prostřednictvím 10.0-0-0 
nelze, protože po 10. …d4 11.a3 dc 12.ab cd+ 
13.Vxd2 De7 14.c3 a5 získá černý velmi silný 
útok. Nicméně bez dlouhé rošády bílý 
obtížněji využije slabost černého královského 
křídla (cestou h2-h4 atd.) a v tom spočívá 
hodnota manévru černého jezdce. 
10. …Jc5  
Aby na 11.a3 odpověděl 11. …d4 12.ab dc  
nebo 12.Je2 Jxc2 13.Kxc2 d3+. 
11. De2  
Výborný obranný tah, současně zachovávající 
hrozbu 12.Db5+. 
11. …a6 12. a3  
Bílý nemůže dopřát jezdci b4 klidný pobyt na 
tomto poli. Nicméně dámské křídlo, poněkud 
oslabené kvůli absenci střelce, se nyní 
oslabuje ještě více. 
12. …Jc6 13. Jf3 b6 14. d4 Jd7  

 
 
Nyní jsou černí jezdci zahnáni pryč a při 
povrchním hodnocení by bylo možné mít za 
to, že 4 tahy jezdci (Jc6-b4, Jb4-c6, Jd7-c5 a 
Jc5-d7) znamenaly ztrátu stejného počtu 
temp. Ale jak bílý využil tato čtyři tempa? 
První (Kd1) – aby přišel o rošádu; druhé (a2-
a3) – aby oslabil dámské křídlo; třetí (De2) – 
aby odešel dámou z útočné pozice a zahradil 
vlastního střelce a konečně čtvrté (d2-d4) – 
aby dal černému objekt pro napadení tahem 
c7-c5. Dokud nebyl tah d2-d4 proveden, je 



postup c7-c5 ve francouzské obraně prakticky 
bezpředmětný. Nyní černý bez otálení 
zahajuje pěšcový nástup na dámském křídle, 
který byl připraven jeho předchozím, 
napohled předčasným, figurovým útokem.  
15. De3 Je7 16. Sd3 c5 17. Je2 Sb7 18. c3 
Dc7 19. Jd2 b5 20. Ke1  
Aby lépe ukryl krále a spojil věže. 
20. …c4 21. bxc4 bxc4  
Ne však d5xc4, po čemž se pole e4 stává 
dostupným pro bílého střelce, a poté – pro 
jezdce. 
22. Sc2  

 
 

Útok na dámském křídle především způsobil 
to, že pěšci a3 a c3 se stali velmi slabými a 
pěšec c4 podstatně tísní bílého. Nyní musí 
obě strany zaujmou sloupec „b“ věžemi. 
22. …Sc6 23. Kf2 Vb8 24. Vab1 Vxb1 25. 
Jxb1  
Po 25.Vxb1 Da5 by se věž zahnala do rohu. 
25. …Da5  
Černý nemůže zajistit postup svých věží 
prostřednictvím rošády, protože by následoval 
útok h2-h4-h5. 
26. Dc1  
diagram 
26. …Jb6?  
Černý doposud vedl bezúhonně obtížný boj a 
dosáhl značnou poziční převahu, kterou bylo 
možné zvětšit za pomoci očividného a mnou 
v prvé řadě zkoumaného tahu 26. …Sa4. 
Mohlo následovat 27.Sxa4 Dxa4 28.Db2 Jc6 
29.Jd2 Ke7 30.Vb1 Vb8 31.Dc1 Vxb1 
32.Jxb1 Db3, po čemž by černý zapojil do 
útoku ještě jezdce, zatímco bílý se nemohl 
pohnout. Kromě 26. …Sa4 zasluhoval 
pozornost pouze tah v partii, který jsem 
rovnou zavrhnul, když jsem viděl, že se 
vyvrací prostřednictvím 27.Db2 a na a4 nelze 
hrát ani střelcem, ani jezdcem kvůli šachu na 
b8. 

A tady se přihodilo to, co se mně nejednou 
stalo v závěru zápasu (srovnejte tah 13.f4 
v předchozí partii a taktéž chyby ve 43. A 55. 
tahu této partie); to přesvědčivě dokazuje, že 
můj mozek přestal normálně fungovat. Když 
opakovaně procházím tahy jezdcem a 
střelcem, zcela jsem zapomněl, že jsem 
zavrhnul první z nich a tím současně upustil 
zaslouženou výhru. 
27. Db2 Kd7  
Nyní může černý uvést do hry svou věž pouze 
za pomoci vyumělkovaného manévru králem; 
nemá přirozené pole c6 pro jezdce a přirozené 
pole e7 pro krále. Kromě toho, zde a v dalších 
tazích mohl bílý vynutit výměnu dam, po 
Db4, po čemž by byl výsledek partie na 
vážkách. 
28. Jd2 Kc7 29. Vb1 Vb8 30. Dc1 Sa4 31. 
Sxa4 Jxa4 32. Vxb8 Kxb8  
Tady stojí král pochopitelně mnohem hůře, 
než na e7, kdy by kryl slabého pěšce f7. 
Diagram 
První fáze partie skončila. Hra je vyrovnaná, 
protože slabost pěšců a3 a c3 je vyvážena 
slabostí pěšců f7 a h7. 
33. Jf3  
Hrozí 34.Jg5. 
33. …Db5  
Kombinace, obtížná pro obě strany. Jestli 
nyní 34.Jg5, tak 34. …Jb2 a černý zahajuje 
tímto jezdcem, dámou a případně i druhým 
jezdcem nebezpečný útok: 35.Dc2 Jd3+ 
36.Kg1 Db3 nebo 35.Kg1 Db3 36.Jxf7 Jd3 
37.Da1 Dc2 38.Kf1 Jf5 s dalším Je3+, nebo 
35.Kf3 Db3 36.Da1 Dc2. 
34. Dc2 h6  
Pokud místo toho zahraje černý na výměnu 
dam – 34. …Db3, tak bílý král půjde na c2 a 
černý bude obtížně držet postouplého volného 
pěšce, protože jej hrozí napadnout ještě také 
jezdec (Je2-g3-f1-e3-d1): 35.Dxb3 cb 36.Jd2 
b2 37.Ke3 Jc6 38.Kd3 Ja5 39.Kc2 atd. 
V každém případě  to bylo pro černého 
nevýhodné. 
35. Jc1  
Tady a na předchozím tahu hraje bílý příliš 
bezstarostně a opět se ocitá v nebezpečném 
postavení. Zřejmě chtěl předejít 35. …Db3, 
ale tento tah by nebyl, jak je ukázáno výše, 
pro něj nebezpečný. Rovnou se měl zahájit 
protiútok na královském křídle 
prostřednictvím g2-g4, pěšce a3 a c3 krýt 
v nezbytném případě jezdcem z b1. 
35. …Jc6 36. Ke2  



Namísto toho bylo nezbytné hrát Jf3-d2-b1 
s pokrytím pěšců a3 a c3 a potom se případně 
vrátit jezdcem na e2. 
36. …Ja7  
Zde se nabízející manévr Jc6-a5-b3 by nebyl 
tak účinný, protože bílý by neměnil jezdce na 
b3: 36. …Ja5 37.Kd1 Jb3 38.Jd2 a černý 
ničeho nedosáhl. 
37. Kd2  
Nyní není na obranu pěšců prostřednictvím 
převodu jezdce na b1 čas: po 37.Jd2 Da5 
38.Jb1 Jb5 získává černý převahu, protože 
hrozí Jaxc3+ a Jxd4+ a na 39.Kd2 bere černý 
pěšce d4. 
37. …Da5 38. Je2 Jb5  
Černý získává pěšce a3, neboť na pokus jej 
pokrýt tahem 39.Dc1 přijde 39. …Jb6 a jeho 
další obrana není možná. Bílý je proto 
donucený zahájit útok na královském křídle a 
využít konečně tu slabinu, kterou si černý 
vytvořil svým 7. tahem.  
39. g4 Jb6  
Mnohem jednodušší pokračování 39. …Jxa3 
taktéž vedlo k výhodě černého. Zavrhnul jsem 
jej, když jsem pochyboval o možnosti výhry 
po 40.Da2 Jb5 41.Da1 Jc5 42.Dxa5 Jb3+ 
43.Kc2 Jxa5 44.f5. Nicméně na 40.Da2 by 
bylo správné ustoupit jinak – 40. …Jb6 se 
získáním dobrých šancí na výhru: 41.Je1 Da4 
42.Jc1 Kc7 atd. Tah v partii je nicméně ještě 
silnější, protože umožňuje černému vniknout 
dámou do soupeřova tábora. 
40. f5 gxf5  
Na 40. …Jxa3 by přišlo 41.fg s dalším g6-g7-
g8D+. 
41. gxf5 Dxa3 42. fxe6 fxe6 43. Je1!  
Nelze hrát rovnou 43.Dg6 s ohledem na 43. 
…Db2+ - bílý ztrácí pěšce c3 a je vystaven 
útoku. 

 
 

43. …Df8?  

Logická chyba. Viděl jsem, že pokračování 
útoku prostřednictvím 43. …Ja4 vede 
nevyhnutelně k věčnému šachu po 44.Dg6 
Jxc3 45.De8+ Kb7 46.Dd7+ Kb6 47.Dd8+. 
Když jsem neviděl způsob jak vyhrát partii 
útokem, spoléhal jsem na to vyhrát obranou a 
přijal jsem opatření proti vniknutí bílé dámy 
prostřednictvím krytí pěšců e6 a h6. Co však 
mohla dát taková pasivní obrana? V nejlepším 
případě pro černého – remízu! Proto bylo 
mnohem správnější pokračovat v útoku výše  
uvedeným způsobem, ponechávaje soupeři 
možnost vynutit remízu. Ale to nebylo ještě 
nejsilnější! Dokud stál jezdec na b6, nemohl 
bílý hrát 44.Dg6, protože černý by jej svázal 
prostřednictvím 44. …Db2+ 45.Jc2 Ja3! 
s vynucením výměny dam. Proto bylo správně 
43. …a5 nebo 43. …Db3 se zachováním 
dobrých šancí na výhru. 
44. Dg6 Jc7 45. Jg2  
Partie se vyvíjí podivuhodně symetricky: 
nejdříve černý, po útoku dámy a jezdců získal 
pěšce „a“; nyní bílý stejnými silami napadá 
královské křídlo a získává pěšce „h“. 
45. …Kc8  
Na 45. …Jc8 46.Jgf4 Je7 přijde 47.Df6 
s převahou bílého. 
46. Jgf4 De7  
Černý nemůže pochránit oba pěšce najednou: 
46. …Kd7 47.Dh7+ Kc6? 48.Dxc7+! a 
49.Jxe6+. 
47. Dxh6 a5 48. h4 a4 49. h5 a3 50. Jc1 Jd7 
51. Dg6 Jf8  
Pozice černého je značně horší, protože bílý 
volný pěšec je podporován výrazně lépe, než 
černý a jezdci jsou uzpůsobeni pro útok 
poněkud lépe, než pro obranu. 
52. Dg8 Kd7 53. h6 Je8  
Na 53. …Ke8 by následovalo 54.Jh5. Černí 
jezdci nemají dobrá pole a sami jsou 
vystaveni útokům. 
54. Ja2  
Bílý mohl získat pěšce, po 54.Jxe6 Dxe6 
55.Dxf8 Dg6 56.Dxa3 Dxh6+ 57.Kc2 Jc7, ale 
to by mu nezajišťovalo výhru partie. Tah 
54.Ke2! nicméně odstraňoval následující 
remízovou možnost. 



 
 

54. …Dh4!   
Toto vede k remíze; ba 55.Dxf8 dává černý 
věčný šach (Df2+ a Df1+). 
55. Df7+ De7?  
Opět nelogicky. Tah 55. …Kd8 byl prostým 
důsledkem výpadu 54. …Dh4; bílý by neměl 
žádný způsob jak se vyhnout remíze. Nyní 
černý prohrává. 
56. Dh5 Dh7 57. Jb4 Jc7 58. Dg5 De7 59. 
Dg8 Dh4 60. Dg7+ De7  
Jestli 60. …Ke8, tak 61.Dxf8+ a 62.Jg6+. 
61. Jh5!  
Rozhodující tah. Hrozí 62.Jf6+ s dalším Jc6+, 
na 61. …je8 vede k výhře 62.Jf6+ Jxf6 63.ef. 
61. …a2 62. Jf6+ Kc8 63. Dxe7 a1=D 64. 
Dxf8+ Kb7 65. Jd7 Ja6 66. Jc5+ 
Černý vzdal. Od 54. po 60. tah se nacházel 
v silné časové tísni, což je vysvětlitelné, když 
vezmeme v úvahu složitost a obtížnost 
kombinací, které bylo nutné propočítávat. 
Délka trvání partie – 7 hodin. 
 
 
 
Hra dámských pěšců 
Tarrasch – Čigorin 
21. partie zápasu 
12. listopadu 
1. d4 d5 2. e3 Jf6 3. Sd3 e6 4. Jf3 c5 5. b3 Jc6 
6. Sb2 cxd4  
První nevelká chyba, která dává bílému jistou 
převahu. 
7. exd4 Sd6 8. O-O O-O 9. Jbd2 Sd7 10. c4 
Vc8 11. Vc1 Sf4  
Zjevně s cílem vyprovokovat tah g2-g3, 
oslabující královské křídlo, a potom připravit 
útok střelcem a dámou po diagonále c6-h1. I 
při jiném pokračování stojí bílý již poněkud 
lépe. 
12. Ve1  

Aby nedovolil 12. …Je4. Sloupec „e“ se 
začíná projevovat. 
12. …Je7 13. g3 Sb8  
Jestli střelec ustoupí na h6, tak po 14.Je5 a f2-
f4 bude stát nevýhodně, dokonce i když černý 
potom zahraje g7-g6 a Sg7. 
14. Je5  
Pozice bílého se stává stále silnější a černý už 
se musí potýkat s obtížemi. 
14. …Sc6 15. Sb1  

 
 

15. …Sxe5  
Tato výměna není dobrá, protože ponechává 
bílému dvojici střelců, zvětšuje akční rádius 
střelce b2 a v důsledku vytěsnění jezdce f6 
vystavuje královské křídlo černého útoku. Je 
možné, že Čigorin chtěl uchránit střelce c6 
před výměnou. Mám za to, že jiná 
pokračování (Jg6, Jd7) taktéž nevedla 
k rovnováze; bílý má již velmi silnou pozici, 
kterou mohl zužitkovat, když si 
nepředstavíme něco lepšího, pro vytvoření 
pěšcové převahy na dámském křídle 
prostřednictvím c4-c5.  
16. dxe5 Jd7 17. Dh5 h6 18. Vcd1  
Nikoliv nápadný, ale přesný tah, kterým bílý 
nejlépe ze všeho navyšuje svou převahu. 
Přímý útok, řekněme 18.Jf3 s cílem zahrát 
jezdcem na g5, h7 a f6 by nebyl tak silný, 
protože se před ním může černý snáze bránit, 
než před poklidným zesilováním pozice. 
18. …De8 19. De2  
Černý hrozil poněkud se uvolnit 
prostřednictvím f7-f5. Dáma nyní může útočit 
z pole d3. 
19. …Jc5 20. cxd5  
Opět nejsprávněji. 
20. …Sxd5  
Na braní jezdcem následuje Jd2-c4-d6 a na 
20. …ed bílý pokračuje v útoku 
prostřednictvím f2-f4-f5. 
21. Jc4!  



Tady má černý opět na výběr z několika zel. 
Musí buď pustit jezdce na d6, nebo vyměnit 
svého střelce, s jehož pomocí spoléhal získat 
útok; v tom případě se stává hra bílého 
navýsost bezpečnou a černý by musel vést 
nerovný boj se dvěma jezdci proti dvojici 
střelců, očekávajíce další rozvinutí útoku (f2-
f4, g3-g4). 
21. …Dc6 22. Jd6 Vcd8  

 
 

Na 22. …Sf3 bílý vyhrává po 23.Dc2 Jg6 
24.Jxc8 Sxd1 25.Je7+ nebo 23.Jxc8 s hrozbou 
24.Jxe7+. Poněkud lepší, než 22. …Vd8, bylo 
přece jen 22. …Vc7, ale pro záchranu partie 
bylo i toto nedostatečné. 
23. Vc1  
Rozhodující tah. Bílý hrozí získat jezdce c5 
prostřednictvím 24.b4 nebo 24.Dc2 a 
zachránit jej není možné. 
23. …g6 24. b4 Sf3 25. Dd2 b6 26. bxc5 bxc5 
27. Dxh6 Vb8 28. Se4 Vxb2  
Po 28. …Sxe4 by bílý snadno vyhrál, když by 
pokračoval Ve1xe4-h4. 
29. Sxc6 Jxc6 30. Je4 Sxe4 31. Vxe4 
Černý vzdal. 
Partie trvala 3 hodiny. 
 
 
Francouzská obrana 
Čigorin – Tarrasch 
22. a poslední partie zápasu 
14. listopadu 
 
1. e4 e6 2. De2 Se7 3. b3 d5 4. Sb2 Sf6 5. 
Sxf6 Jxf6 6. e5 Jfd7 7. Dg4 O-O 8. f4 Jc6  
Dosud stejně jako v 18. partii. 
9. c3  
Aby předešel 9. …Jb4; nicméně také teď 
získává černý mnohem lepší hru. 
9. …d4!  
Brání pevnému vývinu hry bílého (d2-d4). 
10. Jf3 dxc3  

Ihned 10. …Jc5 by bylo špatné kvůli 11.b4, 
12.b5 a 13.Jxd4. 
11. Jxc3  
V případě 11.dc rozvíjel černý velmi 
nebezpečný útok, po Jd7-c5-d3+. Nicméně po 
tahu v partii jsou velmi slabé body d4 a d3 a 
černý mohl nyní získat výraznou převahu 
tahem 11. …f5! Mohlo následovat 12.ef 
(jinak Jd7-c5-e4) 12. …Dxf6 (dobré je také 
12. …Jxf6) a černý by ve srovnání s partií 
ušetřil dvě tempa. 
Je zajímavé, že v 18. partii pěšec „f“ 
postoupil z místa poměrně brzy, ale nyní – 
poměrně pozdě. 
11. …Jc5? 12. d4!  
Tento silný protiúder jsem přehlédl. 
12. …f5  
Nejlepší odpověď. Po 12. …Jxd4 13.0-0-0 
získával bílý jezdce. 
13. exf6  
Nutné, protože na ústup dámy přijde 13. 
…Je4, s rozbitím celé hry bílého. 
13. …Dxf6  

 
 

Tak se černý minimálně vyhýbá nutnosti 
rovnou ustoupit jezdcem c5 a částečně 
napravuje chybu, udělanou v 11. Tahu. Hra 
nyní dostává krajně složitý a zamotaný 
charakter, přičemž nejobtížnější kombinace 
zůstanou za kulisami. Postavení černého je 
ztíženo izolovaným pěšcem e6, v táboře 
bílého jsou objektem útoku pěšci d4 a f4. 
14. Vd1  
Pokud bílý pokryje pěšce d4 prostřednictvím 
rošády, tak černý s výhodou provede e6-e5: 
14.0-0-0? e5! 15.Sc4+ Kh8 16.fe? Dh6+ 
17.Dg5 Vxf3 18.Dxh6 Vxc3+ 19.Kb2 
(19.Kd2 Je4+) 19. …gh a černý vyhrává. 
14. …Jd7  
Nyní vede průlom e6-e5 po 15.Sc4+ Kh8 
16.fe! Sxg4 17.ef Vae8+ 18.Kf1 ke ztrátě 
pěšce, protože jezdec c5 musí přece jen odejít. 



Jestli 14. …Jxd4?, tak 15.Vxd4! e5 16.fe; 
k cíli nevede ani 14. …Vd8 kvůli 15.Dg5 
s hrozbou 16.Dxc5. 
15. Sd3  
Pěšce f4 nepřísluší bránit, protože po 15. 
…Dxf4 16.Dxf4 Vxf4 17.Jb5 se bere pěšec 
c7. Špatné je 16.Dxe6+, protože sebrání 
tohoto pěšce pouze uvolňuje černého; může 
přijít 16. …Kh8 17.Jd5 Jc5 s dobrou hrou za 
černého. 
15. …Dh6  
Také tady je třeba podívat se na tah 15. …e5, 
vedoucí k velmi složitému kombinačnímu 
boji. Samozřejmá odpověď 16.ef dává 
černému dobrou hru: 16. …Jdxe5 17.de Jxe5 
18.Sxh7+ (18.Dg3? Jxf3+ a 19. …Dxc3+) 18. 
…Kh8! (18. …Kxh7? 19.Dh5+ a 20.Dxe5) 
19.Dd4 (19.Dh5? Sg4!) 19. ..Jxf3+ 20.gf 
Dxd4 a 21. …Kxh7. Nicméně, bílý tahem 
16.Jd5! dosáhne převahy (16. …Dd8 17.Dh5; 
16. …Dd6 17.Dh4; 16. …Dh6 17.Jxc7). 
16. O-O!  
Nelze krýt pěšce f4 tahem g2-g3, protože na 
to by s úspěchem následovalo e6-e5. Jestli 
16.Jg5, tak 16. …Jf6 17.Dg3 Jxd4. 
16. …Jf6  
Nyní, když je dáma zbavena hrozeb ze strany 
jezdce c3, nastal vhodný okamžik pro dávno 
naplánovaný postup e6-e5, který dává 
černému volnou hru. Nemohu si vzpomenout, 
z jakého důvodu jsem tento tah odmítl. 
Nevýhodné je 16. …Vxf4 kvůli 17.Sxh7+! 
Kh8! (17. …Kxh7? 18.Jg5+) 18.Dg3 Vxf3 
19.Vxf3 Kxh7 20.Dxc7 se silným útokem. 
17. Dg3  
Bílý hraje vabank. Mnohem korektnější tah 
17.Dg5 vedl k přibližné rovnováze po 17. 
…Dxg5 18.Jxg5 h6 19.Jf3 Jd5 20.Jxd5 ed. 
17. …Jh5 18. Dh4 Vxf4  
Dobré je také 18. …Jxf4. 
19. g4  
To je evidentně přehlédnutí. Lépe 19.De1. 
19. …Jf6  
Ne však 19. …e5 20.Sc4+ Kh8 21.Jg5 
20. Dxh6 gxh6? (viz diagram) 
Abych ušetřil čas, udělal jsem tento tah 
bleskově, a nevšiml jsem si, že 
prostřednictvím 20. …Vxg4+ bych získal 
druhého pěšce. Nevím, přivedlo-li by to 
k výhře partie nebo ne – cestou analýzy je to 
sotva možné stanovit. Ale lze pevně prohlásit, 
že by se mně mnohem snáze hrálo, než 
v partii. 
 

 
 

21. Je5  
Bílý nyní získává silný útok. 
21. …Vxf1+ 22. Sxf1 Jxe5 23. dxe5 Jd5?  
Silnější bylo 23. …Jxg4. Šach věží na d8 by 
nebyl tak nebezpečný: 24.Sh3 Jxe5 25.Vd8+ 
Kf7 26.Jb5 Jc6 27.Vh8 Kg7 28.Ve8 Vb8 a 29. 
…Sd7. V případě 24.Ve1 h5 25.Jb5 Sd7 
černý taktéž udržel materiální výhodu a 
dokončil by vývin. 
24. Je4  
To je konec konců mnohem silnější, než 
24.Jxd5 ed 25.Vxd5 Sxg4. 
24. …b6  
Špatné je 24. …Sd7 25.Vxd5 a 26.\jf6+. 
25. Sg2 Sb7 26. Jf6+ Kg7  
K výhodě bílého vedlo 26. …Jxf6 27.Sxb7 
Vb8 28.ef Vxb7 29.Vd7. 
27. Jh5+ Kg8  

 
 

28. Sxd5 exd5?  
Rozhodující chyba; nyní pěšec e5 vyhrává 
partii. Po 28. …Sxd5 29.Jf6+ Kf7 30.Jxd5 by 
nyní hra skončila remízou. 
29. e6! Sc6  
Hrozilo 30.Vf1 Vf8 31.Jf6+ a 32.e7. Na 29. 
…Sc8 by následovalo 30.Ve1. 



30. Vc1 Se8 31. Jf6+ Kg7 32. Jxd5 c5 33. 
Vf1!  
Čigorin vede koncovku ukázkově. Černý král 
se nemůže více přiblížit k nebezpečnému 
volnému pěšci, který je podporovaný jezdcem 
a svazuje zbývající soupeřovy síly. 
33. …Vd8 34. Vf5 Vd6 35. Ve5 Vd8 36. Kf2 
Sc6 37. Jf4 Vf8 38. Kg3 Kf6 39. e7 Vc8 40. 
Ve6+ Kf7  
Jestli 40. …Kg7, tak 41.Vxc6. 
41. Vxh6 Se4 42. Ve6 Sb7 43. Ve3 Sc6  
Jestli 43. …Ve8, tak 44.Je6 a černý nemůže 
brát pěšce. 

44. g5 Ve8 45. Je6 Vc8 46. Jf8 Kg7 47. Ve6 
Kf7 48. Ve5 Kg7 49. Kf4 Se8 50. Kf5 b5  
Poslední pokus. 
51. Vd5 Kf7  
Hrozilo 52.Vd8. 
52. Jxh7 c4 53. Jf6 c3 54. Ve5 Kg7  
V případě 54. …c2 vyhrával bílý 
prostřednictvím 55.g6+ Kg7 56.Jxe8+ Kh6 
(56. …Vxe8 57.Vc5) 57.Ve1 c1D 58.Vxc1 
Vxc1 59.Jd6. 
55. Jxe8+ Vxe8 56. Ke6 Vc8 57. Kd7 c2 58. 
Ve1 
Černý vzdal. 
Partie se hrála – 7 hodin. 

 


