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1.e4 c5 2:Jf3 Jc6 3.d4 cd 4.Jxd4 e6 5.Jc3 
Dc7 6.Se3 a6 7.Sd3 b5 8.Jxc6 Dxc6 9.Sd4 
Idea tohoto tahu – zdržet vývin 
královského křídla. Podobným způsobem 
(při střelci na e2) před několika lety hrál 
s Tajmanovem Bronštejn. Tehdy černý 
přehlédnul pěšce: 9. …f6 10.0-0 Sc5 
11.Sxb5! a Dh5+. Tentokrát byl ve střehu. 
Počítač navrhuje 9.e5 (+0,2) – tahu 9.Sd4 
dává limitně nulu. 
9. …Sb7 10.De2 Je7 Nejpružnější tah, 
jezdec má dále na výběr: jít na c6 nebo g6. 
Na 10. …Jf6 je třeba počítat po výměně na 
f6 s možným Jd5. 
Tímto tahem se program nezabýval a 
navrhuje 10. …Dd6 s hodnocením 0,00. 
11.f4 b4 12.Jb1 Jg6 13.Df2 Sd6! Jeden ze 
skvělých, čistě tajmanovských tahů. Na 
14.Sxg7 přijde 14. …Jxf4 15.Sxh8 Jxd3+ 
16.cd Dc1+. 
PC navrhuje rovněž 13. …Sd6 a hodnotí 
pozici mezi 0,00 až +0,10. 
14.Se3 0-0 15.Jd2 Vac8 16.h4 Je 
zajímavé, že v tomto okamžiku se téměř 
všem divákům, i vysoce kvalifikovaným, 
zdálo, že hrozby bílého jsou velmi 
nebezpečné, ale Tajmanov, jak řekl 
později, měl pocit, že vyhrává.  
Robot hlásí stav kolem 0,00. 
16. …Dc7 17.e5 Sc5 18.h5 Sxe3 19.Dxe3 
Je7 20.Jc4 Na 20.0-0-0 je velmi 
nepříjemné 20. …Jd5 a bílý král je 
vystaven velkému nebezpečí (Da5 a Jc3 
nebo b4-b3 a Jb4). 
20. …Jf5 21.Dd2 Na 21.Sxf5 připravil 
Tajmanov nikoliv 21. …Dxc4, jak  jsme, 
coby diváci v sále,  předpokládali, ale 21. 
…ef 22.Jd6 Dxc2 23.Jxc8 Vxc8 s obětí 
kvality. Za to by černý získal bohaté 
možnosti. 

Program upřednostňuje 20. …Df2 (-0,01), 
tahu v partii dává -0,20). 
21. …Sd5 22.Je3 Jxe3 23.Dxe3 Dc5 
24.Dg3 Konec konců, bez dam by měl bílý 
truchlivé perspektivy, ale klidnější bylo 
24.Dd2. 
Za černého se mu více líbí 23. …Dc6 a za 
bílého navrhuje výměnu dam, přičemž tah 
bílého v partii hodnotí jako -0,3. 
24. …h6 25.Vh4 Kritický okamžik, 
prostřednictvím 25. …Kh8 26.Vg4 Vg8 
s dalším Dd4 by černý získal téměř 
rozhodující prostorovou převahu. Ale 
Tajmanov  nedokázal odolat lákání vyhnat 
bílého krále do centra. 
Program se zabýval tahem 25.Df2 se 
zhruba stejným hodnocením jako tah 
v partii, tedy kolem -0,4. 
25. …Dg1+!? Nyní se začaly dít nanejvýš 
překvapivé věci. 
Tah 25. …Kh8 cení program na cca +0,4, 
tahu v partii dává 0,00.  
26.Kd2 Později byl vysloven názor, že 
26.Ke2 by vedlo k výhře bílého. Ale 
analýza to nepotvrzuje. Po 26. …Vxc2+ 
27.Sxc2 Sc4+ 28.Kd2 (28.Kf3 Dxa1 
29.Vg4 Df1+ s nevyhnutelným 30. 
…De2+ a 31. …Dxc2 – a bílý má pouze 
jeden šach na g7) 28. …Dd4+ 29.Kc1 
Dg1+ a černý dělá věčný šach. Pro 
milovníky hledající kombinační možnosti 
pozice, je možné nabídnout tuto variantu: 
26. …Dd4 27.f5 Vxc2+ 28.Sxc2 Dxb2 
29.f6 Dxc2 30.Kf1 g5 31.hg fg 32.Vxh6 
Se4. V tomto postavení mají obě strany 
mnoho vzájemných šancí. 
Po partii se Tajmanov přiznal, že všechno 
pozdější se pro něj odehrávalo jakoby 
v mlze. Zdravý smysl uvolnil místo 
fantazii. 
Primárně se zabýval ústupem krále na e2 
s hodnocením 0,00 a navrhuje černému 26. 
…Sf3+ 27.Kxf3 Dxa1 atd. Po 26.Kd2 
hraje 26. …Vxc2+ 27.Sxc2 Dd4+ 28.Dd3 



Df2+ Kd1 29.Dg1+ Ke2 30.Dxg2+ Ke1 
31.Dg1+ zřejmě s věčných šachem a 0,00. 
26. …Dd4 Nyní vypadá silně 27.Vg4, ale 
to je odraženo díky 27. …Se4. Nicméně 
výsledkem energického 27. f5 se černý 
ocitl nad propastí. 
Souhlasí a dává +1. 
27. …Vxc2+! 28.Kxc2 b3+! Pěšce „b“ je 
třeba nezbytně zapojit do hry, zjevně 
nedostatečné bylo 28. …Vc8+ s ohledem 
na 29.Kd1 Dxb2 30.Vb1. Nicméně, nyní 
měl bílý tohoto pěšce vzít. Po 29.ab Sxb3+ 
30.Kd2 (samozřejmě ne 30.Kxb3 Vb8+ 
s matem) 30. …Dxb2+ 31.Ke3 Dxa1 32.f6 
Dg1+ 33.Kd2 Dd1+ má černý věčný šach, 
ale nic víc není vidět. Pravda, takový 
výsledek by byl logický pro tak 
dramatickou partii. Po svém dalším tahu již 
bílý nemohl řídit chod událostí. 
Tah 29.axb3 se mu moc nelíbí – hodnotí -
2. Jako 28. tah černého navrhuje Vc8+- 
29.Kd1 Dg1+ 30.De1 Dxg2 Černý hraje 
bez věže! 31.Df1 Sf3+ 32.Ke1 Dxb2 
33.Vb1 Dxe5+ 34.Kf2 ba 35.Va1 Df6 
36.Kg3 Sg2! Tah velké estetické síly. 
 

 
 
V předchozí sérii tahů nabízí 35.Kxf3 
s nějakým -0,4, 35.Va1 hodnotí jako 
prohrávající (cca +3 po 35. …Sd5), po 
36.Kg3 rovněž rozhodovalo 36. …Sd5! 
Tahu 36. …Sg2 dává, bez ohledu na 
umělecký dojem, hodnocení 0,25!? 

37.Dg1 ef! Opět neočekávaný tichý tah. 
Jeden z velmistrů překvapeně řekl: „Proč 
rozdělovat pěšce? …“. 
Ano, tah 37. …ef navrhuje taktéž a cení jej 
kolem 0,3. 
38.Dd4 Dg5+ 39.Kh2 První mez tahu 37. 
…ef – nyní nelze 39.Vg4. A teď se ukazuje 
i druhá mez. 
Místo 38.Dd4 by hrál Vd4 a tahu v partii 
dává -1,2 z pohledu bílého. Poněkud lépe 
hodnotí ústup 39.Kf2. 
39. …Se4! Závěrečný akord této hudební 
poémy, jak nazval partii jeden z nadšených 
diváků. Souhra bílých figur je narušena, 
hrozí 40. …Dxh4+ a 41. …Dg2 mat. 
Klíčová pozice – robot hlásí 39. …Sd5! 
s nějakými +4. Naopak tahu v partii dává 
něco kolem 0,3!!! Ono se řekne jedno 
políčko!!! 
40.Vhxe4 fe 41.Dxe4 Následující šach byl 
zapsán. Nastala poslední noční analýza. Je 
skutečností, že nemusela být obzvlášť 
těžká: po ústupu králem přijde g7-g6 
s dalším Vb8. Lutikovi se zdálo být 
dostatečně očividným a rozhodl se 
ušlechtile zbavit Tajmanova dalšího 
vzrušení. 
Zde je pozice na úrovni 0,3. 
41. …Dxh5+ 
A stejné body dává i závěrečné pozici. 
Bílý vzdal. 
Podle počítače zbytečně … 
 
Féerická partie! Důstojně zakončila 
šampionát! 
 
Rozbor jsem dělal pomocí šachového 
motoru Houdini 1.5a, přičemž jsem mu 
nedával velký časový prostor, aby analýza 
proběhla v reálném čase. Železo by to 
chtělo silnější ☺, momentálně je to 
dvoujádrové i3 se 4GB RAM (RAM hlásí 
využití 1,26GB, zato procesor na 100%, 
takže tam je rezerva). 
 
 
 
Josef Martinák, ŠO Kunovice 


