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1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.Jc3 Jc6 4.g3 d6 
Na 4. …d5 musí bílí hrát 5.Sg2, protože 
v případě 5.ed ed 6.d4 je nepříjemné 6. 
…Sg4 nebo 6. …De7+. 
5.Sg2 Jf6 6.0-0 Se7 7.d4 
Zde je možné 7.d3 s přechodem do 
staroindického zahájení. 
7. …cd 8.Jxd4 Jxd4 9.Dxd4 0-0 
10.h3(?) 
Dvoreckij řekl, že nebyl dostatečně 
obeznámen s tímto systémem zahájení a 
udělal nepovedený tah. Podle jeho názoru 
se mělo hrát 10.Vd1 s hrozbou 11.Sg5 a 
12.Sxf6. Nicméně na 10.Vd1 má černý 
dobrou odpověď 10. …Da5. 
Většina přítomných mistrů se přikláněla 
k tahu 10.b3. Diskusi vyvolala varianta 
10. …Sd7 11.Sb2 Sc6. Po výměně názorů 
byla tato pozice posouzena jako lepší pro 
černého - na 12.Jd1 může černý hrát 12. 
…d5 13.e5 Je4. 
Vážnou pozornost zasluhuje rovněž 10.e5 
de 11.Dxe5, což dává bílému jakousi 
poziční převahu ve spojitosti s tlakem po 
diagonále h1-a8. 
10. …e5 11.Dd3 Se6 12.Jd5 
Dle obecného mínění, se s tímto tahem 
nemělo spěchat. Nyní se pozice v centru 
stanovila a černý dostává jasný plán hry 
s f7-f5. Lepší bylo 12.Vd1 nebo 12.b3. 
Nešlo 12.Se3? s ohledem na 12. …Dc8 
s úderem na h3 a hrozbou 13. …Sc4. 
Tato varianta názorně ukazuje zápory 
tahu 10.h3. 
12. …Sxd5 13.ed Jd7 14.Se3 f5 15.f4 g6 
16.c4 Sf6 17.Vab1 
Účelnější bylo postavit věž na c1, odkud 
by podporovala v budoucnu možné c4-c5. 
17. …a5 18.b3 Dc7 19.Dd2 
Dvoreckij se obával hrát 19.a3 kvůli 19. 
…Jc5 20.Dd2 a4 21.b4 Jb3, ovšem místo 
20.Dd2 je silnější 20.Dd1 a pokud 20. 
…a4 21.b4 Jb3, tak 22.c5! s aktivní hrou 
za bílého. Takovým způsobem byl tah 
19.a3 mnohem logičtějším. 
19. …Vfe8 

Pozornost zasluhovalo 19. …Jc5, protože 
bílý již má dámu na d2 a varianta 20.a3 
a4 21.b4 Jb3 je výhodná pro černého. 
20.a3 e4 
Na 20. …Jc5 připravil Dvoreckij 21.b4 
ab 22.ab ef 23.Sxc5 dc 24.d6! s převahou 
bílého. 
Tah černého 20. …e4 vyvolal řadu 
kritických poznámek. Logičtějším vypadá 
plán s otevřením sloupce „e“. Je pravda, 
že okamžité 20. ….ef po 21.gf Jc5 22.Sd4 
Dg7 23.Sxc5 dc 24.Kh1 Sc3 25.Dd3 dává 
bílému poněkud horší, ale plně hratelnou, 
pozici. 
Proto bylo za černého nejúčelnějším 
plánem nespěchat s braním na f4, ale 
nejprve zahrát 20. …Ve7, pak 21. 
…Vae8 a ve vhodný okamžik otevřít 
sloupec „e“. 
21.Vfc1 Jc5 22.b4? 
Chyba, po které černý získá převahu. 
Správné bylo 22.Vc2 (22.Sf1? a4) a 
pokud 22. …Jd3, tak 23.Sf1. 
22. …ab 23.ab Jd3 24.Vc2 b6 25.Sf1 
Va3! 
Tento tah Dvoreckij přehlédl, když hrál 
22.b4. Silná pozice jezdce d3 dostává 
bílého do těžkého postavení. Nyní na 
26.Sxd3 je velmi silné 26. …ed. 
26.Kh2 Kh8 27.c5!? 
 

 



Relativně nejlepší šance. Obětí pěšce bílý 
vytváří komplikace. V případě 27.g4 je 
velmi nepříjemné 27. …g5. 
27. …bc 28.bc dc 29.d6 Da7 
Nejde, samozřejmě, 29. …Dxd6 kvůli 
30.Sxc5. Další hra probíhala v časové 
tísni. 
30.d7 
Bílý obětuje druhého pěšce, aby obsadil 
sloupec „a“. 
30. …Dxd7 31.Va2 Vxa2 32.Dxa2 Sd4 
Nejpřirozenější tah. Na 32. …h5 by 
přišlo 33.Da6 s protihrou. 
33.Sxd4+ cd 
Jestli 33. …Dxd4, pak 34.Df7 
s nebezpečnými hrozbami. 
34.Da6 
Pozice se stala nejasnou, bez ohledu na 
dva pěšce, které má černý navíc. Tak 
například, na 34. …Jc5 je možné 35.Df6+ 
Dg7 36.Dd6 Je6 37.Sc4 s iniciativou 
bílého. Tukmakov se rozhodl jednoho 
pěšce vrátit, aby zjednodušil pozici. 
34. …Df7 35.Vb7 Ve7 36.Vxe7 Dxe7 
37.Sxd3 ed 38.Dxd3 
Vznikla zajímavá dámská koncovka. Bez 
ohledu na pěšce navíc za černého, 
udržuje bílý šance na remízu, protože 
jeho král se nachází poblíž volného pěšce 
soupeře. 
38. …Dc5(?) 
Přesnější bylo 38. …De4. 
39.Kg2 Dc3 40.De2 Dc6+ 41.Kf2 De4 
42.Dd2 Kg7 43.De2 
Blízkost krále k volnému pěšci černého 
umožňuje bílému neobávat se v mnoha 
případech přechodu do pěšcové 
koncovky. 
43. …Kf6 44.Da6+ Kg7 45.De2 Kh6 
46.Dd2 Dd5 47.Dd3 g5 48.fg+ Kxg5 
49.Dd2+ Kg6 50.Df4 Dd7 51.Ke2 Db5+ 
52.Kf2 Db2+ 53.Kf3 Db3+ 54.Kf2 Da2+ 
55.Kf3 Da8+ 56.Kf2 Dd5 57.g4 h6 
58.Kg3 d3 59.Kf2 Da2+ 
V případě 59. …d2 bílý forsíruje remízu 
cestou 60.Dxf5+ Dxf5 61.gf+ Kxf5 
62.Ke2 atd. 
60.Kg3 De6 61.gf+ Dxf5 62.Dd6+ 
Zde výměna dam prohrává, neboť bílý 
král nestíhá vzít pěšce d3 a vrátit se na f1. 
62. …Kh5 63.Dd4 Kg6 64.Dd6+ Kf7 
65.Dc7+ 

Pro remízu postačovalo i 65.Dxh6. 
65. …Ke6 66.Dc6+ Ke5 67.Dxh6? 
Rozhodující chyba. Nyní projde černý 
král dopředu. Nezbytné bylo 67.Dc3+ 
Ke4 68.De1+ Kd4 69.Db4+ a bílý 
dosáhne remízy. 
67. …Ke4 68.Dh4+ Ke3 69.De7+ Kd2 
70.h4 Kd1 71.De8 a bílý vzdal 
Po 71. …d2 72.Da4+ Ke2 73.De8+ Kf1 
šachování skončilo a pěšec „d“ se 
promění v dámu. 


