
Historický seriál – část 1 
 
Patrně to je nejneuvěřitelnější, nejparadoxnější remíza, která se na mezinárodním turnaji 
odehrála – napsal B. Vajnštein ve své knize, kterou věnoval tvůrčím schopnostem druhého 
mistra světa, o partii mezi Emanuelem a Edwardem Laskerem, která se hrála v New Yorku 
před 80 lety. Ta partie, kterou předkládáme k posouzení, zahrnuje tak širokou škálu 
rozličných situací, že podle mého názoru se stává jakýmsi seriálem s mnoha rolemi podobně 
jako seriály, které se nám denně předkládají v TV (ruská TV je podobně jako její americký 
protějšek plná tzv. „soap operas“ /mýdlových oper/, tedy seriálů), ale tento je mnohem 
zásadnější. A s tímto historickým seriálem se teď musíte prostě seznámit.  
 
Než se jí začneme podrobně věnovat, ujasněme si, proč vlastně studujeme klasické partie. 
Není to nijak lehká otázka – pokud ovšem nesouhlasíte s běžnými a velmi nudnými závěry, 
jako např. ten, který nabízí starý Lermontovův veterán: “Dříve jsme měli opravdové muže, ne 
jako tato mladá generace.“ Nějaké zajímavé myšlenky na toto téma můžete najít v přednášce 
M. Šereševského ve sbírce Dvoreckého a Jusupova „Jak se stát turnajovým hráčem“ – první 
kniha ve „školní“ sérii, kterou jsme napsali s Arturem.  
 
Udělejme takový myšlenkový pokus. Představte si, chcete-li, že všechny šachové učebnice 
zmizely, jakoby ani nebyly nikdy napsány. Jediné, co zbylo, je skutečný záznam šachové 
historie (jména, data a šachovnice) plus obrovská počítačová databáze všech sehraných partií 
– některé z nich se stručnými anotacemi. Zajímalo by nás, za těchto okolností, co bylo před 
desetiletími. Myslím, že sotva, pokud bychom nebyli jenom prostě zvědaví (a pochopitelně 
nemluvím o tak výjimečných lidech jako jsou šachoví historici nebo výjimečný 
experimentátor Robert Fischer a podobní). Pravděpodobně bychom se omezili na současné 
partie: kvalita hry je celkově vyšší a i zahájení jsou moderní.  
 
A pokud je tomu tak, nabízí se pobuřující, leč docela pochopitelná myšlenka: že hodnota 
našeho klasického dědictví není pouze, anebo ne tak moc, v textech partií samotných jako 
v jejich interpretaci.  Autoři článků a knížek  strávili léta tím, že vybírali nejzajímavější a 
nejukázkovější partie z těch mnoha, co byly sehrány; analyzovali je a opravili analýzy svých 
předchůdců; interpretovali výsledky těchto analýz; a pro své čtenáře popsali šachové postupy 
a myšlenky, které vedly k tahům a motivy, které stály za tím kterým rozhodnutím hráčů; 
vyvozovali závěry ze stylů jednotlivých hráčů, podstaty a metod šachové hry  atd., atd. 
Takoví badatelé asi nebyli tak důležití pro hráče na nejvyšší úrovni, kteří jsou sami schopni 
interpretovat to, co hráči hrají. Ale pro celý zbytek (tj. asi 99,999%) je těžké získat správnou 
představu o probírané partii bez dobrého komentáře, což obratem  znamená, že se z ní člověk 
nepoučí. A ještě víc než to -  dokonce je nesnadné poznat, kterou partii stojí za to studovat.  
 
Dovolte mi uvést ještě jeden příklad, abych vysvětlil, co mám na mysli. Mnozí z vás si 
pamatují Turnaj kandidátů v roce 1953 (vyhrál Smyslov) a znáte skvělé partie, které se tam 
hrály. Mohu vás ujistit, že Turnaj kandidátů v r. 1959 (triumfoval Tal) nebyl o nic méně 
bojovný a zajímavý (byl ve skutečnosti ještě mnohem víc). A stejně si z něj pamatujeme 
mnohem méně – a proč? Poněvadž kniha věnovaná tomuto turnaji není zdaleka tak známá a 
nebyla vůbec tak dobře napsána, jako první kniha v této sérii. 
 
Před chvilkou jsem použil trochu nešťastný výraz „správné pojetí hry“. Existuje snad něco 
takového? Komentátoři se možná zajímají o různé aspekty boje; někdy mají zcela odlišné 
pohledy na různé fáze. A nakonec, chyby v rozboru nejsou zdaleka výjimečné – někdy tyto 
chyby silně ovlivní to, jak anotátor zachází s partií. Tak se vytvářejí mýty, a ty mohou přetrvat 
desetiletí. Nový rozbor může sem tam  tyto mýty rozptýlit, ale ne vždycky. Někdy 
komentátoři ani nevědí, k jakým závěrům došli jejich  předchůdci a někdy autoři pouze 
nekriticky opisují varianty jiných lidí, aniž by většinou citovali zdroj. Jedním slovem – i tady 
máme dost problémů. 
 



Ve svých knihách a článcích rád srovnávám různé názory a přidávám výsledky svých analýz a 
postřehů mých žáků. Výsledkem toho je, že člověk získá obecnější dojem ze studijních materiálů a 
přitom současně v průběhu této práce boří zaužívané mýty (připouštím, že mé práce nejsou bezchybné; 
proto jsem vždycky vděčný svým čtenářům za jejich analytické připomínky a opravy). 
 
Toto je přesně ta forma, kterou budeme prověřovat, detailně a beze spěchu, následující zajímavé 
střetnutí, které je tématem tohoto článku. Nejznámější komentáře k němu pocházejí od A. Aljechina (z 
jeho turnajové knížky). A existují i zajímavé myšlenky v poznámkách jednoho z aktérů, Ed. Laskera. 
 
Em. Lasker – Ed. Lasker 
New York, 1924 
 
Seriál 1: Zahájení 
 
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. O-O Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 O-O 8. c3 d6 9. h3 Ja5 
10.Sc2 c5 11. d4 Dc7 12. Jbd2 cxd4 13. cxd4 Sd7 14. Jf1 Vfc8  
 
Podle posledního vydání Encyclopedia of Chess Openings je zde hlavní variantou 14.…Vac8. 
 

 
15.Ve2 
 
Zde mohl bílý zkusit také 15.Sd3 a 15.Je3. 
15.Sd3!? Jc6 16.Se3 Db7 17.Jg3 Vc7 18.Vc1 Vac8 
19.Sb1 Je8 (Černý chce podpořit své centrum 
prostřednictvím …f7-f6) 20.Dd2 g6 21.Ved1 f6 22.Je2 
Sf8 (Maróczy-Réti, NY 1924). 
 
 
 
 
 

 
 
Na 23.a3 (se záměrem Sa2+) má černý 23. …b4! Dle 
mínění Aljechina udrží bílý poněkud lepší šance po 
23.Je1! se záměrem pokračovat buď f2-f4, nebo Sc2-
b3+. Maróczy hrál ukvapeně 23.Sc2?! umožňující 
silnou odpověď 23. ...Ja5! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hra pokračovala: 24.Jg3 (24.b3 d5!, hrozí 25. …Sa3) 24. …Jc4 25.Sb3 Kh8 26.De2 Jxe3 (26. 
…Se6 následované …Sf7, bylo jednodušší) 27.Vxc7 Jxc7 28.Dxe3 Je6 29.Je2 b4? (Bílý 
zamýšlel Jc3-d5, ale tady je léčba horší, než onemocnění: černý oslabuje pěšce na dámském 
křídle a důležité pole c4) 30.Vc1 Vxc1+ 31.Jxc1 Db6 32.Je2 Sg7 33.Dd2 (hrozí 34.de fe 
35.Jg5) 33. …Jf8 34.Dd3 h6 35.Sc4! a5 36.de de. Pokračováním v partii bylo 37.Jd2?! f5! = 
Namísto toho doporučuje Aljechin 37.Jh4 (hrozí 38.Dd5) 37. …Kh7 38.g4 s následujícím 
Jg2-e3-d5 s velkou převahou. 
 
15.Je3!? Jc6 16.a3 a5 17.d5 Jd8 18.Sd2 a4 19.Sb4 Sf8 20.Sd3 Jb7 21.De2 Db6 22.Jd2 Jc5 
23.Kh2 g6 24.Vac1 s malou výhodou (Fischer-Bisguier, US Championship 1958/59). 



15. …Jh5!? 
 

Tímto tahem obětuje černý pěšce – je to však korektní? To je to, co se budeme chtít dozvědět 
(nebo možná ne!) v následující kapitole. 
Klidnější alternativou bylo: 15. …b4 16.Sd3 Db8 se záměrem Sb5 (Aljechin), a 15. …Jc6 – 
v obou případech by bílý stál o něco lépe. 
 
Seriál 2: Byla oběť pěšce korektní? 
 

 
Černý zahrál 15. …Jf6-h5. 
 
„Tento tah obsahuje velkou důmyslnost a zajímavou 
oběť pěšce – která se, naneštěstí, ukáže být 
nekorektní.“ (Aljechin) 
 
Zde a také později Aljechin podcenil dynamické 
možnosti skryté v pozici černého. Dle názoru Ed. 
Laskera byla oběť pěšce korektní, další průběh partie 
byl riskantnější pro bílého, než pro černého: skutečně, 
v jednom okamžiku mohl být bílý ztracen. Podle mě  
leží pravda někde uprostřed.  
 

16.dxe5 
 

Zvjagincev měl zajímavý návrh: neočekávaný profylaktický tah 16.Kh1! (Bílý je vstříc 
soupeřovu plánu strategicky, než taktickými prostředky). Odpověď 16. …Jf4 je nepříjemná, 
se zřetelem na 17.Sxf4 ef 18.Dd2 g5 19.e5; a neutrální 16. …g6 naráží na 17.Je3! Jf4 18.Jd5 
(nyní se stává pointa tahu králem jasnou: věž nemůže být brána se šachem) 18. …Jxd5 19.ed 
Sf6 20.de de 21.d6 s výhodou pro bílého. Možná měl černý hrát místo toho 16. …Se6! 17.d5 
Sd7 18.Sd3, ale i tady je pozice bílého výhodnější. 
 

16. …dxe5 17.Jxe5! 
 

„Dr. Lasker klidně přijímá nabízený dar. Následující kombinační hru vede velkolepě až téměř 
do získání vítězného postavení:“ (Aljechin) 
 

17. …Sxh3 
Jusupov je názoru, že černý udrží přiměřenou kompenzaci za pěšce po 17. …Se6!?, například: 
18.Jd3 Vd8 19.b3 Vac8. 
 

18.Jxf7 Se6 
 

Hrozilo 19.Dd3. 18. …Kxf7? je špatné: 19.Dd5+ Se6 20.Dxh5+. 
 

19.Jg5 
 
19. …Sc4 
 
Jak ukázal Ed. Lasker, 19. …Sxg5!? 20.Sxg5 De5 si 
zasloužilo seriózní pozornosti, například 21.Sd2 Jc4 
22.Sc3 Dg5 s nepříjemnou hrozbou 23. …Jf4. 
 
Bílý by udělal nejlépe, kdyby nechal střelce na 
diagonále c1-h6: 21.Se3 Jc4 (21. …Dxb2? 22.e5!) 
22.Sd3 Vd8 23.De1 (nebo 23.Dc2), s dalším 24.Vd1 
a pozice bílého je výhodnější (Jusupov). 
 
 



Partie pokračovala mnohem normálněji. 
 

20.Sd3 
 

Em. Lasker se zaměřuje na napjatou pozici s vzájemnými vazbami. 
Nechejte nás prozkoumat možnosti. 
 
Pokud 20.Ve1, tak 20. …Jf4 21.Sxf4 Dxf4 a černý získá iniciativu (Ed. Lasker). Namísto 
výměny na f4 by bílý zkusil 21.Dg4!? 

 
Při odpovědi by černý měl pouze jednu cestu využít 
visícího střelce na c2: 21. …Sxg5 22.Dxg5 Jxg2! (22. 
…Je6 23.Dg4 Jd4 24.Sd1 s velkou převahou; 22. 
…Je2+ 23.Kh1 Jd4 24.Sd1 s velkou výhodou) 
23.Kxg2 Sxf1+ 24.Vxf1 Dxc2 25.Dd5+ Kh8 26.Vh1 
Vc6! s šancemi na obou stranách. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avšak po 21.Jf3!? výměnná kombinace nefunguje: 21. …Jxg2? 22.Kxg2 Sxf1+ 23.Vxf1 
Dxc2 24.Dd5+ Kh8 25.Je5 vyhrává. Jestliže 21. …Vd8, pak 22.Sxf4 Dxf4 23.Dc1 s velkou 
převahou. Nejsilnější odpovědí je 21. …Je2+ 22.Kh1 Jxc1 23.Vxc1 Vd8 s prithrou. 
 
Spolu s 20.Sd3 a 20.Ve1 si zasluhuje pozornost tah 20.Vd2!? (doufající ve 20. …Sxg5?! 
21.Vd7 s velkou převahou). Černý hraje 20. …Jf4 21.Vd7 Je2+ 22.Kh1 De5 23.Jf3 Dh5+ 
24.J1h2 (nebo 24.J3h2) 24. …Sf6 udržující kompenzaci za obětovaného pěšce. 
 

20. …Vd8 
 

 
21.Vc2! 
 

Jako odpověď na 21.Sxc4+ doporučuje Aljechin 21. 
…Jxc4 22.Db3 Jf4 23.Sxf4 Dxf4 24.Jh3 (24.Je6 Dg4 
25.Jxd8 Dxe2) 24. …De5 „s remízovými šancemi jako 
v současné hře.“  
 
Varianta 21. …Dxc4! 22.Dc2 Dxc2 23.Vxc2 Vd1 
24.Jf3 (24.Jh3 Vad8 s hrozbou 25. …Ve1 a 26. 
…Vdd1: 24.Je6 Kf7 – Dvoreckij) je dle jeho mínění 
„méně uspokojivé“ pro černého. Aljechin je nepřesný – 
prvotřídní přišpendlení je neobyčejně nepříjemné.  
 

 
Pojďme to vyzkoušet: 24. …Jf4! 25.g3 (25.b3 Jd3; 25.Vd2 Vd8) 25. …Jd3 26.Kg2 (hrozí 
27.Je3). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ed. Lasker při analýze této varianty pokračoval 26. 
…Vf8 27.J1d2? Sg5!! (méně velkolepé 27. …Sb4 
není méněcenné) 28.Jxg5? Vxf2+ a černý vyhraje. 
Patrně přehlédl, že černý po 27.Je3 nemůže 
odpovědět 27. …Vxf3? Kvůli 28.Vc8+ (nebo 
28.Kxf3 Je1+ 29.Ke2 Jxc2 30.Jxc2). 
 
 
 
 
 
 

 
Namísto 26. …Vf8? má černý silnější tah – 26. …Jc4!? 27.b3 a nyní buď 27. …Sf6 28.Vb1 
Ja3 (28. …Jce5 29.Je3 Jxf3 30.Kxf3 Ve1! je další možná varianta) 29.Je3 Je1+ 30.Jxe1 Vxe1 
31.Sxa3 Vxb1 s nejasnou pozicí, nebo 27. …Jce5 28.Vd2! Vxd2! 29.J1xd2 (29.J3xd2? Vc8 
vyhrává; 28.Sxd2 Jxf3 29.Kxf3 Vf8+) 29. …Jg4 s iniciativou černého (analýza Zvjagincev a 
Dvoreckij). 
 
Mnohem přesvědčivější je nicméně 26. …Sg5!!, které vede k okamžitým vítězným výměnám. 
 

21. …Jf4 22.Sxf4 
 

22.Sxc4+? těžce naráží na 22. …Dxc4!, například: 23.Dxd8+?! (23.Sd2 Dd3) 23. …Vxd8 
24.Vxc4 Je2+ 25.Kh2 Jxc4 a vyhraje (Dvoreckij). 
 

22. …Dxf4 23.Jg5 De5 24.Sxc4+ Jxc4 25.De2 
 
 „Nyní má bílý pěšce navíc a věci se redukují pouze na 
vytěsnění jezdce z jeho dominantní pozice, čemuž není 
černý schopen zabránit. V daném okamžiku ovládá 
černý černá pole. Nicméně toto se nejeví jako 
dostatečná kompenzace za pěšce.“ (Aljechin) 
Věřím tomu, že černá poziční kompenzace je zcela 
dostatečná. 
 

25. …Vd4 26.f3 
 

Není to oslabení, které by bílému působilo potěšení, 
ale jak se tomu měl vyhnout? Na 26.Jg3 přijde 26. 
…Sh4! Jusupovův zajímavý návrh 26.Ve1!? Sb4 
27.Vd1 Vxe4 28.Dd3 (se záměrem 29.Jg5 nebo 29.b3) 

vede po 28. …Ve8 29.b3 Jd6 nebo 29.Jg3 Ve1+ 30.Vxe1 Dxe1+ 31.Kh2 Je5 k obousečné 
pozici. 
 

26. …Vad8 
 

Jinak by bílý zahrál jednoduše 27.Vd1. 
 

27.Vac1 
 

Nyní musí černý podniknout nějakou akci proti 28.b3. 
 

27. …Sc5 28.Kh1 
 

Za daných okolností zasluhovalo pozornost 28.Jf2!?, například: 28. …Dg5 29.b3 Sa3 30.Vd1 
Vxd1 31.Jxd1 s určitou výhodou. 
 



28. …Sb4 29.b3 Jd2 
 

Horší je 29. …Jb6 30.Vc6 Sa3 31.V1c2 (Aljechin) 
 
Na 29. …Jd6 Aljechin ukazuje 30.Je3; ale jak bude brzy vidět, černý má protiúder 30. 
…Jxe4! Jestliže 30.De3, tak 30. …Sa3. Rozumný postup za bílého by byl 30.Vc6!? a5 (30. 
…Sa3 31.V1c2) 31.De3 Sa3 32.Ve1 s přípravou f3-f4. 
 
Seriál 3: Kombinační krize střední hry a obměna chybami 
 

30.Je3?! 
 
 „Nyní hrozí bílý zahrát 31.Vd1 a po zahnání střelce 
z diagonály a5-e1 získat figuru. Protikombinace 30. 
…Jxe4 31.fe Vxe4 se vyvrací tahem 32.Vc8.“ 
(Aljechin) 
 
Ale Ed. Lasker vlastně poukazoval na to, že 
protikombinace není vyvrácena, ale ve skutečnosti 
vede k výhře černého: 32. …Ve8!! (ne však 32.Vxc8? 
33.Vxv8+ Kf7 34.Df3+) 33.Vxe8+ Dxe8 34.Dd3 
Vxe3 35.Dd5+ Kh8 (35. …De6 36.Jf4! je horší).  
(V roce 1961 v turnajové knize vydané 
nakladatelstvím Dover poznamenává Ed. Lasker, že 

praporek na jeho hodinách byl na spadnutí a on musel okamžitě udělat tah, neodvážil se 
riskovat oběť. Tr.) 
 
Místo braní jezdce by byl bílý donucený „vzít zpátky svůj tah“ 31.Jf1! s akceptováním mírně 
horší pozice po 31. …Jg3+ 32.Jxg3 Dxg3 33.De6+ (33.Vc8!? Sf8 je mírně lepší pro černého) 
33. …Kh8 34.Vc8 Sf8! (34. …h6? 35.Dxa6) 35.Vxd8 Vxd8 s mírnou převahou černého; nebo 
31. …Sa3!? 32.Ve1 (32.fe Vxe4 33.Df3 Sxc1 34.Vxc1 Vf8 35.Dd3 mírně ostřejší za černého) 
32. …Jg3+ 33.Jxg3 Dxg3 35.De6+ Kh8 a černý stojí mírně lépe. 
 
Pojďme zkoumat alternativy k lákavému, přesto objektivně nesprávnému 30.Je3. 
 
30.Jh2!? je možné, maje na mysli 30. …h5 s 31.Vc8 s velkou převahou; nebo 30. …h6 31.Jg4 
Dg3 32.Vc8 také s velkou převahou. Černý by předešel výměně věží prostřednictvím 30. 
…Sa3! 31.Vg1 (31.Jg4? Dg3; 31.Ve1 Sb4) 31. …h5 – aktivní umístění jeho kamenů mu 
zaručuje dobrou kompenzaci za obětovaného pěšce. Bílý ničím nehrozí; zatímco černý kromě 
tlaku na královském křídle, může také zvažovat aktivitu na opačném křídle prostřednictvím 
a6-a5-a4. 
 

30. …Sa3? 
 
Chyba v časové tísni. Časová kontrola byla v 30. tahu; a jeho praporek visel, Ed. Lasker 
udělal nejdřív tah a pak teprve přemýšlel. Nyní se situace zcela mění. 
 

31.Vd1 Sb4 
 

Prakticky dal černý svému soupeři dvě tempa. Ale neměl na výběr, neboť ostatní tahy rychle 
prohrávaly. Například: 31. …Sd6? 32.Jg4 (Aljechin), nebo 31. …Dd6? 32.Jf5, nebo 31. 
…Jxe4? 32.fe Sd6 33.Jg4! (silnější než 33.Jf1 Vxe4 34.Dd3 /34.Vxd6!? Vxe2 35.Vxd8+ Kf7 
36.Vcc8 s velkou převahou/ 34. …Sc7 35.Dxd8+! /35.Df3? Vxd1 36.Dxd1 Ve1 a vyhraje/ 35. 
…Sxd8 36.Vxd8+ Kf7 37.Va8 s velkou převahou) 33. …Vxd1+ 34.Dxd1 a bílý vyhraje. 
 

32.a3 Sa5 33.b4 Sc7 
 



Nyní musí bílý vybrat nejpřesnější a nejjasnější cestu 
k výhře. Není to snadný úkol, když je k dispozici tolik 
lákavých voleb. 
 

34.f4! 
 

34.Jg4? selhává na 34. …Jxe4! 35.Vxd4 Jg3+ 36.Kh2 
Jxe2+ 37.Jxe5 Sxe5+. 
 

34. …Jxe4! 35.Kh2!! 
 
 
 
 

 
Nepřesvědčivé je 35.fe Jg3+ 36.Kh2 Jxe2 37.Vxc7 (37.Vxd4? Sxe5+) 37. …Vxd1 38.Jxd1 
Vxd1 39.Jg5 Vd8 40.Va7. Ed. Lasker navrhuje pokračování 40. …h6 41.Je6 Ve8, ale to by 
bylo špatné, s ohledem na 42.Vxg7+ Kh8 43.Vg6 Kh7 44.Vf6.  
40. …Ve8 41.Vxa6 Jd4 by bylo houževnatější, ačkoliv také tady zůstává být černá pozice 
obtížnou. 
 
Zvjagincev navrhuje 36.Kg1!? (namísto 36.Kh2) 36. …Jxe2+ 37.Kf2 Vxd1 38.Jxd1 

 
Po 38. …Vxd1 39.Vxc7vypadá pozice černého 
beznadějně, ale ten má excelentní protiúder: 38. 
…Jf4!! 39.Vxc7 (38.Jxf4? Sxe5 s velkou převahou 
černého) 39. …Jxh3+ 40.gh Vxd1. Pokud nyní 
41.Ke3, tak 41. …Vh1 42.Ke4 Vxh3 43.Kd5 Vd3+ 
44.Ke6 h5 s ostrou koncovkou. Ve vedlejší variantě 
41.e6 Kf8 (41. …Vd8? 42.Ke3 Ve8 43.Vc6 s výhrou) 
42.Vf7+ Ke8 43.Vxg7. Nyní 43. …Vd3? 44.Vxh7 
Vxa3 45.h4 a5 prohrává po 46.h5! (46.ba? Vxa5 
47.h5 b4 48.h6 Vh5 49.Ke3 Ve5+ nebo 49.Vh8+ Ke7 
50.h7 b3 51.Vb8 b2! 52.Vxb2 Kxe6=) 46. …ab 47.h6 
Vh3 48.Ke2! Správné by bylo 43. …h5! 44.Vd7!? 
(44.Vh7 Vd3=) 44. …Vc1! 45.Vd6 (45.Vd3 Ke7 

46.Ve3 Vc4) 45. …Vc3 46.Vxa6 Vxh3, kdy by černý remizoval. 
 

35. …Vxd1! 
 

Beznadějné je 35. …De7 36.Jf5 nebo 35. …Dd6 36.Vxd4 Dxd4 37.Vxc7. A 35. …Dxf4+ 
36.Jxf4 Sxf4+ 37.g3 Jxg3 naráží na 38.Dg4 s výhrou. 
 

36.Jxd1! 
 
Ne však 36.fe? Sxe5+ 37.g3 V1d2. 
 

36. …De7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37.Vxc7? 
 
„Tímto tahem ztrácí bílý plody své důsledné poziční 
hry.“  (Aljechin) 
Mohl vyhrát po 37.Jdf2! Vd4 38.De3 Sd6 39.Vc8+ 
(39.Ve2 je také uspokojivé) 39. …Kf7 40.Jxe4 Vxe4 
41.Dxe4 Dxe4 42.Jg5+ 
 
 
 
 
 
 

 
37. …Dxc7 38.Dxe4 
 

Bílému zůstala výhoda, ale není to už výhra – pozice zůstává hratelná. 
 
V tomto okamžiku jsme viděli jen polovinu poutavého zápasu ( to počtem tahů: soudě podle 
počtu „seriálů“ jsme pokryli méně než polovinu). Pokračovat budeme příště. 
 
 
Část 2 
 
Nyní budeme bádat v bohaté a velkolepé podívané, kterou je slavná partie mezi Emanuelem 
Laskerem‚ (bílý) a Edwardem Laskerem (černý), ze silně obsazeného turnaje v New Yorku 
v roce 1924. Ve sloupku v minulém měsíci jste viděli první části seriálu včetně zahájení a 
střední hry. 
 
Nyní obrátíme pozornost na analýzu tzv. „jednoduché pozice“ (což je fáze partie 
s redukovaným materiálem, která přichází mezi střední hrou a koncovkou) a pak – ke 
koncovce samotné. 
 
Seriál 4: Věž proti dvěma jezdcům 

 
Dva jezdci jsou samozřejmě silnější než věž – ale je 
tato převaha dostatečná pro výhru? A tady je další 
otázka, velmi důležitá z praktického hlediska, ve hře 
všech podobných situací: komu vyhovuje konkrétní 
výměna pěšců nebo figur? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38. …Dc4 
 

Samozřejmě ne 38. …Vxd1?? 39.De8 mat. 
 
39.De7 
 

„Bílý po výměně dam tak jako nyní, jakož i v dalším, by nemohl dosáhnout úspěchu, protože 
černý by v koncovce získal pěšce a3, vyměnil pěšce b4 a tím by zlikvidoval celé jeho dámské 



křídlo. V takovém případě by se pěšcová převaha bílého na královském křídle ukázala být 
nedostatečnou pro výhru. Pokud se bílý bude vyhýbat této výměně, tak musí pomaličku přejít 
do obrany a v podstatě se rozloučit s myšlenkami na výhru. Ale on chce vyhrát a tím se 
objasňuje jeho výpad v 51. tahu.“ (Aljechin) 
Dobrá, tady budoucí mistr světa odpovídá na obě mé otázky. Nicméně nemohu říct, že s ním 
100% souhlasím. Věřím, že výhoda bílého zůstala dostatečně velká a ten ji promarnil 
v důsledku pozdějších nepřesností, které komentátoři přehlédli. 
 

39. …Dc8 40.Jdf2 
 

To je zásadní pro bílého - přivést jednoho z jezdců na pomoc dámě, ale jak to má provést?  
Za úvahu stálo 40.Je3!? V kombinaci s následující malou léčkou: 40. …Ve8? 41.Jf5! vyhrává. 
Černý by mohl také odpovědět 40. …Dd7 nebo 40. …h6 41.Jf5 Dd7 a bílý udržuje velkou 
převahu. 
 
40.Jg5!? Vxd1 41.Df7+ Kh8 42.Dh5 h6 by vedlo k dámské koncovce s pěšcem navíc u 
bílého. Aljechin pokračuje s 43.Dxd1 hg 44.Dh5+ Kg8 45.Dxg5 Dc1 a má za to, že černý má 
plné právo uvažovat o remíze. To je diskutabilní: po 46.Dd5+ Kf8 47.Df3 je černý obrana 
velmi obtížná. Kromě toho by mohl bílý získat mnohem výhodnější pěšcovou strukturu po 
43.Jf7+!? Kg8 44.Jxh6+ gh 45.Dxd1 Df5. 
 

40. …h6 
 
 
41.Da7 
 

Bílý by mohl pokračovat 41.Je4 Ve8 42.Dc5, protože 
po 42. …Dxc5 (Aljechin měl za to, že 42. …De6 by 
bylo lepší; ale pokud má pravdu, pak by se bílý chopil 
příležitosti a vylepšil by postavení svého jezdce) 
43.Jxc5 Ve3 44.Jxa6 Vxa3 45.Jc5 (s myšlenkou Jf2-
d3). Bílý by uchránil svého pěšce b4 před výměnou. 
Na druhé straně, po 45. …Kf7 nebo 45. …Va2!? 
s dalším Kf7 by nezadržitelný pochod krále do centra 
zabezpečil černého před prohrou. 
 
 

41. …De6 
 

Černý samozřejmě nesmí dovolit jezdci jít na e4. 
 

42.Db7 Dd5!? 43.Db6?! 
 

Emanuel Lasker se rozhodl proti 43.Dxa6 Va8, 
obávaje se, že po nevyhnutelném 44. …Vxa3 se pěšec 
b4 stane slabým. Ale toto by dalo bílému důležité 
tempo pro útok na krále: mezitím by mohl být také 
napadený pěšec b5. Tak: 44.Dg6! Vxa3 a nyní –  
 
45.Je4 Df7 46.Dc6 (46.Dxf7+? Kxf7 47.Jd6+ Kf8 
48.Jxb5 Vb3=) 46. …Vb3 47.Jd6 (47.Dxb5 Vxh3+! 
48.Kxh3 De6+ 49.Kg3 Dxe4 a bílý má pouze 
nevelkou výhodu) 47. …De6 48.Dc5 Vb2 49.Dd4 Da2 
50.De4 Ve2 a černý se může bránit; 
 
45.Jg4! Kf8 46.Je5 Va2 47.Jg1 a Jgf3. Zde není černý 

schopen se bránit, protože jeho král je vystaven nebezpečí a bílí jezdci se úspěšně zapojí do 
hry. 
 



43. …Vd6 44.De3 Ve6 45.Dc3 Dc4 46.Df3 Dc6 47.Dd3 Vd6 48.Db3+ Dd5 49.Db1 Ve6 
 

Jako předtím, černý předchází Je4 a již plánuje vyvinout určitou vlastní aktivitu hraním 50. 
…Ve3. Na 50.Jd3? by zde přišlo 50. …Ve2 51.Jhf2 Va2 52.Dc1 Dc4 (Ed. Lasker). 
 

50.Jg4 
 

50. …Ve2! 
 
„ Černý si správně všiml, že oběť, spojená s posledním 
tahem bílého, není nebezpečná a poklidně ji přijímá; o 
to více, protože jinak by pozice jezdce na e5 mohla dát 
bílému malou šanci.“ (Aljechin) 
 
Na druhé straně, jak poukazuje Ed. Lasker na 50. 
…Ve4!?, a pokud 51.Je5, tak 51. …Ve2 (52.Dg6 Va2 
nebo 52. …De4) by bylo také dobré. 
 
 
 

 
51.Jxh6+ 
 

„Naděje na výhru, spojená s touto kombinací, utrpí porážku z toho důvodu, že jezdec se 
nemůže současně podílet na útoku kvůli nezabezpečené pozici vlastního krále. Přání bílého 
vyhnout se remíze vede dokonce k tomu, že v dalším průběhu se ocitne v prohrané pozici kvůli 
slabině pěšce a3.“ (Aljechin) 
 

51. …gh 52.Dg6+ Kf8 53.Dxh6+ Ke8 54.Dg6+ Kd8 
 
 
Seriál 5: Věž proti jezdci, s dámami 

 
Emanuel Lasker usiloval o vedení v turnaji, a tak se 
nechtěl smířit s remízou a tvrdohlavě pokračuje 
v hledání cest dalšího boje, podle všeho doufal na 
chyby svého méně zkušeného soupeře. Ale tento hraje 
také výborně, a tak se ze hra na výhru – jak se často 
stává – brzy změní na hru k odvrácení prohry. 
 
Jak uvádí Aljechin, byl nejvyšší čas za bílého 
remizovat za využití varianty 55.Db6+ Ke8 56.Db8+ 
Ke7 57.Da7+ Kf8 58.Db8+ Ve8 59.Da7. Na druhé 
straně, dokonce i po tahu v textu, ještě udržel na chvíli 
analogické remízové možnosti. 
 

55.Dg3?! Ve8! 
 

Skvělý manévr. Věž chce na g8, kde ještě jednou zaútočí na pěšce g2; a co je důležitější, bude 
bránit jezdci dostat se na g5 a podporovat možný šach z h-pole. 
 
56.Df2 Vg8 57.Db2 
 

Také zde by mohl bílý vynutit remízu prostřednictvím 57.Db6+ (Aljechin). 
 

57. …Dd6! 58.Dc3 Kd7 59.Df3 Kc7 60.De4 
 

Dobrodružné 60.g4!? zasluhovalo pozornost. 
 



60. …Vg7 61.Df5 
 

„Bílý důsledně provedl svůj plán a přesnými manévry dámy zajistil jezdci zapojení do hry. 
Nicméně se ukazuje, že v daném případě to má druhořadý význam a nemůže být kompenzací 
za pěšce a3.“  (Aljechin) 
 

61. …Ve7! 
 

Věž splnila svou úlohu na g-sloupci (přinutila soupeřovu dámu k tomu, aby ustoupila) a vrací 
se na e-sloupec. 

 
62.Jg5 
 
„Stále ještě nebylo pozdě zabezpečit své dámské 
křídlo prostřednictvím 62.Dc2+ Kd8 63.Dc3 atd. 
Naopak, svůdný manévr jezdcem jej měl stát partii. 
 (Aljechin) 
 
62. …Ve3 63.Je4 De7! 
 
Hrozí 64. …Dh4+. 
 
64.Jf6 Kb8! 
 

„Tímto je osud pěšce a3 rozhodnut. Počínaje 38. tahem se černý dokonale bránil a nyní dosáhl 
vyhrané pozice“ (Aljechin) 
 

65.g3 
 

Jak poukázal V. Zak, na 65.Jd7+ by černý nehrál 65. …Kc7 (kvůli 66.Jf6), ale 65. …Ka7. 
 

65. …Vxa3 66.Kh3 Va1 
 

Bílý má věčný šach po 66. …Dxb4? 67.De5+ Kb7 68.Dd5+. 
 

67.Jd5 
 
 
67. …Vh1+!? 
 
„Tímto a příštím tahem forsíruje černý výměnu dam a 
přechází do sice obtížné, ale přece jenom vyhrané 
koncovky. Nicméně, mnohem silnějším bylo 67. …Dd6, 
aby poté odehnal jezdce tahem 68. …Vd1 a hrál na 
zisk pěšce b4, spojeným s přímým útokem na krále.“ 
(Aljechin) 
 
 
 
 

A pokud černý trvá na výměně dam, pak by to měl udělat právě jako v partii. Po 
„velkolepém“ 67. …Dh7+ 68.Dxh7 Vh1+ 69.Kg4 Vxh7 bílý král dosáhne pole g4, namísto 
mnohem vzdálenějšího g2, jako v partii. 
 

68.Kg2 
 

68.Kg4?? De2+ 
 

68. …Dh7 69.Dxh7 
 



Vynuceno, protože 69.Df8+? Kb7 by rychle prohrávalo. 
 

69. …Vxh7 70.Kf3 Kb7 71.g4 Kc6 72.Ke4 
 
 

Serial 6: Věž proti jezdci bez dam 
 
Několik obecných poznámek: dámy byly před třemi 
tahy vyměněny, ale my začneme šestou část našeho 
seriálu  právě tomto bodě. Tam bylo několik 
kritických, předělových situací v partii, a pozice na 
diagramu znázorňuje jednu z nejvíce zásadních. 
Zde je další důvod rovněž k tomu, zvolit si toto jako 
východisko pro náš další seriál, a to je zahrnutí 
v tomto správném okamžiku ještě dalšího silného 
specialistu – G. Kasparova (v jeho nedávno 
publikované práci – Moji velcí předchůdci). Běda, 
jeho vstup je vice nešťastné povahy. Abychom 
nevytvářeli další mýty, prostudujeme jeho návrhy co 
nejpozorněji. 

 
72. …Vh8?! 
 

Lákavý tah s hrozbou 73. …Ve8+: nicméně, poté se bílému podaří zachránit. Bylo téměř 
nemožné předvídat, že věž by stála lépe na 7. řadě, než na 8.! Vítězný tah byl 72. …Vd7! 
 

73. g5 Rxd5 74. g6 Rd1 a vyhraje (Ed. Lasker); 
 

73. Jf6 Vd8! 74. g5 a5 75. ba b4 76. g6 b3 a vyhraje (Aljechin), nebo 76. Jg4 b3 77. Je5+ Kb5 
78.Jd3 Kc4! 79. Jb2+ Kc3 80.Ja4+ Kb4 81. Nb2 Vd2 a vyhraje. Varianta Ed. Laskera 
73...Vd1 
74. g5 a5 75. ba b4 76. g6 b3 77. g7 b2 78. g8D b1D+ je méně přesvědčivé,neboť namísto 76. 
g6?, Černý musí být připraven na 76. Jg4! b3 77. Je5+ (po77...Kb5 78. Jd3, nemůže král jít na 
pole c4, kvůli vidli čce Jb2+); 73. Je3 a5! 74. ba b4 75. Jc4 (75. g5 Kc5! 76. Jc2 b3 77. Ja3 
Kb4 78. Jb1 Vd1 a vyhtaje - Ed. Lasker) 75...Kb5 76. Je5 b3 77.Jd3 Kc4 78. Jb2+ (78.Je5+ 
Kc3 79. Jxd7 b2) 78...Kc3 79. Ja4+ Kb4 80. Jb2 Rd2 81. Jd3+ Kc3 a vyhraje (Averbach). 
 

73.Je3 
 

73.Jf6? Vd8, s následným a6-a5 je beznadějné (Aljechin). 
 

73. …Ve8+ 74.Kd4 Vd8+ 75.Ke4 
 

Na 75.Kc3!? Aljechin uvádí 75. …Vd6 76.g5 Kd7, ale není si jistý objektivním oceněním 
pozice. Ed. Lasker navrhuje energičtější postup: 75. …a5!? 76.ba Jc5! 77.g5 b4+ 78.Kc2 b3+ 
79.Kb2 Vd2+. Pravda, bílý má silnější obranu: 79.Kc3! (namísto 79.Kb2?), když černého 

jedinou (ale sotva postačující) šancí na výhru je 79. 
…Vh8! 
 
75. …a5! 76.ba b4 
 
77.a6! 
 
Vskutku hlubokomyslný tah! Pěšec „a“ odvede stranou 
jednu z černých figur, což bílému dovolí získat 
drahocenný čas na boj s „b“ pěšcem. Jak poznamenal 
Aljechin, 77.g5 b3 78.Jc4 Kc5 79.Jb2 Vd2 80.Jd3+ Kc4 
81.Je5+ Kc3 by za bílého prohrávalo. 
 



Dalším pokusem je 77.Jc4. Kasparov uvádí variantu 77. …b3 78.Je3 Kb5 79.Jb2 Jxa5 80.g5 
Kb4 81.g6 Kc3 82.Ja4+ Kc2 83.f5 Ve8+ 84.Kd4 Va8 a vyhraje. Nicméně, bílý se mohl 
zachránit po 84.Kf3! (namísto 84.Kd4?) 84. …Vf8 85.g7! Vxf5+ 86.Kg4 Vf1 87.Kg5. Takže 
černý musí nejprve destabilizovat jezdce tahem 77. …Kb5 (namísto 77. …b3?) 78.Jb2 Vd2! 
79.Jd3 b3 (79. ….Kc4? 80.Jxb4=) 80.a6 Kc4! 81.a7 Ve2+ 82.Kf5 Va2 a vyhraje; nebo 80.Ke3 
b2! 81.Jxb2 Vxb2 82.g5 Kc6 a vyhraje. 
 

77. …Kc5! 
 

Bílý by měl obtížný úkol vyřešit po 77. …b3!? 78.Jc4 Kb5 79.Jb2 Kxa6. Hrozba 80. …Vd2 
naráží na prosté 80.Ke3 a po 80. …Kb5 81.g5 vede do týchž remízových variant, které jsme 
již prověřovali: 81. …Kb4 82.g6 Kc3 83.Ja4+ Kc2 84.f5 Ve8+ 85.Kf3! Vf8 86.g7! Vxf5+ 
87.Kg4 Vf1 88.Kg5. 
 
Nicméně, černý může kráčet pěknou variantou za výhrou, převodem svého krále na královské 
křídlo. 
 
80. …Kb7!! 81.g5 (81.f5 na tom nic nemění) 81. …Kc8! 82.g6 Vd7! 
 
Ale ne 82. …Kd7? 83.Kd3= - pro bílého krále je důležité zůstat odříznutý na d-sloupci. A 
pokud by černý hrál 81. …Kc7? 82.g6! Vd7, tak 83.g7! Vxg7 84.Kd3 by vedlo k remíze. 
 
83.f5 (83.g7 Vxg7 84.Kd3 Vc7 a vyhraje) 83. …Kd8 84.f6 Ke8 85.Jd3 Vd6 a bílý je 
bezbranný. Například: 86.g7 Kf7 87.Je5+ Kg8 88.Jg4 Kh7 89.Jh6 Vd8 90.g8+ Vxg8 91.Jxg8 
b2. 
 
Právě zkoumaná varianta nás vede k důležitému závěru, který nám bude opakovaně 
užitečným: černý vyhraje, pokud jeho král může zastavit pěšce na královském křídle zatímco 
bílý král je odříznut na d-sloupci. 
 
Aby ušetřil čas, musí bílý v pozici předešlého diagramu táhnout svými pěšci na královském 
křídel ihned a připustit: 80. …Vd2. Ale kterým pěšcem? To ukazuje, že ve variantě 80.g5? 
Vd2 81.Jd3 (81.Jc4 Vc2) 81. …Kb5! 82.g6 Kc4 prohraje; ale že 80.f5!! Vd2 81.Jd3 Kb5 (81. 
…b2 Jxb2) 82.f6 postačuje k remíze, poněvadž po 82. …Kc4? 83.f7 jezdec kontroluje f2. 
 

78.a7! 
 

Tady je následek nepřesnosti černého v 72. tahu: kdyby jeho věž byla na d7, pěšec by nemohl 
dosáhnout pole a7: a po 78.Jc2 (ve skutečnosti by to byl 76.tah) 78. …b3 79.Ja3 Kb4 80.Jb1 
Va7 by černý vyhrál. 
 

78. …b3 
 

Kasparov věří, že zde a pro řadu tahů v budoucnu, měl ještě černý vyhranou pozici. Idea jeho 
variant spočívá v tom, že král blokuje spojené volné pěšce, zatímco věž odřezává soupeřova 
krále od „b“ pěšce, a v některých variantách napomáhá pěšci do dámy nebo nutí bílého za něj 
odevzdat jezdce. 
 
Bohužel, velmistr opakovaně pohlíží pouze na druhou nejlepší obranu bílého, která je: 
podpora pěšců králem. Správná myšlenka – použitá Emanuelem Laskerem v partii – je 
obětovat pěšce královského křídla za účelem dostat se králem blíž k b-pěšci, a postavit 
pevnost jezdce proti věži a pěšci. 
 
Toto strategické přehlédnutí neslo vážné důsledky: všechny varianty navrhované Kasparovem 
jsou špatné! 
 
Například: namísto textu , kde navrhuje 78. …Va8!? 79.f5 Vxa7 80.Jd1 Ve7+ 81.Kf3 Vf7 
82.Jb2 Kd5 83.Kf4 b3. 



Žádný z těchto tahů není vynucený: ale hlavní 
problém spočívá v tom, že závěrečná pozice je stále 
remízová.  
 
84.Ke3!! Vc7 85.Kd3 Ke5 86.Ja4 Kf6 (86. …Vc2 
87.Jc3 Vg2 88.Kc4 b2 89.Kb3=) 87.Jb2 Kg5 (87. 
…Vc2 88.Ja4) 88.Ja4 Kxg4 (nebo 88. …Vc8 89.Jb2 
Kxg4 90.f6 Kf5 91.f7 Ke6 92.f8D Vxf8 93.Kc3 Vf3+ 
94.Kb4= - zhruba stejná pozice nastane později 
v partii.) 89.f6 Kf5 90.f7 Vxf7 91.Kc3 Vb7 92.Jb2 
Kf4!? 93.Jc4 Vb5!?. 
 
 

 
 

 
Poučná situace. Bílý si nemůže dovolit získat pěšce 
94.Kb2? Kf3! 95.Jd2+ Ke3 96.Jxb3 Kd3 97.Ka2 
Kc3 – tady bude jezdec nevyhnutelně ztracen. 
Vyčkávací taktika také nefunguje: 94.Jb2? Ke3 
95.Jc4+ Ke2 96.Jb2 Vb8 (zugzwang) 97.Jc4 Kd2 
98.Kb2 (černý hrozí 98. …Kc1) 98. …Vb5 99.Ja3 
Vb4 a černý král dosáhne pole c4. 
 
 
 
 
 
 

 
Namísto toho musí bílý jít do stejného obranného systému, ale s pěšcem na druhé řadě: 
94.Jd2! b2 95.Kc2. Tady by byl bílý mimo nebezpečí, protože černý již nemá obchvatný 
manévr králem po 1. řadě. 
 
Dlužno poznamenat, že pokud namísto 89. …Kf5 zahraje černý 89. …Kf3 (nebo 89. …Kf4), 
nemůže bílý pokračovat 90.f7? Vxf7 91.Kc3 Vb7 92.Jb2 (92.Kb2 Ke2 93.Jc5 Vb5! 94.Jxb3 
Kd3 a vyhraje) 92. …Ke2 93.Je4 Kd1 94.Kb2 Vb5 a vyhraje. Bílý ale nepotřebuje spěchat 
s obětí pěšce: 90.Jb2! Kf2 91.Jc4 Ke1 92.Jb2=. Můžeme správně dosáhnout zásadního závěru: 
že v takových situacích (dva spojení pěšci, blokovaní králem), nedává černému nic odříznutí 
bílého krále na „c“ sloupci. 
 
Na druhé straně, odříznutí krále na d-sloupci, jak jsme již viděli, je pro bílého osudné. Toto je 
právě důvod, proč by přirozený tah 84.g5? (namísto 84.Ke3!) byl špatný: černý odpoví 84. 
…Vd7!! (84. …Vc7? 85.g6 Vc2 86.g7 Vg2 87.f6 Ke6 88.Kf3! Vg1 89.Ke3 Kf7 90.Kd3 Vc1 
91.Ja4=; nebo 84. …Kd6? 85.Ke4! – ne však 85.g6? Vd7!! s výhrou – 85. …Vc7 86.g6 Ke7 
87.Kd3 Kf6 88.Ja4=) 85.g6 Kd6 86.f6 Ke6 87.g7 Vd8 88.Ke3 (88.Kg5 Kf7 vyhrává) 88. 
…Kxf6 89.g8D Vxg8 90.Kd3 Vc8 vyhrává. 
 

 



79. Jd1! Va8 
 

Úloha je pro bílého jednodušší po 79. …Kb6 80.Jb2 Kxa7 81.f5 (ne však 81.Ke3? Kb7! 82.g5 
Kc8! 83.g6 Vd7! – viz poznámka k 77. tahu černého) 81. …Vd2 82.Jd3 a v případě 
neopatrného 82. …b2?! 83.Jxb2 Vxb2 84.f6 je to nyní černý, kdo se musí pomocí „jediných“ 
tahů pokoušet získat remízu. 
 

Hlavní nebezpečí spočívá v postupu g-pěšce – to je 
ten, který musí být bráněný za každou cenu. 
 
84. …Ve2+!! 85.Kf5 Vf2 86.Ke6 Ve2+! Nebo 86.Kg6 
Kb6 87.f7 Kc6 88.Kg7 Kd6 89.f8D+ Vxf8 90.Kxf8 
Ke5= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80.g5 
 

Zde stálo za úvahu 80.Kd3!? Černý by musel odpovědět 80. …Kb4, dávajíce svého krále dále 
od královského křídla (po 80. …Vxa7 81.Kc3 je remíza zcela evidentní). Pokračování by 
mohlo být 81.f5 (81.g5 je také hratelné) 81. …Vxa7 82.f6 Vd7+ 83.Ke2 Kc5 (83. …Ka3 
84.g5 Vxd1 85.f7 Vd8 86.g6=) a nyní buď 84.Jb2 Jd4!? 85.Kd2 Vc7 86.Jd1! (ale ne 86.Ja4? 
Vc2+ 87.Kd1 Kd3! 88.f7 b2 89.Jxb2+ Vxb2 90.Ke1 Ke3 a vyhraje) 86. …Vc2+ 87.Ke1 b2 
88.f7 b1D 89.f8D= , nebo 84.g5 Kd6 85.Kd2! (85.g6? Ke6 vyhraje) 85. …Ke6+ 86.Kc1 a 
remíza. 
 

80. …Vxa7 81.g6 
 
81. …Vd7! 
 
„Mnoho komentátorů po Aljechinovi ignorovalo tento 
okamžik, ale počítač nám říká, že bílému není co 
závidět po 81. …Kd6! 82.Kf5 Ke7 83.Kg5 Va2“ 
(Kasparov). 
 
Pokud ovšem pošleme krále jiným směrem – 82.Kd3 
Ke6 (když 82. …Vc7, tak má bílý přinejmenším 
83.g7) 83.Kc3 – stejný počítač říká, že je to remíza. 
Tato pasáž staví před bílého více složitých problémů. 
 
 

 
82.Jb2 Vd2 
 

„82. …Kd6!? 83.f5 Vc7 84.Kf4 Vc2 je rovněž svůdné“ (Kasparov) 
Tato krátká varianta obsahuje tři (3) velké chyby: 83.f5? (83.Kd4 nebo Kd3 remizuje); 83. 
…Vc7? (83. …Ke7! Vyhrává; a 84.Kf4? (84.Kd3 nebo 84.f6 jsou správné). 
 

83.Kf3! 
 

„Pointa celé obrany: černý konec konců nemůže brát jezdce kvůli 84.g7. Pokud chce 
pokračovat ve hře na výhru, tak musí připustit přiblížení soupeřova krále ke svému volnému 
pěšci.“  (Aljechin) 
 

83. …Vd8 84.Ke4! 
 



„84.f5!? Kd6 85.Kf4 Vc8 86.Jd1 by možná bylo lepší, ačkoli po 86. …Vc4+ 87.Kg5 Vc1 
88.Jb2 Vc2 89.Jd1 Ke5 stále není remíza v dohlednu“ (Kasparov). Vyzbrojeni naším bádáním 
předchozích variant můžeme snadno ustanovit, že 84.f5? je chyba: po 84. …Kd6 85.Kf4 
černý vyhraje prostřednictvím 85. …Ke7! Na 85. …Vc8? By bílý neodpověděl 86.Jd1?, ale 
86.Ke4! Vc2 87.g7 Vg2 88.f6 Ke6 89.Kd3. Po chybném šachu věží (86. …Ke7! vyhrává, je 
správné). Bílý se zachrání prostřednictvím 87.Ke3! Je zajímavé, že poslední tah Kasparovovy 
analýzy je nepřesný (89. …Ke7 je mnohem silnější): v jeho závěrečné pozici po 90.Je3! 
výsledek stále není úplně jasný, například: 90. …b2? 91.g7 Vc8 92.Jc4+! nebo 91. …b1D 
92.Jg4+! remíza. Budeme muset studovat důsledky 90. …Ke4 91.f6 Kxe3 92.f7 Vg2+ 93.Kh6 
b2 94.f8D b1D. 
 

84. …Vd2 
 

„Zdá se, že je to jen zde, a ne v 72. tahu, kdy černý mine výhru: 84. …Kb4 85.f5 Kc3 86.Ja4+ 
Kc2 87.f6 Va8 a vyhraje“ (Kasparov). Tato varianta je obzvláště podivná, což je dáno tím, že 
především je závěrečná pozice remízová: 88.f7 Vxa4+ 89.Ke3! b2 90.f8D b1D 91.Df5+ Kc1 
92.Df1+ a pokud ustoupí král na b2, tak šach z b5 získá zpátky věž. A za druhé, pokud bílý 
odpoví na 86. …Kc2? tahy 87.g7! Va8 88.Ke3 tak může dokonce vyhrát. 
 

85.Kf3! Vd8 86.Ke4! Kd6 87.Kd4 
 

„87.f5?! Vc8 88.Jd3 Vc4+ by bylo nebezpečné“ (Kasparov). 87.f5? je špatné, protože 87. 
…Kd7!; na druhé straně, po 87. …Vc8? se může bílý zachránit prostřednictvím 88.g7 Ke7 
89.Kd3. 
 

87. …Vc8 88.g7 
 

Samozřejmě, toto je nejpřesnější – ačkoliv, v rozporu s Kasparovovým názorem. Bílý by 
neprohrál také po 88.f5 Ke7 89.Kd3  
 

88. …Ke6 89.g8D+ Vxg8 90.Kc4 Vg3! 
 
 
Seriál 7: Jezdec remizuje proti věži s pěšcem! 

 
 „Toto je tah, který jsem měl propočítaný, že by měl po 
tom všem vyhrát. Ostatní hráči také věřili, že bych měl 
docela snadno vyhrát, když bílý nemůže zadržet mého 
pěšce. Vzpomínám si, že jsem v této chvíli opustil hrací 
místnost, abych se trochu protáhnul a přijal gratulaci 
od Bogoljubova a dalších, kteří byli v tiskové místnosti 
a řekl mně, že celá partie už bude brzy zveřjeněna ….. 
Nicméně, po návratu ke stolu mě očekával silný šok.“ 
(Ed. Lasker) 
 
 
 
 

 
91.Ja4 Kf5 92.Kb4 Kxf4 93.Jb2 
 

93.Ka3 je chybou: 93. …Ke4 94.Jc5+? Kd4 95.Jxh3 Jc4 a černý vyhraje. 
 
„Nikdy mě nenapadlo, že bílý nemusí vůbec chytit pěšce a mohl by zremizovat partii. Emanuel 
Lasker ve skutečnosti objevil novou pozici v koncovce, v níž věž a pěšec nemohou vyhrát proti 
jezdci, a tato pozice se od té doby stala klasickou“  (Ed. Lasker) 
 

93. …Ke4 94.Ja4 
 

Bílý by mohl také zabránit králi v dosažení pole d4 tahem 94.Kc4, ale to není důležité. 



94. …Kd4 95.Jb2 Vf3 96.Ja4 Ve3 97.Jb2 Ke4 98.Ja4 
 
98. …Kf3 
 
Hrozí Ke2-d2-c2 s výhrou. Bílý nemůže více čekat. 
 
99.Ka3! 
 
Dle názoru J. Averbacha (v jeho pětidílném Chess 
Endings), mohl bílý také hrát 99.Jb2 Ke2 100.Jc4 
(100.Ka3 Kd2! 101.Jc4+ Kc1 vyhraje) 100. 
…Vg3 101.Ka3 následované 102.Kb2. 
 
 
 

 
 
 
Ale on nemůže: černý zde vyhrává 101. …Vc3! 
102.Ja5 (102.Jd6 Kd3 103.Kb2 Vc6!; 102.Je5 
Kd3 103.Kb2 Kd4) 102. …Kd3! 103.Kb2 Vc5! 
104.Jxb3 Vb5 105.Ka2 Kc3. 
 
99. …Ke4 
 
99. …Ke2 100.Jc5 Kd2 101.Kb2= 
 
 
 
 

 
100.Kb4 Kd4 101.Jb2 Vh3 102.Ja4 Kd3 103.Kxb3 Kd4+ 
Remíza 
 
Nechejte mě ještě jednou opakovat slova B. Vajnštejna: „Patrně to je nejneuvěřitelnější, 
nejparadoxnější remíza, která se na mezinárodním turnaji odehrála“ . A představoval bych si, 
že vy byste s tím souhlasili?! 
 
 
Mark Dvoreckij – ChessCafe 
 


