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Nový York, 1924 
 
Když se na demonstrační šachovnici po 103. tahu objevil nápis „Remíza“, údivu diváků, kteří se 
sešli v japonském sále hotelu „Alaman“, nebralo konce. Byla to skutečně ta nejneuvěřitelnější, 
nejparadoxnější remíza, která kdy byla dosažena na mezinárodních turnajích. 
Edward Lasker po podpisu remízy, když tisknul ruku svému mnohem slavnějšímu jmenovci, zvolal: 
„Nevěděl jsem, že v koncovce udělá jezdec remízu proti věži s pěšcem!“ 
Tato partie byla podrobně okomentována Aljechinem v turnajovém sborníku, o čemž svědčí tato 
čísla: 55 poznámek, 9 vykřičníků u tahů bílého a 7 – u tahů černého. Kromě toho, jeden otazník dal 
Aljechin ke 37. tahu Em. Laskera, jehož následky musel likvidovat v průběhu 65 tahů! 
Ostatně, Em. Lasker mohl remízovat i dříve, ale snažil se vyhrát za každou cenu, nebojácně se 
procházel po okraji propasti – každopádně potřeboval bod! V případě remízy by přece ztrácel v pěti 
partiích 1,5 bodu. Ale to nebylo nejhorší, především – v případě porážky by se k němu přiblížil 
Capablanca.  
Nebudeme zde uvádět celou partii a veškeré Aljechinovy komentáře, ale pokusíme se vyprávět o 
událostech formou fotoreportáže. 
 

 
 
Základní pozice čigorinské obrany, lze ji 
nalézt v padesáti z každé stovky španělských 
her. Nic nevěstí bouři. 
 

 

 
 
Zajímavá pozice s geometrickými motivy. 
Černí jezdci jsou symetricky postaveni na 
okrajích šachovnice, připraveni ke skokům na 
c4 a f4, černí střelci stojí vedle sebe na 7. řadě 
a bílí – na sloupci „c“. Jak jedni, tak druzí 
hrají zatím role nejspíše objektů, než subjektů 
útoku. Diagonála d1-h5 je přetížena figurami, 
které nejsou silné v působení po úhlopříčkách 
… Lze brát pěšce e5, kdy se všechny figury 
dají do pohybu, nastanou chaotické situace … 
Brát, či nebrat? 
17.Jxe5! Sxh3 18.Jxf7 
Černý nemůže pochopitelně brát jezdce kvůli 
šachu dámou z d5. 
18. …Se6 19.Jg5 
 

 
 
30.Je3! 



Bílý hrozí zahrát 31.Vd1 a po zahnání střelce 
z diagonály a5-e1 získat figuru. 
Protikombinace černého 30. …Jxe4 31.fe 
Vxe4 se vyvrací tahem 32.Vc8. 
„Černý, majíce za to, že našel skrytou obranu, 
urychluje události. Nicméně brzy bude nemile 
překvapen ve svých očekáváních“ (Aljechin). 
A ihned za ním, dodáme, bude rozčarovaný 
také bílý. 
30. …Sa3 31.Vd1 Sb4 32.a3 Sa5 33.b4 Sc7 
Nyní hrozí mat. Obrana 34.Jg4 je 
nedostatečná s ohledem na 34. …Jxe4! Proto: 
34.f4! Jxe4! 35.Kh2! Vxd1! 36.Jxd1! 
Všechny vykřičníky jako známka kvality, 
neboť náleží Aljechinovi. 
36. …De7 
 

 
 
Tady bílý, při využití neobvyklé pozice jezdce 
na h3 a vazbu soupeřova jezdce, mohl získat 
figuru: 37.Jdf2 Vd4 38.De3 Sb6 39.Vc8+! 
Kf7 40.Jxe4 Vxe4 41.Dxe4 Dxe4 42.Jg5+! 
 
Emanuel Lasker trpěl pravděpodobně 
nedostatkem času, nezvládl propočítat tuto 
variantu a spokojil se ziskem dvou figur za 
věž. 
37.Vxc7 Dxc7 38.Dxe4 Dc4! 
Nyní s jistým rozčarování uviděl, že v případě 
výměny dam ztratí pěšce a3 (s ohledem na 
špatné postavení jezdce na h3); poté černý 
vymění pěšce „b“ a odevzdá, v případě 
potřeby, za jednoho z bílých pěšců  na 
královském křídle tři svoje, za posledního 
odevzdá věž. A dva jezdci, jak je známo, 
nematují … 
 

 
 
Když viděl Ed. Lasker, že se soupeř vyhýbá 
remízovým variantám, rozhodl se hrát 
psychologicky. Postavil nyní pozici, v níž 
může bílý obětovat figuru za získání možnosti 
napadat krále dámou a jezdcem. V tom 
případě by měl Ed. Lasker kvalitu za pěšce, a 
pokud by útok bílého neprorazil, měl by 
reálné šance na výhru. Emanuel Lasker 
obětoval figuru na h6! 
 

 
 
Černý, který udělal posledních 5 tahů 
s vykřičníkem, odrazil útok a vynutil výměnu 
dam. Nyní se úkol pro Em. Laskera „jak 
vyhrát“ změnil na úkol „jak neprohrát?“ 
Černý se probíjel na dámském křídle. 
75. …a5! 76.ba b4 77.a6! Kc5 78.a7! b3 
 



 
 
Bílý ztratil všechny pěšce, ale stáhnul veškeré 
– běda, nemnohočetné – vojsko k jediné 
naději černého – pěšci b3. Nyní začíná 
kolotoč kolem něj. Černý král se chce, po 
obejítí své věže, dostat na d2. 
96.Ka4 Ve3 97.Jb2 Ke4 98.Ja4 Kf3 99.Ka3 
Ke4 100.Kb4 Kd4 101.Jb2 Vh3 102.Ja4 
Kd3 103.Kxb3 Kd4+ 
Obě strany dosáhly úspěchu – bílý sebral 
pěšce, a černý přece jen dokázal dát šach! Po 
tomto bylo vojenské dění ukončeno. 
Na závěr je třeba říct, že po 30.Je3! 
protikombinace černého, přes Aljechinovo 
mínění, vycházela: 30. …Jxe4 31.fe Vxe4 
32.Vc8 Ve8!  a černý zůstane s pěšcem navíc 
(Konstantinopolskij). 
Uvedené možnosti nicméně nemění celkové 
hodnocení tohoto napjatého souboje, v němž 
si oba soupeři po právu zasloužili vyhrát. 


