
Botvinnikova lekce 
Šachmaty v SSSR 8/1991 

 

Jak pracovat s šachy? Tato otázka zajímá mnoho milovníků, přejících zvýšit svou kvalifikaci. 

Předkládaná partie, prokomentovaná v roce 1931 budoucím mistrem světa, napomáhá se v tom 

orientovat. 

Všimněte si, jak podrobně přistupuje Botvinnik k výkladu zahájení, zdůrazňujíce jeho základní 

ideu. Velkou pozornost dává objasnění plánů stran ve střední hře a podrobné analýze možných 

pokračování, přičemž tato analýza je velmi objektivní a sebekritická. Botvinnik, který partii vyhrál, 

nekritizuje pouze hru soupeře, ale i svou. 

I když některá hodnocení z dnešního pohledu zastarala, ponechali jsme komentář beze změn, 

protože považujeme za důležité, ukázat, jak se šachy pracoval vynikající velmistr na samém 

počátku své slavné pouti. 

 

Botvinnik – Golidze 

VII. mistrovství SSSR, Moskva, 1931 

Grunfeldova ohrana D94 

 

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 

Jak je známo, je zde velmi silné nevyvinovat 

dámského jezdce, ale pokračovat jednoduše 

tahem 3.f3!, po němž již černý nemůže hrát 

Grunfeldovu obranu, ale je přinucen přejít ke 

staroindické obraně. Na tah v textu může 

černý hrát Grunfeldovu obranu, v níž má 

patrně více šancí než ve staroindické. 

3. …d5 

Grunfeldovi náleží čest objevení a 

rozpracování této varianty, v důsledku čehož 

byla pojmenována jeho jménem i celá obrana. 

Svého času se tato obrana těšila asi takové 

popularitě, jako dnes Nimcovičova obrana 

(1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4). Postupně ale 

vymizela z turnajové praxe a nyní se s ní lze 

potkat jen zřídka. Čím to vysvětlit? Základní 

idea obrany je poměrně jednoduchá.  

V podstatě hraje černý ortodoxní variantu, 

pouze bez tahu e6. Tah e6 černý nedělá, 

královského střelce vyvíjí na g7. Ve srovnání 

s ortodoxní variantou je zde ta výhoda, že 

dámský střelec černého nezůstane zavřeným 

(jak víme, problémy vývinu střelce c8 – 

hlavní nedostatek ortodoxní obrany). Zdálo 

by se, že Grunfeldova obrana je pohodlná; 

věci se mají ale poněkud jinak. Při správném 

pojetí zahájení bílý stejně vynutí černého 

zahrát e7-e6 a takovým způsobem se idea 

obrany ukazuje neuskutečněnou. 

4.Jf3 Sg7 5.e3! 

Toto na první pohled skromné pokračování 

představuje nejenergičtější protijed. Co má 

černý dělat s pěšcem d5? Stojí před dvěma 

stejně málo uspokojivými možnostmi. Za 

prvé, černý může bez boje odevzdat centrum 

(5. …dc), ale tehdy bílý, ovládaje pevným 

středem, ještě více předstihne ve vývinu. Za 

druhé – bránit pěšce d5 prostřednictvím c6 a 

e6. V tom případě má střelec c8 skoro stejné 

perspektivy, jako v ortodoxní obraně. Jiná 

pokračování (kromě 5.e3) nedávají bílému 

jasné výhody. Při energickém 5.cd Jxd5 6.e4 

Jxc3 7.bc 0-0 8.Se2 c5 stojí černý plně 

uspokojivě. Tah 5.Sf4 (tento tah horlivě 

doporučuje Nimcovič ve „Vybraných partiích 

karlovarského turnaje 1929“) má do 

vyvrácení Grunfeldovy obrany evidentně 

velmi daleko. 

5. …c6 

Černý volí jiný plán – upevnění bodu d5. 

Konec konců je to strategicky správně, ale 

takticky černý řeší zadání neuspokojivě. 

Prozatím nebyl tento tah nezbytně nutný. Je 

účelný pouze v tom případě, jestli bílý zahraje 

Db3 s napadením pěšce d5. A dále po Db3 je 

černý již přinucen hrát i e7-e6, aby vyvinul 

dámského jezdce na d7. Po vynucení c6 a e6 

se obvykle dáma z b3 vzdálí, protože tam již 

nemá nic víc na práci. V dané partii černý 

nečekal na výpad Db3 a hraje c6 a e6 a tím 

způsobem ušetřil bílému dvě důležitá tempa. 

6.Sd3 0-0 7.0-0 e6 8.b3 

Pochopitelně! Bílý již není vázán hrát 8.Db3. 

Namísto toho s výhodou vyvíjí střelce c1 na 

a3, čemu nemůže černý očividně zabránit.  

Jiný plán spočívá v okamžitém otevření hry 

prostřednictvím 8.e4 de 9.Jxe4 Jxe4 10.sxe4. 

Ale z pohledu pozice není tento plán dobrý, 

protože černý dostává možnost napadat pěšce 

d4 i po diagonále a1-h8 i po sloupci „d“. 

8. …Jdb7 9.Sa3 Ve8 10.Vc1 b6 

Jediná možnost vyvinout střelce c8. Průlom 

v centru 10. …e5 11.de Jxe5 12.Jxe5 Vxe5 

13.cd cd (13. …Jxd5 14.Je4) by vedl 

k izolovanému pěšci bez jakékoliv 

kompenzace pro černého. Černý, věren svému 

stylu, neplánuje otevřít pozici. 

11.De2 a6 



Opět zahráno nepromyšleně. Černý spoléhá, 

že bílý hrozí 12.cd ed 13.Sa6 s výměnou 

střelců; proto se již cítí povinen se bránit. Je 

očividně, že při 11. …Sb7 12.cd ed 13.Sa6 

Dc8! 14.Sxb7 Dxb7 by byla slabost pěšce c6 

zdánlivá a černý by stál zcela uspokojivě. 

Bílý samozřejmě o takovém pokračování 

nepřemýšlel. 

12.Vfd1 Sb7 13.Sd6! 

Bílé figury jsou výborně rozestaveny, ale při 

pozorném prostudování pozice se může 

ukázat, že hra bílého jako by se ocitla ve slepé 

uličce. Skutečně, nalézt správný plán za 

bílého není snadné. Například, velmi lákavý 

výpad 13.Je5 (hrozí f4) 13. …Jxe5 14.de Jd7 

15.f4 f6 16.cd ed 17.Je4!! de 18.Sc4 Kh8 

19.e6 a bílý vyhrává. Ale černý pokračuje 16. 

…cd a dosáhne rovné hry. Idea bílého spočívá 

v pěšcovém nástupu na dámském křídle. 

Zároveň hrozí upevnit pozici střelce d6 tahy 

b4 a c5. 

13. …Jh5 

Útoku bílého na dámském křídle staví černý 

protioperace v centru a na královském křídle. 

Hrozí zahrát f5 s dalším převodem jezdce h5 

na f4; v případě c5 odpoví černý podrytím 

středu tahem e5. 

14.b4 b5 

Pohotový tah, který vyjasňuje pozici. Pokud 

by černý pokračoval ve svých manévrech 

v centru, tak události mohly pro něj dopadnou 

katastrofálně, například: 14. …f5 15.c5 b5 

16.a4 Jhf6 17.ab ab 18.Jxb5! cb 19.Sxb5 Je4 

20.Se5 atd. 

15.c5 

 

 
15. …Jb6? 

Černý nechápe pozici. Poprvé dostal možnost 

uvolnit svou hru prostřednictvím e6-e5 a tuto 

možnost upouští. Po 15. …e5! 16.de Jxe5 

17.Jxe5 Sxe5 18.Sxe5 Vxe5 19.Db2 De7 

20.a4 by stál bílý pouze mírně lépe. Namísto 

toho se černý nalákal na „poziční výhody“ – 

dvojice střelců a volný pěšec – a výsledkem 

je, že se ocitá v téměř patovém postavení. 

16.Se5 

Jediný tah. Černý hrozil nejenom 16. …Jc4 

(což je bílému výhodné), jako spíše 16. …Jc8 

s výměnou důležitého střelce. Pokud si černý 

nepřeje jít na variantu 16. …f6 17.cb fe 

18.Jxe5 Sxe5 (18. …Dxb6 19.g4! Jf6 20.g5 

Jh5 21.Jxg6 a bílý vyhraje) 19.de Dxb6 20.a4, 

musí putovat jezdcem na c4, kde ho čeká 

trpký osud. 

16. …Jc4 17.Sxc4 bc  

Pozice se vydefinovala. Černý získal volného, 

ale „mrtvého“ pěšce, šance bílého na 

dámském křídlo jsou reálnější. Převaha dvou 

střelců černého taktéž není s to být využita, 

protože střelec b7 vládne pouze potenciální 

energií. Nyní by bylo pro bílého 

nejjednodušší vyměnit střelce, protože pak 

slabost černých polí v táboře černého bude 

ještě ostřejší. Ale ani následující tah bílého 

není špatný. Pravda, černý dostává možnost 

vyhnout se výměně střelců a „zašpuntovat“ 

bod d6, ale bílý střelec zůstává mnohem 

aktivnější než jeho černý protinožec. 

18.a4 Sf8 19.h3! f6 20.sh2 Dd7 21.Va1 Jg7 

Černý připravuje postup e6-e5 a za tím 

účelem podniká důmyslný převod jezdce na 

f7. Následující tah odhaluje plán bílého. 

Protože průlom by oživil střelce b7, 

připravuje se bílý ke hře na královském 

křídle. Předběžně musí postoupit pěšcem na 

e5, aby definitivně stísnil černého. 

22.Kh1 Jf5 23.e4 Jh6 24.Vg1 Jf7 25.e5 

Právě včas! Připravenému průlomu e6-e5 je 

zabráněno. 

25. …f5 26.g4 fg 

Usnadňuje úlohu bílému. Při lepší odpovědi 

26. …Kh8 by se útok těžko organizoval. 

Pravděpodobně by se muselo zahrát g4-g5 a 

pak nastoupit pěšcem „h“. 

27.hg g5 

Vynuceno. Bílý hrozil zahrát 28.g5 a převést 

jednoho ze svých jezdců na f6. Ale nyní může 

jezdec dostat na f6 přes h5 a navíc může bílý 

provést průlom f2-f4. 

28.De3 h6 29.Jd2 

Bílý vede útok nepřesně. Nebere v úvahu, že 

otevření hry mohou využít obě strany. 

Důslednější bylo převést jezdce c3 na 

královské křídlo. Je pochybné, aby po 29.Je2! 

Jh8 30.Jg3 Jg6 31.Jh5 Se7! 32.Jf6 Sxf6 33.ef 

Df7 34.Se5 Jf8 35.Jd2 Jh7 36.f4! mohl černý 

zachránit partii. 



29. …Jh8 30.f4 

To je už nesprávně! Nezbytný byl přípravný 

tah 30.Je2!, aby v případě 30. …Jg6 31.f4 gf 

šlo na f4 brát jezdcem. Tehdy by po 32.Jxf4 

Jxf4 33.Sxf4 Dh7 34.Jf1 nemohl černý dlouho 

odolávat. 

30. …gf 31.Sxf4 Dh7 32.Jf1 Jg6 

Bílý se ocitl před těžkým úkolem. Jak 

pokračovat v útoku? Nejsamozřejmější 33.Jg3 

Jxf4 34.Dxf4 Se7! 35.Jh5 Vf8! 36.Jf6 Sxf6 

37.ef Vf7 38.Vaf1 Vaf8 39.De5 Dd3! vede 

k výhodě černého. Bílý se proto rozhoduje 

nakonec sejmout blokádu z pěšce c4 a zapojit 

do hry ještě jednoho jezdce. 

33.Je2 

 

 
33. …a5!! 

Skvělá léčka! Bílý počítal pouze s 33. …Jxf4 

34.Jxf4 Se7! 35.Jh3! (35.Jxe6 Sc8 36.Jf4 Sg5 

a střelci ožili, nebo 36.Jc7 Sg5 37.Jxe5 Sxe3 

38.Jf6 Kg7 39.Jxh7 Sxd4! a černý vyhrává) 

35. …Vf8 36.Jh2 a hrozba g5 je velmi silná. 

Tah černého se zdá být chybou, protože po 

34.b5 nemá na dámském křídle jak dýchat. Ve 

skutečnosti po 34.b5 cb 35.ab Sxc5!! 36.Sxh6 

(36.dc d4) 36. …Jxe5 černý lehce vyhrával. 

34.ba Vxa5? 

Hrůzostrašný tah. Černé věže nemají na „a“ 

sloupci co na práci, pěšec a4 je lehce 

bránitelný. Bylo zapotřebí pokračovat 34. 

…Sa6! a věžemi zaujmout sloupec „b“. Těžko 

říct, zda by tato protihra postačovala na 

záchranu partie, ale spočívala v ní poslední a 

slušná šance černého – to je nesporné. 

35.Jfg3 Vea8 36.Jh5 Sg7 37.Jc3 Jxf4 

38.Jxf4! Sc8 

Černý je spoutaný. Obě věže hlídá jediný 

jezdec c3 a černá dáma nemá vhodná pole pro 

vniknutí po diagonále b1-g7. Bílému zbývá 

převést věž na h2 a zvítězit průlomem g4-g5. 

39.Va2 Vb8 

Příliš pozdě! 

40.Vh2 Vb3 41.g5! h5 42.Jxh5 

Bílý zahájil přesně propočtenou závěrečnou 

kombinaci, ale ještě jednodušeji vyhrávalo 

42.g6 Dh6 43.Vxh5 Vxc3 44.Df2! a černému   

nezbývá než se vzdát. 

42. …Dd3 

Poslední pokus. Nevycházelo 42. …Vxc3 

43.Dxc3 De4 s věčným šachem kvůli 43.Jf6! 

43.Df4! Vxc3 44.Jf6 Kf8 45.Je4 

 

 
45. …Ke8 

Vede k matu. V případě 45. …Kg8 by bílý 

opakoval tah a zahrál by 46.Jf6 Kf8 47.Jxd5 a 

pokud 47. …Kg8, tak 48.Je7 mat. Jestliže 47. 

…Ke8, tak 48.Jxc3 Dxc3 49.Vf1! Va7 

50.Vh8. V případě 45. …ke7 bílý lehce 

vyhrával jednoduchým 46.Jxc3 Dxc3 47.Vh7 

atd. 

46.Jd6 Kd8 47.Vh8 Sxh8 48.Df8 černý 

vzdal.

 


