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Všichni, kteří hráli zápas s Michailem Botvinnikem, se stali 
mistry světa. Kromě Davida Bronštejna. Určitě proto, že se za 
tím až tak nehnal. Jedenkrát jsem se zeptal Bronštejna, jak se 
připravoval k tomu zápasu v roce 1951? „Hráli jsme šachy a 
rozmlouvali o životě. Domnívali jsme se, že vše důležité bude 
nalezeno za šachovnicí.“ A ještě v tom starém rozhovoru 
zazněla velkolepě-nesmyslná na tu dobu (ale na naši taktéž) 
myšlenka, že v šachu není důležitý výsledek, ale „možnost si 
vzájemně zafantazírovat“. 
 
 
 

 
 
D. Bronštejn – NN 
Soči, 1959 
Střední hra C22 
NN – lóže účastníka simultánky. Tam 
není nikoho a je tam místo pro všechny. 
1.e4 e5 .2d4 ed 3.Dxd4 Jc6 4.Da4 Jf6 
5.Jc3 d5 Všechno toto se nachází 
v univerzální příručce s názvem 
„Encyklopedie šachových zahájení“. 
6.Sg5 Začátek velkého odklonu. 6. …de 
7.Jxe4 De7 8.0-0-0 Dxe4?! Nevratná 
chyba. Ale, z druhé strany, když se tento 
tah neudělá, proč byla celá zahrada 
oplocena? 

 
„Vzájemné fantazie“ dovedly k pozici 
s překvapujícím a velmi výrazným 
mechanizmem na vazbu jezdce. 
9.Vd8+!! Jezdec c6 je přivázán-převazán 
a proto musí černý hrát 9. …Kxd8, na což 
okamžitě následuje 10.Dxe4! Tentokrát je 
přivázán jezdec f6 1-0 
 

 
 
 
D. Bronštejn – M.Tajmanov 
Tbilisi, 1966 
Sicilská obrana B49 
1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cd 4.Jxd4 Jc6 
5.Jc3 Dc7 6.Se3 a6 7.Se2 b5. 
Více klasiky má 7. …Jf6. 
8.Jxc6 Dxc6 9.a3 Sc5?! Je třeba udržet 
čistý styl. Neklasickou akci prodlužovalo 
9. …Sb7 10.Dd4 Vc8 – boj. 
10.Sd4 f6? Minimálně pěknější bylo 10. 
…Jf6. Přičemž 11.e5 Jd5 12.Sf3 již jasně 
stanovovalo převahu bílého. 

 
11.Sxb5! ab 12.Dh5+ g6 13.Dxc5. 1-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D.Bronštejn – A. Kinzel 
Krems (Rakousko), 1967 
Sicilská obrana B48 
1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cd 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 
Jc6 6.a3 Dc7 7.Se3 a6 8.f4 d6 9.Jb3 b5 
10.Se2 Sb7 11.Sf3 Vc8 Snad nastal 
nejvyšší čas postarat se o milovaného 
krále – 11. …Se7. 12.0-0 Je7 Tady už 12. 
…Se7 byl zjevným požadavkem 
horšícího se života. 
13.Jd4 e5? Instinkt sebezachování měl 
napovědět obranu 13. …Jc6. Teď již – 
pohroma. 

 
14.Jdxb5! ab 15.Jxb5 Dxc2 16.Jxd6+ 
Kd7 17.Jxb7+ 1-0 
 
 
 
D.Bronštejn – M.Tomič 
Vinkovci (Jugoslávie), 1970 
Sicilská obrana B31 
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 g6 4.c3 Db6 
Kolik již dam bylo svedeno vstupem na 
b6 a zhynuly při plnění nevlastních 
služebních povinností. Nevím, zda je 
lepší, ale přesnější je klidné 4. …Sg7. 
5.Sa4 Sg7 6.0-0 e5?! Od pohledu 
neestetické. Možná, mistr Tomič 
předpokládal, že stihne udělat d7-d5 a 
stane se pánem v centru. Co míst toho? 
Například 6. …Jf6 7.e5 Jd5 – vše 
nejzajímavější je před námi. 7.Ja3 Jge7 
Viz diagram! 
8.b4! Způsob vývinu svého státu, který 
zvolil Tomič, je pomalý, a proto 
nastupuje rozhodující rozbití beztak 
chatrného pěšcového krytu. 
8. …cb 9.Jc4 Dc5 10.d3 bxc4 Jinak 
11.Se3. 11.Vb1 Ke starým hrozbám se 
přidává nová – 12.Vb5. 
 

 
11. …c2 12.Dxc2 Jd4 13.Jxd4 Co dál? 
13. …Dxd4 je zapovězeno kvůli 14.Se3 a 
na 13. …exd4 je velmi nepříjemné 
14.Sa3  1-0 
 
 
D.Bronštejn – L.Lengyel 
Sarajevo, 1971 
Hra dvou jezdců C57 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.Jg5 d5 5.ed 
Jd4 6.c3 b5 7.Sf1 Jxd5 8.cd Moudrá 
teorie předpokládá, že perspektivnější je 
8.Je4 Dh4 9.Jg3, uchovává jistou převahu 
v zahájení. 
8. …Dxg5 9.Sxb5+ Kd8 10.0-0 Celá ta 
„moudrá hlava“ předkládá jinou redakci 
obrany – 10.Df3 Sb7 11.0-0. 10. …ed 
11.Df3 Sb7 

 
12.Dxf7? Příliš lákavé, aby mohla být 
pravda. Správně 12.Ve1, zatím drží 
pevnost. 
12. …Jf6! To je tah! Jezdec nejenom 
pokryl všechna nebezpečná pole kolem 
krále, ale také vytvořil napadení cizí 
dámy, střelce a krále. To je kůň! 
Promiňte , Davide Ionoviči, ale váš 
génius v této partii dřímal. 0-1 
 
 



I.Jefimov – D.Bronštejn 
Kyjev, 1978 
Královský gambit C34 
1.e4 e5 2.f4 ef 3.Jf3 Jf6 4.e5 Jh5 5.Jc3 
d6 6.Sc4 de?! K vítězství přes porážku! 
Správné rozhodnutí 6. …Jc6 a pouze na 
7.De2 – 7. …de!? 8.Jxe5 Jxe5 9.Dxe5+ 
De7 s vyrovnáním. 
7.Jxe5? Spolehlivost konstrukce je dána 
jednoduchostí jejího provedení. Proto je 
jednodušší, přesnější a lepší 7.Sxf7+! 
Kxf7 8.Jxe5+ Kg8 9.Dxh5 – šance jsou 
na straně bílého.7. …Dh4+ 8.Kf1 Se6 
9.Sxe6(9.Je4!?) …Jg3+ 10.Kg1 Sc5+ 
11.d4 

 
Černému se nedostává figur, ale pro 
výhru musí odevzdat ještě dvě další. 
11. …Sxd4+!! 12.Dxd4 Je2+! 13.Jxe2 
De1 mat. 
Pěkná kombinace, ale ještě větší 
pikantnosti jí přidává fakt, že celá, tah po 
tahu proběhla v partii Davida Bronštejna 
v simultánce v předválečném Kyjevě  

K.Asejev – D.Bronštejn 
Moskva, 1982 
obrana Caro-Kann B16 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 de 4.Jxe4 Jf6 
5.Jxf6+ gf 6.Sc4 Sf5 7.Je2 Jd7 8.Jg3 
Sg6 9.0-0 e6 10.h4 Zde, jak se říká, již 
přebývala lidská ruka, a celá tato akce 
s postupem křídelního pěšce je označena 
za impulzivní a chybnou. 10. …f5!? 

 
11.h5? Pouze 11.Sg5 s vynucením 
výměny černopolých střelců, což je 
výhodné pro bílého. 
11. …Dh4 12.Df3 Sd6 13.hg Jinak 
pomalá smrt po ztrátě pěšce h5 (13. 
…Sxg3) nebo jízda atamana Platova – 
Jd7-f6-g4. 13. …hg Teď 14.Vd1 
prohrává kvůli 14. …f4 a na 14.Ve1 
s nadějí zkomplikovat hru ve variantě 14. 
…f4 15.Sxe6! přijde 14. …Sxg3! 15.fg 
Dxd4+ 
0-1

v roce 1941 a poté se opakovala v partii 
Fozzi – Kermit, sehrané v Holandsku 
v roce 1982. 
 
 
 
 
 


