
Jean Dufresne 
Jean Dufresne (14. února 1829, Berlín – 13. dubna 1893, tamtéž) 
byl německý šachový mistr, šachový skladatel a publicista. Byl 
žákem Adolfa Anderssena, se kterým sehrál roku 1852 v Berlíně 
tzv. nevadnoucí partii (Evergreen Game). 

Dufresne byl neúspěšný spisovatel píšící 
pod pseudonymem E. S. Freund. Jako 
šachový publicista však napsal několik 
vynikajících šachových knih, z nichž 
především Kleines Lehrbuch des 
Schachspiels (1881, Malá učebnice 
šachu), známá v Německu jako Der 
Kleine Dufresne, vyšla během 
následujících deseti let v šesti vydáních.  
Napsal také ve své době populární knihu 
o Paulu Morphym Paul Morphy's 

Schachwettkampfe (1859, Morphyho šachové zápasy). V oblasti kompozičního 
šachu je Dufresne autorem třídílné publikace Sammlung leichterer 
Schachaufgaben (Sbírka lehkých šachových úloh), jejíž jednotlivé díly vyšly v letech 1881, 1882 a 1887. 

Zdroj: Wikipedie 
 
 
Po Kieseritzkym další oběť Anderssenovy kombinace v partii, tentokrát s přívlastkem „nevadnoucí 
(věčně svěží apod..)“. Mnohem méně je však známá jeho brilantní výhra nad týmž Anderssenem, v níž 
svého učitele a velkého hráče udolal ve 13 tazích díky prudkému útoku po otevřeném „h“ sloupci a kdy 
zejména onen 13. tah stojí za to: 
 

Anderssen – Dufresne 
(1851) 

Španělská hra 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jd4 4.Jxd4 ed 5.Sc4 Jf6 
6.e5 d5 7.Sb3 Sg4 
Vynucená varianta, začínající tímto tahem, 
přinesl černému úspěch pouze v důsledku chyby 
soupeře. Objektivně lepší je proto 7. …Je4. Ale 
tehdy bychom se nestali svědky velkolepého 
matového závěru. 
8.f3 Je4 9.0-0 
Správná obrana. Prohrávalo 9.fg Dh4+ 10.g3 
Jxg3 11.hg Dxh1+ 12.Ke2 d3+ 13.cd Dg2+ 
14.Ke1 Sc5. 
9. …d3 10.fg? 
Chyba. Útok se odrážel prostřednictvím 10.De1. 
10. …Sc5+ 11.Kh1 Jg3+! 12.hg Dg5 
Hrozí 13. …Dh6 mat, ale bílý evidentně spoléhal 
na svůj následující tah. 
13.Vf5 
 
 

 
13. …h5!!  Určitě „nesmrtelný tah“! 
Nepřekvapí, že jej neviděl ani takový gigant 
šachové kombinace, jako Adolf Anderssen. 
Bílý vzdal. K matu vede 14.Vxg5 hg+. 
Nepomáhá ani 14.gh Dxf5 15.g4 Df2 16.g3 
Dxg3 17.Df1 Dh4+ atd. 
Zapamatujte si mechanismus této kombinace: 
střelce bere králi pole g1, pěšec h2 je odlákám 
obětí jezdce na g3 a věž matuje po sloupci „h“. 

 



A ještě malá ukázka z prvního dílu jeho výše uvedené třídílné knihy Sammlung leichterer 
Schachaufgaben (Sbírka lehkých šachových úloh): 
 

 

 
 
 
 
 

Řešení: 
I. 1.Jg4+ Vxg4 2.Vf5+ Kxf5 3.Vd5 mat 
II. 1.Vh1+ Vh2 2.Vbh7+ Vxh7 3.g7 mat 
III. 1.1.Vg5+ Kxg5 2.Jf7+ Kh5 3.g4 mat 

IV. 1.Se4+ Vb7 2.Db8+ Vcxb8 3.Vxa7+ Sxa7 4.Jc7 mat 


