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     Článek publikovaný v tomto čísle byl 

otištěn v časopise „Šachmaty v SSSR“ č. 2 

(1941). V něm uvedené otázky 

komentování partií jsou aktuální i dnes. 

Také dnes autoři mnoha poznámek 

neodhalují zlomové okamžiky boje, 

módním se stalo citování nekonečného 

počtu partií a odkazů na teoretické 

příručky. 

     Jak se má komentovat? Tuto otázka 

stále ještě vyžaduje seriózního posouzení a 

my se k němu vrátíme v jednom z dalších 

čísel časopisu. 

     Seriózní a odpovědné zadání stojí před 

komentátorem, chtějícímu objektivně a 

hluboce proanalyzovat šachovou partii. Jak 

správně ukazují ve své vynikající knize 

„Zápas Aljechin-Capablanca o mistra 

světa“ G. J. Levenfiš a P. A. Romanovskij, 

„komentovat partie – znamená vybavit si 

logický chod myšlení obou soupeřů, 

odhalit všechny kritické okamžiky, ukázat 

příčiny vítězství a porážek, rozlišit výhody 

a nevýhody šachových postavení“. K této 

jasné a cenné definici je třeba dodat, že 

komentáře musí propagovat šachové 

umění, ukazují krásu a hloubku šachu, 

musí učit správnému chápání pozice, 

podněcovat sportovní kvality. Žádná 

učebnice nemůže tak jasně a zajímavě učit 

zákonům šachové strategie, jak to může 

udělat v poznámkách k partii talentovaný 

komentátor a analytik, popularizátor a 

pedagog. Ne nadarmo měly pro tvorbu 

řady generací šachistů klasické práce 

Čigorina v ruských šachových publikací a 

knihy Tarrasche „Moderní šachová partie“. 

Čigorin a Tarrasch směřovali různými 

metodami k jednomu cíli – udělat své 

komentáře vzrušujícím zobrazení toho 

boje, který se rozvinul v partii, sestavit je 

tak, aby pro čtenáře nezůstala žádná 

nevyjasněná, nevyřešená otázka. 

Pokračujíce ve slavných tradicích 

Čigorina, naši sovětští komentátoři a 

analytici úspěšně řeší obtížné a vážné 

úkoly, stojící před nimi. O tom výmluvně 

hovoří nekonečné překlady z našeho tisku, 

objevující se ve všech šachových vydáních 

světa. 

     Nicméně v naší šachové literatuře se 

stále ještě objevují komentáře, mající řadu 

podstatných nedostatků, neuspokojujících 

požadavků a zájmům čtenáře. Rozhodující 

význam v tomto zaostávání našich 

komentátorů sehrála úplná absence kritiky. 

Opravdu, je těžké připomenout nějaké 

vystoupení v našem tisku, které by 

nejenom interpretovalo jednotlivé dílčí 

nepřesnosti, ale bylo by třeba podrobného 

hodnocení komentářů kteréhokoliv autora. 

U nás se kritizuje velmi nesměle, 

s desítkami výmluv a omluv. Taková, 

pokud to mohu říct, salonní kritika přivedla 

k vytvoření šablon a absenci debat o 

seriózních otázkách šachové analýzy. 

     V šachovém boji, surovém, logickém a 

důsledném, není a nemůže být nic 

záhadného, nic nevysvětlitelného. Podle 

soudobé teorie výhoda prvního tahu, 

kterým disponuje bílý, nedává rozhodující 

převahu. Při bezvadně správné oboustranné 

hře musí partie pravděpodobně skončit 

remízou. Ale taková, bezvadná hra zatím 

není dostupná ani nejlepším světovým 

šachistům. Takovým způsobem existuje 

úplná možnost a bezpodmínečná nutnost 

motivovat průběh jakékoli partie jak 

dopuštěnými chybami, tak i těmi jasnými a 

zajímavými idejemi, které hráči přivedli ve 

hře. Navíc, obvykle jedna chyba, pokud 

není koneckonců mimořádně hrubou, 

nevede k porážce. Je jasné, že v návaznosti 

na to komentátor musí odhalit zlomový 

okamžik boje, tu její etapu, která se jeví 

rozhodující pro průběh partie. Při tom 

nelze komentovat pouze provedené tahy. 

Vždyť volba těchto tahů je určená řadou 

seriózních okolností, těmi kombinačními 

možnostmi a pozičním hodnocením, které 

neviditelně, „za kulisami“ probíhají 

v šachovém boji. 

     Jedním z největších nedostatků v práci 

našich komentátorů je absence orientace na 

určitý kruh čtenářů. Velmi často jsou 

poznámky k partiím nepodložené, přetékají 

obecnými, ničím nepodpořenými úvahami 

nebo špatně odůvodněným, notoricky 

známým hodnocením – „bílý stojí lépe“, 

„šance jsou vyrovnané“ apod. Je 

charakteristické, že poznámky v časopise 

„Šachmaty v SSSR“, mající mnohem 

kvalifikovanějšího čtenáře, se skoro ničím 

neliší od poznámek v novinách „64“, 

určených pro zcela jiný okruh čtenářů. 



     Doložíme výše uvedené výroky 

příklady. Nejdříve se podíváme na 

poznámky M. Čigorina a S. Tarrasche. 

 

 
 

     Následující pozice vznikla 

v rozhodující, 22. partii zápasu Čigorin – 

Tarrasch (1893). Tarrasch po pečlivém 

přemýšlení tady zahrál 20. ...gh. K tomuto 

tahu dělá Čigorin následující vyčerpávající 

komentář: 

     „Je riskantní objasnit dohady, proč Dr. 

Tarrasch nevzal pěšce g4. „Deutsche 

Schachzeitung“ uvádí k 20. tahu černého 

následující poznámku: „Nepochopitelné 

přehlédnutí. Tahem 20. …Vxg4 mohl 

černý získat druhého pěšce a s tím 

pravděpodobně i partii; v tom případě by 

se Dr. Tarrasch stal vítězem velkého 

zápasu“. 

     „Deutsche Schachzeitung“ se mýlí. 

Samotný Dr. Tarrasch po skončení partie 

oznámil divákům, že brát pěšce pro něj 

bylo krajně nebezpečné. Nám se zdá první 

dojem Tarrasche mnohem správnější, což 

čtenáři nyní také uvidí z uvedených 

variant. 

     Nejdříve proberu pokračování, které po 

20. …Vxg4 21.Kh1 gh s tahem 22.Sb5 

skoro vynuceně vede k vrácení dvou pěšců 

pro bílého. Nenašel jsem lepší odpověď za 

černého, než 22. …Sd7, pak 23.Je5 Jxe5 

24.Vxf6 Sc6! 25.Sxc6 Jxc6 26.Jb5 

(26.Vxe6 Jxd4 27.Jxd5 by také, 

pravděpodobně, vedlo k remíze; rovněž 

26.d5 ed 27.Jxd5 s hrozbou Vxc6 zajišťuje 

vrácení pěšce) 26. …Vd8 27.Vxe6 Jxd4 

28.Ve7 nebo Vxh6. 

     Tyto varianty objasňují možnost 

dosáhnout za bílého remízy při tahu 22.Sb5 

dokonce v těch případech, kdy by černému 

zůstal pěšec navíc na sloupci „h“. Ale bílý 

by mohl pokračovat v útoku tahy 22.Sc4 a 

b3-b4, s hrozbou b4-b5. Nebezpečí pro 

černého spočívalo vlastně v tahu bílého 

Je5. Této hrozby, jejíž důsledky nešlo si 

představit zcela jasně, se možná obával Dr. 

Tarrasch. Nakolik pestrý a nebezpečný pro 

černého by mohl být útok bílého v těch 

případech, kdy se černý bude při vedení 

obrany snažit uchovat získané dva pěšce, 

ukazují následující varianty: 

     20. …Vxg4 21.Kh1 gh 22.Sc4 Sd7 

23.b4 Vf8 24.a4 (A) 24. …Jxb4 25.Je5 

Vg7 26.Jxd7 Jxd7 26.Sxe6 Kh8 28.d5 a6 

29.Je4 (bílý hrozí Jc5) 29. …b6 30.Jg3 

Vxf1 31.Vxf1 Ve7 32.Jh5 a hrozbou Sxd7 

bílý vyhrává. (B) 24. …Vg7 25.d5 ed 

26.Jxd5 Jxd5 27.Sxd5 Kh8 28.Je5! Vxf1 

29.Vxf1 Ve7 30.Vg1 a bílý získává figuru. 

(C) 24. …Vg7 25.d5 Jd8 26.Je5 Sc8 27.de 

Jxe6 (27. …Sxe6 28.Vxd8 atd.) 28.Vxf6 

Vxf6 29.Vd8 Vf8 30.Vxc8 Vxc8 31.Sxe6 

atd. 

     Ve variantě „A“ po tahu bílého 28.d5 

by černý pravděpodobně našel nejlepší 

obranu, odevzdávaje pěšce c7 a zahrál by 

28. …Jc2 29.Jb5 Je3 30.Vxf8 Jxf8 31.Vd3. 

Ale v tom případě by se partie vyrovnala a 

její výsledek by byl diskutabilní. 

     Tyto zajímavé varianty jsem uvedl 

pouze s cílem ukázat, že dva pěšci navíc 

černého v daném postavení v sobě 

neskrývají jasnou převahu, která by mohla 

sloužit jako záruka za výhru partie“. 

     Následující pozice vznikla v partii 

Tarrasch – Teichmann (turnaj v San 

Sebastianu, 1912) a k ní uvedl Tarrasch 

následující komentář: 

 

 



     „Tato pozice, ve které černý nabídl 

remízu, koneckonců nevypadá zvlášť 

vyhrané za bílého. Nicméně, kousek po 

kousku, se vykrystalizovávají některé 

drobné výhody ve prospěch bílého. Bílý 

ovládá poněkud větší plochu šachovnice, a 

má mnohem volnější pozici; černý není 

stísněný jenom pěšcem e5, ale také 

vlastním pěšcem e6“. 

     Pokračování této partie uvádíme 

s Tarraschovým komentářem. 

     16.Je2 („Zatímco bílý jezdec může 

zaujmout na d4 dominující pozici, z níž jej 

nelze vyhnat, černý jezdec takovou pozici 

dosáhnout ne může“) 16. …Sd7 17.Jd4 

Vac8 („Na oplátku má černý tu výhodu, že 

ovládá pro své věže jediný otevřený nebo 

téměř otevřený sloupec“) 18.Kf2! („Jako 

protiváhu má bílý tu významnou výhodu, 

že může postavit v centru pro koncovku 

nejdůležitější figuru krále, což znovu 

nemůže udělat černý“) 18. …Vc7 19.Ke3 

Ve8 („Možná byl tento tah proveden 

s cílem předejít tahu f4-f5, ale mnohem 

přirozenějším bylo zdvojení věží“) 20.Vf2! 

(„Aby uvolnil pole pro střelce“) 20. …Jb7 

21.Sf1 („Je třeba konečně výhodné umístit 

střelce. Vždyť na g2 zaujímal vyloženě 

žalostnou pozici“) 21. …Ja5 22.b3 

(„Nezbytné, neboť nelze připustit obsazení 

pole c4 jezdcem. Nyní, koneckonců, se 

slabinou pozice bílého jeví opožděný pěšec 

c2, stojící na otevřeném sloupci, ale 

v daném případě je dobře krytý“) 22. …h6 

(„Při nedostatku dobrých tahů, se dělají 

špatné; to je – stará pravda. Brzy se ukáže, 

proč je tento tah špatný. Ničím nelze tak 

silně a nenapravitelně zkazit své postavení, 

jako tahy pěšci“ú 23.Sd3 („Nyní i tato 

figura stojí mnohem lépe,než jeho černý 

protivník. Vcelku figurové trio v centu 

působí skvěle. Stále zřetelnějším se stává 

převaha pozice bílého“) 23. …Jc6 

(„Docela pochopitelné, že se černý snaží 

vyměnit jednu z centralizovaných figur 

soupeře, ale teď získává bílý novou 

výhodu“) 24.Jxc6! Sxc6 25.Kd4 („Od 

tohoto okamžiku až do konce partie je král 

po celou dobu připraven vniknout na c5 a 

vrhnout se na pěšce, stojící vpravo i vlevo. 

Proto jedna z černých věží musí neustále 

hlídat sloupec „c“) 25. …Sd7 26.g4 („Nyní 

se ukazuje chybnost tahu 22. …h6; byl 

pobídkou pro útok, který se po deseti 

přesných a obtížných přípravných tazích 

vede bílému velmi lehce“) 26. …Sc8 27.h4 

(„Hrozí po 28.g5 h5 29.g6 nejprve izolovat 

a pak také získat pěšce „h“) 27. …g6 

(„Nyní, koneckonců, by tah 28.g5 

s ohledem na h5 navždy znemožnil útok“) 

28.Vah1 („Nástup musí pokračovat tahem 

h5!) 28. …Kg7 29.h5 Vh8 30.Vfh2 Sd7 

31.g5 („Toto s sebou nese otevření jednoho 

ze sloupců „g“ nebo „h“ a s tím spojené 

vniknutí bílé věže“). Bílý postupně dosáhl 

rozhodující poziční převahy a brzy vyhrál. 

Všechny etapy obtížného manévrovacího 

boje jsou Tarraschem skvěle vysvětleny. 

     Je zajímavé, že Čigorin i Tarrasch 

principiálně, zcela rozdílně vyřešili otázky 

komentování. Zatímco Čigorin od 

konkrétního, od posouzení variant 

přecházel k širokému zobecnění, Tarrasch 

postupoval jinak. Dával obecné hodnocení 

a dokládal je podle průběhu variantními 

důkazy. Nemá cenu hádat se o výhodách té 

či oné metody, obě mají stejné právo na 

existenci, ale koneckonců, za podmínky 

jasného, nevyvolávajícího pochybnosti, 

logicky správně sestaveného komentáře. 

 

     Chyby ve variantách, uvedené 

v poznámkách, jsou nežádoucí. Nicméně, 

je třeba říct, že se vyskytují ještě nezvykle 

často. Ba i kniha M. Botvinnika „Mač-

revanš Aljechin-Euwe“ není bez chyb, i 

když autor při komentování mohl využívat 

analýzy mnoha mistrů, kteří před ním 

pracovali s partiemi zápasu. V předmluvě 

Botvinnik psal: „Když jsem koncem roku 

1937 okomentoval dvě partie odvetného 

zápasu pro časopis „Šachmaty v SSSR“, 

všiml jsem si, že mé komentáře se odlišují 

od dříve publikovaných. To je plně 

pochopitelné; komentáře mohou být 

bezchybné, pouze pokud je šachista nepíše 

spěšně“. I když autor nepracoval spěšně, 

přece jenom se nemálo variant ukázalo být 

nesprávnými. 

 



 
      

Ve druhé partii k tahu černého 25. …Vgd8 

je poznámka: „Zcela špatné je 25. …Vg7 

26.Ve6“ Autor nicméně pustil se zřetele ne 

až tak obtížný tah 26. …Jxf4!, zbavující 

bílého veškerých šancí na výhru. 

 

   Ve třetí partii v následující pozici: 

 
 

píše autor v poznámkách: „Nesprávnou 

cestu k remíze ukázal také Čechover: 

39.Ke1 Sa6 40.Kd2 Sf1 41.Sb3 Kf7 

42.Kc3 Ke7 43.Kd4 Sd3 44.Kd5 Sc2 

45.Sf5 Sd3 46.Sxe4 Sf1! a pak h4-h3. 

V této variantě bílý vyhraje po 45.e6! 

s následujícím převodem krále na 

královské křídlo“. Nicméně po 45.e6 Sb3 

není vidět, jak může bílý vyhrát, protože na 

46.Kxe4 přijde 46. …Sxe6 a v případě 

výměny střelců je pěšcová koncovka 

remízová (uvedeno N. Rjuminem). 

 

     V šesté partii po tazích 1. d4 d5 2. c4 c6 

3. Jc3 dxc4 4. e4 e5 5. Sxc4 exd4 6. Jf3 b5 

7. Jxb5 Sa6 8. Db3 De7 je komentář: „Nic 

lepšího není. 8. …Sxb5 9.Sxf7 Kd7 

10.Sxg8 je ještě méně lákavé“. Nicméně 

pokud tuto variantu prodloužíme 

prostřednictvím 10. …Vxg8 (uvedeno 

Beckerem ve „Wiener Schachzeitung“ 

v roce 1937 a L. Travinem, Leningrad), tak 

se stane zřejmým, že bílý musí hledat 

způsoby, jak dosáhnout remízy. Evidentně 

nelze 11.Dxg8 kvůli 11. …Sb4. Místo 

10.Sxg8 musí bílý hrát 10.Jxd4 nebo 

10.Sd2 se silným útokem. 

     Přehled všech chyb není předmětem 

tohoto článku. 

     Přece však chyba komentátora v nějaké 

variantě, nemajícím význam pro chápání 

průběhu partie není až tak podstatná a 

zpravidla je snadno napravitelná. Výrazně 

důležitější jsou prohřešky v důsledném 

objasnění průběhu boje. 

     Za příklad takových komentářů mohou 

posloužit poznámky P. A. Romanovského 

k partii Aljechin – Milner-Barry 

(„Šachmaty v SSSR, č. 11 z roku 1938, str. 

515). 

Po tazích 1.Jf3 d5 2.c4 e6 3.g3 Jf6 4.Sg2 

c5 5.cd Jxd5 6.0-0 Se7 7.d4 cd 8.Jxd4 0-0 

9.e4 autor píše: „Tento bezprostřední útok 

v centru, kalkulovaný nejspíše na 9. …Jb4, 

má zjevné „stinné“ stránky: předčasné 

oslabení bodů d3 a d4, poskytující černému 

v budoucnu hru na zjednodušení po sloupci 

„d“, dočasné překrytí diagonály vlastnímu 

královskému střelci. Cílem tahu je 

nejrychlejší vývin (Jc3, Se3, Vc1), kterému 

v daném okamžiku překáží centralizovaný 

jezdec černého“. 

     Dále autor doporučuje bílému podle 

jeho názoru mnohem silnější 9.Db3. 

     Černý zahrál 9. …Jc7! Vykřičník přidal 

autor, odůvodňujícím v poznámkách, proč 

je tah lepší než 9. …Jb4. 

     Partie pokračovala: 10.Jc3 e5 11.Jf5 Jc6 

12.Se3 Se6. „Černý hraje skvěle, - píše P. 

Romanovskij, - chladnokrevně se vyvíjí 

v mimořádně napjaté situaci. Výměny na 

d1 nebo f5 by vedly k výraznému zesílení 

tlaku bílého“. 

     Doposud je partie objasněna dobře a 

důsledně, ale následující poznámka k tahu 

13.Jd5 vyvolává údiv. Říká: „Místo tahu 

v textu měl Aljechin hrát 13.De2 a pak by 

se pravděpodobně nemusel namáhat 

v obtížné mnohotahové koncovce. Hrozba 

Vd1 (po 13.De2) byla obtížně 

„odrazitelná“. 



     Takže, pokud prozkoumáme průběh 

partie v souladu s komentáři, tak 

dostaneme následující obrázek: v zahájení 

bílý nezahrál nejsilnějším způsobem 

(9.e4). Černý našel nejlepší odpověď 9. 

…Jc7 a dále hrál bezvadně (poznámka ke 

12. tahu černého), ale … ve 13. tahu mohl 

bílý dosáhnout drtivé převahy. Komentáře 

nejsou zjevně správné. Pokud černý 

nedělal chyby, tak jakým způsobem mohl 

tak rychle dostat špatnou hru? 

     Podobná nedůslednost v objasnění zcela 

znehodnocuje celou práci a je jedním 

z nejvážnějších defektů komentáře. 

     Pravda, je třeba podotknout, že podobné 

hrubé protiřečení se vyskytuje poměrně 

zřídka. Výrazně častěji se autorům 

nepodaří rozpoznat zlomový okamžik 

partie. To koneckonců není vždy snadné, 

přesněji – téměř vždy obtížné. Jsou partie, 

kde jedna strana, jak se říká, „přehrála“ 

druhou, to znamená dosáhla převahy pouze 

v důsledku série tahů silnějších než tahy 

soupeře. Ale obtížnost nalezení chyby 

nemůže posloužit jako ospravedlnění 

komentátora. Výsledkem je, že takové 

nedopracované komentáře neobjasňují 

průběh boje v partii.  

    Uvedeme, například, poznámky G. J. 

Levenfiše k partii Eliskases – Levenfiš (III. 

Mezinárodní turnaj, Moskva, 1936 Sborník 

partií turnaje, str. 55): 1.c4 e5 2.Jc3 Jc6 

3.Jf3 Jf6 4.e3 (Bílý odmítá detailně 

propracované varianty 4.d4 ed 5.jxd4 atd. a 

hraje v obráceném gardu sicilskou 

s tempem navíc“) 4. …Se7 („Ale toto 

tempo má důležitý význam při rozehrávce 

zahájení. Pokud černý bude pokračovat 4. 

…d5, tak přijde 5.cd Jxd5 6.Sb5! a černý 

nemá silný tah 6. …e4, doporučovaný 

teorií v analogickém postavení za bílého. 

Černý je nucený pokračovat 6. …Jxc3 7.bc 

e4 8.Jd4 Sd7 s komplikacemi výhodnými 

pro bílého po 9.Da4!) 5.d3 0-0 6.Se2 d6 

(„Tady nicméně měl černý pokračovat 6. 

…d5, po čemž vznikala normální pozice 

scheveningské varianty, ve které tempo 

navíc bílého nehraje roli“) 7. …a3 Sf5 

(„Hrozí případné e5-e4, po čemž bude 

oslaben bod d4“) 8.0-0 Ve8 („Nyní je 8. 

…e4 předčasné kvůli 9.Jh4…“ – variantu 

vynecháváme) 9.e4 Sg4 10.Se3 Sf8 11.Je1 

(„Bílý nemůže váhat, protože černý hrozí 

prostřednictvím g6 a Sg7 zesílit tlak na bod 

d4, například: 11.b4 a6 12.Vb1…“ – 

varianty vynecháváme) 11. …Sxe2 

12.Jxe2 („Na 12.Dxe2 by černý 

samozřejmě odpověděl 12. …Jd4“ – 

variantu vynecháváme „Ale nyní bílý hrozí 

provést nový plán: f2-f4-f5 s přímým 

útokem na pozici rošády. Poněvadž je střed 

zakrytý, je takový útok velmi nebezpečný a 

černý musí okamžitě proti němu najít 

prostředky“) 12. …Je7 („Obtížný tah. 

Černý se zříká boje o bod d4 ve prospěch 

protiúderu v centru“) 13.Jg3 c6 („Tento tah 

by přišel také na 13.f4!) 14.d4 ed 15.Sxd4 

Jg6 16.f3 d5 17.cd („Pokus hry na blokádu 

v Nimcovičově stylu prostřednictvím 17.ed 

cd 18.c5 by přivedla po 18. …Vc8 19.b4 

Jf4 k obtížné situaci pro bílého“) 17. …cd 

18.ed („Nevýhodné je 18.Sxf6 Dxf6 19.ed 

Dxb2 20.Vb1 Dxa3 21.Vxb7 Vad8 a pěšec 

„d“ se ukáže být méně životaschopný než 

pěšec „a“) 18. …Jxd5 („První etapa boje o 

střed skončila k nevýhodě bílého. Má 

oslabená centrální pole a nevhodně stojí 

jezdci a střelec. V dalším bílý velmi přesně 

odráží prudký útok soupeře“). 

 

 
 

     Poslední poznámka je bezpochyby 

správná. Černý má zjevnou převahu. 

Nabízí se otázka, jakým způsobem jí 

dosáhl? Ukazuje se, že pokud budeme 

soudit podle komentářů, tak bílý neudělal 

žádnou chybu, zatímco černý v 6. tahu 

nezvolil nejlepší pokračování. Po tahu 6. 

…d5 by tempo navíc bílého nemělo žádný 

význam, - píše autor, ale z poznámek není 

vidět, jaký význam mělo toto tempo také 

při pokračování v partii. V dalším dělal 

bílý po celou dobu správné tahy, ale přesto 

dosáhl v 18. tahu horší pozice. Je jasné, že 

autor nenašel za bílého lepší pokračování. 



Nepřesvědčivě je komentátorem 

vysvětlena také druhá polovina partie. Bez 

ohledu na to, že bílý, jak je vidno 

z poznámky k 18. tahu černého, přesně 

odrazil prudký útok soupeře, ve 34. se ocitl 

ve velmi těžkém, ne-li beznadějném 

postavení. To znamená, že buď nebyla 

obrana bílého na výši, nebo v pozici na 

diagramu má černý téměř rozhodující 

převahu. Zkrátka, nezbytné důslednosti při 

vysvětlení boje není. 

 

     V partii Smyslov – Panov („Šachmaty 

v SSSR“, č. 3 z roku 1940, str. 69) 

komentátor V. Panov nenalezl vysvětlení, 

proč černý dosáhl převahy, i když 

v zahájení (čigorinský varianta španělské) 

nebyla hra bílého v žádném případě horší. 

     Není pochopitelné, v čem spočívala 

chyba I. Rabinoviče v partii s Ravinským 

(poznámky N. Rjumina, „Šachmaty 

v SSSR, č. 1 z roku 1940, str. 12), kde 

„správně“ hrající bílý musel ve 26. tahu 

podniknout nekorektní útok, který mohl 

přivést k porážce. 

     Někdy autor, zaujatý nějakým 

zajímavým okamžikem v partii, vůbec 

neobrací pozornost na předchozí tahy. 

V poznámkách V. Razozina k partii 

Levenfiš – Dubinin (kniha M. Botvinnika 

„XI. Všesvazové šachové mistrovství“, str. 

87) to vedlo ke komické historce. 

V bulletinu XI. Všesvazového mistrovství 

byla tato partie otištěna s chybami. 40. tah 

bílého byl ve skutečnosti Kc2, a ne Ke2. 

Proto pozice, vzniklá po 45. tahu černého, 

ve skutečnosti neexistovala. Bílý král stál 

na c2. 

 

 
 

     Dále, soudě podle bulletinu a knihy, 

partie pokračovala: 46.Kd3 Vf2 47.Kc4 

atd. Komentátor, zaujatý analýzou pozice 

po 46. tahu černého dospěl k závěru, že 

bílý měl vyhrát, kdyby pokračoval 47.Ke4 

(místo 47.Kc4). 

     Rozumí se, že autor nebyl povinen 

vědět o chybách v zápise partie ani o tom, 

že ve skutečnosti bílý král nemohl jít na e4, 

ale byl povinen obrátit pozornost na 

nepochopitelný tah černého 46. …Vf2, o to 

více, že poznámka ke 46. tahu černého 

říká: „Ve vzniklé pozici jediným plánem 

obrany pro černého – je, po vzetí pěšce „b“ 

vést pěšce „a“ do dámy. Tak také zamýšlí 

hrát“. Ale vždyť tahem 46. …Kxb5 by 

černý již realizoval první část svého plánu! 

     Celé se to vysvětluje velmi prostě. 

V pozici diagramu (po 45. tahu černého) 

stál bílý král na c2 a ustoupil na b3, kde 

napadal věž, a ne na d3. 

     Potom je tah černého 47. …Vf2 plně 

odůvodněn, i když možná je slabší než 46. 

…Vd2. 

     Je pochopitelné, že nacházeje se na b3, 

nemohl bílý král ihned přeskočit na e4, a 

proto Levenfišem zahraný tah 47.Kc4 

dával relativně nejlepší šance. 

     Nezřídka autoři komentářů, pod 

dojmem konečného výsledku, neobracejí 

nutnou pozornost na možnosti obou stran. 

Například, v partii Romanovskij – Judovič, 

uvedenou s poznámkami P. 

Romanovskoého v „64“ (č. 32 z 10.7.1939) 

poté, kdy partie dospěla do pozice na 

diagramu: 

 

 
      



poslední čtyři tahy: 38. …Dd6 39.Db3 Jg6 

40.Dg4 Vd5 41.Dxd6, remíza – jsou bez 

jakéhokoliv komentáře. 

     Nicméně bezpochyby zasluhují analýzu, 

protože jako odpověď na 40.Db4? mohl 

černý, jak ukázal J. Piontkovskij („64“ č. 

46 z 20.8.1939) efektním úderem 40. 

…Jxf4! 41j.gf Vxg5 vyhrát. 

     Analogický příklad poskytují 

komentáře Levenfiše k 9. partii zápasu 

Botvinnik – Ragozin („Šachmaty v SSSR“, 

č. 7 z roku 1940, str. 215). 

     Po 51. …Je6-d4 vznikla pozice: 

 

 
 

     V poznámkách k poslednímu tahu 

černého se píše: „Lpěním na pěšci se černý 

dostává pod útok. Botvinnik jej provede se 

stejným důrazem, kterého se nedostávalo 

Ragozinovi. 51. …Dd7 ještě stále vedlo 

k remíze“. Možná si myslíte, že partie 

černého je již prohraná. K následujícím 

tahům: 52.Dg2! Dd7 53.Da8 a4 54.Dg8 

Kh6 55.Df8 Kh5 56.Df6 h6 57.e6 a černý 

vzdal – nejsou komentáře, s výjimkou 

poukázání, že černý vzdal s ohledem na 

58.Dxd4 a Se2 mat. Nicméně rozhodující 

chybou v této partii je tah 53. …a4. Pokud 

by černý zahrál 53. …Dc6, snadno by 

remizoval. 

 

 
     V partii Lvicyn – A. Romanovskij, 

hrané v zápase Ivanovo – Jaroslavl v roce 

1939 („64“ č. 46 z 20.8.1939) v pozici 

diagramu následovalo 13.Sxh7 Kxh7 

14.Dh4 Kg8 15.Sxe7 Dc8 16.Sxf8 Sxb5! a 

po oběti kvality černý vyhrál, protože bílý 

král uvízl v centru. 

     Záměr černého natolik uchvátil autora 

poznámek S. Belavence, že vůbec neobrátil 

pozornost na to, že kombinace bílého byla 

přece jenom správná. Pouze měl zahrát 

16.Sf6! (uvedl A. L. Kuzněcov, „64“, č. 49 

z 5.9.1939) s rozhodujícími hrozbami na 

královském křídle. Tato oprava podstatně 

mění hodnocení celé partie. 

     Lze také poukázat na defekt, jímž často 

hřeší komentáře vítěze partie. Komentáře 

jsou vedené za „jednu stranu“. Autor 

analyzuje a objasňuje pouze své tahy a 

záměry, vůbec se nepokouší přistoupit 

kriticky ke hře soupeře. Samozřejmě, 

takové jednostranné poznámky nemohou 

nikdy dát celý a správný obraz boje. 

     Nezřídka se také vyskytují samostatné 

poznámky, kárající ten nebo jiný tah, ale 

neukazující, jak bylo podle názoru 

komentátora třeba hrát. 

     V některých případech to není zásadní 

nedostatek, zvláště, pokud místo chybného 

tahu mylo možné zvolit jakékoliv 

nepodstatné pokračování. Nicméně někdy 

je autor povinen ukázat správný způsob 

hry. Například, v následující pozici, 

vzniklé v partii Levenfiš – Lilienthal z XII. 

Všesvazového mistrovství, Flohr ve svých 

komentářích v „Bulletinu“ turnaje (č. 5) 

opatřuje tah bílého 29.Se5 otazníkem a 

píše: „Ztráta tempa“. 

 



 
     Po odpovědi černého 29. …Vc5 musel 

bílý ustoupit 30.Sh2. Lze se domnívat, že 

správné bylo okamžité 29.Sh2, ale to není 

zdaleka jasné a vyžaduje dokázání. Jak 

vidno z dalšího průběhu partie, díky tahu 

29.Se5 se bílému podařilo odlákat černou 

věž z 8. řady a po 30. …Vd2 31.Ve2 Vd4 

mohl zahrát silný (ne-li jediný, soudě podle 

komentářů) tah 32.Sb8. V každém případě 

poznámka „ztráta tempa“ v daném případě 

nebyla dostačující. 

 

     Z uvedených nejcharakterističtějších 

defektů poznámek považujeme za zcela 

nepřípustné logické protiřečení 

v komentářích. 

     Příklady tohoto článku jsou vzaty 

obecně z prací našich nejlepších 

komentátorů a analytiků. Není třeba říkat, 

že také u ostatních mistrů, nevyjímaje ani 

autory tohoto článku, existuje nemálo 

podobných chyb. 

     K vypracování poznámek se někdy 

přistupuje příliš lehce, zapomínaje, že je to 

těžká, odpovědná a důkladná práce. Pouze 

pečlivou analýzou lze odhalit všechny 

zvraty boje a tehdy lze i v nejnudnější a 

nezajímavé partii nalézt mnoho cenného a 

poučitelného. 

 

 


