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Radost se dostaví tehdy, kdež rozebíráš 

partii, kde výsledek boje nebyl dílem 

náhodného taktického pochybení, ale 

hloubkou a promyšleností plánů, umění 

spojovat realizaci svých idejí s narušením 

záměrů soupeře. Jednu z takových partií 

chci předložit pozornosti čtenářů. 

 

1.d4 Jf6 2.Jf3 c5 3.d5 g6 4.Jc3 Sg7 

5.e4 0-0! 
Mám za to, že rošáda je přesnější, než 

obyčejné 5. …d6. Černý se neobává 6.e5 

Jg4 7.Sf4 d6. Ale čeho dosáhne tímto 

přehozením tahů? Především se vylučuje 

ne příliš příjemné 6.Sb5 (jako odpověď na 

5. …d6). Ve skutečnosti je nejsilnějším 

plánem za bílého – příprava průlomu e4-e5 

podle schématu: 6.Se2, 7.0-0, 8.h3, 9.Sf4 

atd. Po 5. …0-0 bílý už nemůže jen tak 

jednoduše zahrát 6.Se2: musí počítat 

s protiúderem 6. …b5!? Ačkoliv, možná že 

na to šlo hrát, neboť pozice po 7.e5 Jg4 

8.Sf4 b4 9.Je4 – je pro bílého výhodná. 

6.Jd2 d6 7.Se2 Ja6 
Gheorghiu provádí standardní plán 

přípravy postupu b7-b5. 

8.0-0 Jc7 9.a4 b6 10.Jc4 Sa6 
Provést a7-a6 a b6-b5 při jezdci na c4 není 

snadné – vždy je třeba počítat s manévrem 

Jc4-a5-c6. Černý proto použije typický 

postup: vyvine střelce na a6, aby 

v příhodný okamžik vzal na c4 

s následujícím a7-a6, Vb8 a b6-b5. Navíc 

výměna střelce za jezdce ztíží bílému 

provedení průlomu e4-e5.  

Někdy se v analogických pozicích podaří 

bílému jako odpověď na Sa6 zahrát b2-b3 

s tím, že bere na c4 pěšcem, aby upevnil 

centrum a zbavil černého protihry na 

dámském křídle. Například, v partii 

Smyslov – Schmidt (Helsinky, 1952), kde 

vznikla totožná pozice, bílý pokračoval 

11.Sf4 (rovnou 11.b3 pochopitelně hrát 

nelze) a na 11. …Vb8 – 12.b3! Jd7 13. 

Dc2 s patrnou převahou. Ovšemže na 

11.Sf4 je lepší 11. …Jd7 12.Dc2 Sxc4 

13.Sxc4 a6. Pravděpodobně i v tomto 

případě by pozice bílého byla výhodnější, 

takže 11.Sf4 představuje dobré řešení. 

Dodám, že „Jugoslávská encyklopedie“ 

doporučuje místo 9. …b6 a 10.Sa6 jiný 

plán: 9. …a6 a 10.Sd7. 

11.Ve1 Jd7 12.Va3! Vb8 13.Vb3 
Převodem věže na b3 bílý ztížil postup b6-

b5. Navíc může být věž případně 

převedena na královské křídlo pro útok. 

13. …Je5! 
Černý včas koriguje svoje záměry. Pokud 

by zahrál šablonovitě – 13. …Sxc3 (?) 

16.Vxc3 b5 17.ab ab 18.Sa2 a dále Vh3 se 

silným útokem. 

Místo 14. …a6 je lákavé 14. …Je5 15.Sf1 

c4?! 16.Va3 a6 17.f4 Jd7 a nelze 18.Sxc4? 

pro 18. …b5. Ovšem bílý má skvělý 

manévr jezdce: 18.Ja2! b5 19.Jb4 s patrnou 

převahou. Konečně na 14. …Je5 15.Sf1 a6 

může následovat 16.f4 Jd7 17.Sc4 a jako 

předtím není vidět, jak bez seriózních 

pozičních ústupků provést b6-b5. 

14.Jxe5 Sxe2 15.Dxe2 Sxe5 16.Jb5! 
Černý připravil 16. …a6, pak Dd7 a b5 a 

bílý tomu brání. 

16. …Vb7! 
Nalezeno vylučovací metodou: špatné je 

16. …a6, příliš pasivní 16. …Va8 a po 16. 

…Jxb5 17.ab nemá černý možnost protihry 

na dámském křídle a stál by hůře. 

17.f4 Sg7 18.Vd1? 
Začátek chybného plánu, který konec 

konců přivede bílého k prohře. Pokud chtěl 

bílý provést e4-e5, tak bylo třeba připravit 

tento tah prostoduchým 18.c4. 

Druhá lákavá možnost – 18.f5, s cílem Vh3 

a následným převodem dámy na h4. 

18. …Dc8! 
Hrozbou 19. …Jxb5 20.ab c4! a 21. …Dc5 

černý brzdí průlomu e4-e5 a váže bílou 

dámu na c4, aby později získal tempo při 

postupu pěšců a7-a6 a b6-b5. 

19.Dc4 Vd8 20.Kh1 Je8! 21.h3? 
Bílý se ani nepokouší ztížit černému 

realizace jeho plánu, spočívajícího v a7-a6, 

pak Jc7, Db8 a b5. Bylo zapotřebí 

neprodleně ustoupit jezdcem, bráníce tahu 

a7-a6. Je celkem možné, že v tom případě 

by partie skončila opakováním tahů 

21.Jc3(a3)! Jc7 22.Jb5! Je8 atd. 



21. …a6 22.Jc3? 
Bílý se nemůže odpoutat od nyní již zjevně 

opožděného průlomu e4-e5. Samozřejmě, 

měl přijít odskok jezdcem na a3 a potom 

ustoupit věží z pole b3, protože již 

nezabrání tahu b6-b5 a pouze se dostane 

pod útok postupujících pěšců dámského 

křídla. 

22. … Jc7 23.De2 
 

 
 

23. …Db8 
Zabránit tahu b6-b5 již nelze, plán černého 

je zdárně splněn, na jeho straně je nesporná 

převaha. 

Je zajímavé, že černý by mohl při využití 

taktických zvláštností pozice zkusit ušetřit 

tempo a rovnou provést 23. …b5, protože 

po 24.ab ab 25.Jxb5 by získal figuru 

úderem 25. …c4! Nevím, zda Gheorghiu 

v průběhu partie viděl tuto možnost, ale 

zavrhnul ji, neboť by bylo zapotřebí velmi 

vážně přemýšlet o tom, zda je účelné 

přistoupit na tuto variantu. Vždyť po 

26.Jxd6! ed 27.Dxc4 Vxb3 28.Dxb3 (horší 

je 28.cd Ja6!) má bílý za figuru tři pěšce, a 

přestože převaha zůstala na straně černého, 

není jasné, zda je dostatečná. Například, po 

28. …Ja6 je možné 29.Se3 Ve8 30.Da4! a 

nehodí se 30. …Sxb2? Kvůli 31.Vb1 a na 

ústup střelce – 32.Vb6. Nebo 29. …Jc5 

30.Dc4 Sxb2 31.Sxc5 nebo 31.Vb1 

s nejasnou hrou. 

Zdá se mi, že černý by prodal pod cenou, 

kdyby šel na tuto kombinaci. Plánovité 

zesilování pozice mu nabízí více. 

 

 

24.e5 
Nakonec Browne realizoval svůj plán, ale 

ouha, průlom v centru nyní hraje na ruku 

pouze soupeři – figury bílého nejsou 

připraveny na souboj. Ačkoliv je 

pochopitelné, že za šachovnicí bylo velmi 

těžké přiznat zhroucení nadějí a přejít do 

obrany prostřednictvím 24.Jb1 b5 25.ab ab 

26.Ja3 

24. …b5 25.ab ab 26.Je4 
Vede ke ztrátě pěšce. Ovšem i po 26.ed je 

pozice bílého těžká. 

26. …c4! 27.Vf3 de 28.Jc5 Va7 

29.fe Vxd5 30.Vxd5 Jxd5 31.e6 f5 
Černý má jednak pěšce navíc a jednak 

mnohem lepší rozestavení figur. 

32.Vf1 Va1 33.Vd1 Dg3! 34.Jd7 
Hrozilo 34. …Se5. Nyní nemá bílý 

užitečných tahů, zatímco černý beze 

spěchu zesiluje pozici. 

34. …h5 35.c3 Kh7 36.Sg5 
Když nejsou dobré tahy, obvykle se dělají 

špatné. Je pravdou, že je to jedno – pozice 

bílého je beznadějná. 

36. …Jxc3 37.bc Vxd1 38.Dxd1 

Dxg5 39.Dd5 De3 40.Dxb5 Dxe6 
Bílý vzdal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Překlad z Šachmaty v SSSR 6/1981  


