
Nejlepší amatérská partie všech dob 
 
Při brouzdání po nedozírném internetovém moři jsem narazil na tuto krásnou partii: 
 
[Event "Carrol M. Capps Memorial"] 
[Site "San Francisco, California"] 
[Date "1974.10.26"] 
[White "R Catig"] 
[Black "Michael Mills"] 
[Result "0-1"] 
[ECO "B34"] 
[WhiteElo "1500"] 
[BlackElo "1500"] 
[PlyCount "58"] 
 
1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 g6 5. Jc3 Sg7 6. Se3 Jf6 7. Se2 O-O 8. Dd2 d5 9. Jxc6 bxc6 
10. e5 Jg4 11. Sxg4 Sxg4 12. h3 Sf5 13. g4 Se6 14. Dd4 f6 15. f4 Dc7 16. exf6 Sxf6 17. Dc5 Sh4+ 
18. Ke2 Sc8 19. Jxd5 Sa6+ 20. c4 Db7 21.Jb4 e5 22. Jxa6 exf4 23. Sd4 Vae8+ 24. Kf3 Ve3+ 25. 
Kg2 f3+ 26. Kf1 Vfe8 27. Kg1 Sg3 28. Vf1 Ve1 29. Sc3 Dxb2 0-1 
 

Určitě vám padne do očí ELO obou soupeřů – ano, 1500! 
 
Nyní uvedu celou partii znovu s komentáři IM Silmana, jež byla publikována na jeho www 
stránkách 1.11.2010.  Na svých stránkách ji uvádí také např. Susan Polgárová a partie je v pgn 
k mání na www.chessgames.com i jiných. 
 
Následující partie není pouze vrcholně instruktivní, není pouze mimořádně zábavná, ale také nabízí 
naději miliónům amatérských šachistů, kteří sní o tom, že někdy, nějak sehrají „věčnou“ partii, ze 
které se budou radovat, mluvit o ní a uctívat ji, dokud se šachy budou hrát, nebo lidská rasa 
nevymizí z povrchu Země. 
Než budeme pokračovat, uvedu některá hlavní témata nadcházející partie, která umožní otestovat 
sebe samého a ukázat, zda naleznete to, co černý, hráč s ELO 1500 našel! Mám tušení, že i 
komentátoři budou mít problémy stíhat, co se děje. Opravdu se není za co stydět, pokud se vám 
většinu z nich nepodaří vyřešit – koneckonců je to nejlepší amatérská partie v historii! 

 

D1 - ČERNÝ ZÍSKÁ MATERIÁL 
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D2 - NAJDĚTE SUPERČLOVĚČÍ TAH 

 
 

D3 -NAJDĚTE TĚMATICKÝ TAH 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



D4 - HRÁČ S ELO 1500 NEBO ALJECHINŮV DUCH? 

 
 

D5 - ČERNÝ NA TAHU A KONEC EXISTENCE BÍLÉHO 

 
 
 
 
Partie Catig vs Mills ukazuje vhodný způsob myšlení, který je nutný, když soupeřův král zůstal 
v centru. Zde jsou některé poučné  lekce „jak útočit“ : 

- Pokud jste udělali rošádu a král vašeho soupeře je stále v centru, buďte nabuzení a dívejte se 
zda neexistuje jakákoliv cesta to ztrestat! Mějte na paměti, že bude chtít pravděpodobně 
brzy udělat rošádu, takže pokud chcete využít této situace, musíte konat rychle a hrát 
s velkou vervou. 

- Všimněte si jak se černý snaží rozbitím otevřít střed a tak dosáhnout svého královského cíle. 
Černý v této partii nabízel pěšce a dokonce věž, aby vytvořil cesty k soupeřovu králi! 

- Povšimněte si jak černý vytváří „matovou síť“ – to je důležitý útočný plán. 

- Všímejte si jak černý soupeři zarazí tipec tím, že využije přetížení jeho figur. 

- Konečně si všimněte jak černý (neuvěřitelně!) nepočítá nikdy více než 3 tahy dopředu! 
Chápání a využití výše uvedených útočných způsobů jemu samotnému dovoluje vytvořit 
umělecké dílo. 

 



Řešení: 

D1 – 12. …Jxe5! Dává výhodu s ohledem na nekrytou figuru na a4. 13.fxe5 Dh4+ 14.Sf2 Dxa4 a 
černý má pěšce navíc. 

D2 – 18. …Sc8!! Dokonce ani nejsilnější počítač nemůže nalézt tento tah! Vyvstává otázka: je 
černý vetřelec, který používal jejich technologii při návratu do roku 1974? 19.Jxd5 Sa6+ 20.c4 
Db7 a bílý je ztracen (viz celá partie). 

D3 – 21. …e5! Bílý král je v centru, tak černý správně dělá to nejlepší – otevírá hru! Černý má nyní 
vítězný útok. 

D4 – 24. …Ve3+!! Čistí centrální sloupce jako posedlý! 25.Kg2 (25.Sxe3 fxe3+ 26.Ke4 (26.Kxe3 
Sf2+) 26. …Ve8+ 27.Kd3 Dxb2 dává černému vítězný útok) 25. …f3+ 26.Kf1 Vfe8!! 27.Kg1 
(27.Sxe3 Dxb2 je konec hry) 27. …Sg3! Vytváří matovou síť. Bílý je vyřízený. 

D5 – 29. …Dxb2!! Neskutečné! Bílý se nyní vzdal, protože 30.Sxb2 Vxf1+ 31.Kxf1 Ve1 mat 

 

Pozoruhodný příběh o Micku Millsovi, hráči „C“ kategorie (1500), který už v roce 1974 velmi 
špatně chápal základy útočení. Byl jsem jeho učitel a když jsem viděl tuto vadu, doporučil jsem mu 
pročíst klasickou učebnici od Vukoviče The Art of Attack. Evidentně si vzal toto doporučení k srdci!  

Několik měsíců po přečtení The Art of Attack Mills hrál na open trunaji (hráči všech kategorií 
dohromady), aby se stal držitelem brilantní ceny. Bylo zde celkem málo silných hráčů, včetně 
mistra U.S. Johna Trefeno a mnohonásobného mistra U.S: Waltera Browna,  takže každý čekal, že 
finanční bonus shrábne některý z „velkých kalibrů“.  Millsovi se na tomto podniku nijak moc 
nedařilo a byl nalosován k dalšímu „céčkovému“ hráči. Nikdo partii nevěnoval větší pozornost, ale 
poté, co jsme přijeli domů (s Millsem, dvěma mistry (2400) a S Johnem Grefem v závěsu), Micky 
zapištěl: „Podívejte se na mou partii! Podívejte se na mou partii! Zahrál jsem to geniálně!“  

Nechci se moc chlubit, ale musím uznat, že jsme všichni vybuchli smíchem. „Tak jo,“ řekli jsme co 
nejsarkastičtěji, „tak to ukaž!“ 

 
R. Catig (1500) – M. Mills (1500), San Francisco 1974 

 
1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 g6 5. Jc3 Sg7 6. Se3 Jf6 7. Se2 O-O 8. Dd2 d5!  
Dosud jsme všichni mlčeli. Černý hrál zahájení velmi dobře a nemá problémy. 
9. Jxc6  
Pokračování 9.exd5 Jxd5 10.Jxd5 Jxd4! je velmi pěkné za černého: 11.Jxe7+? (11.Sc4 udržuje 
výhodu černého na minimu, zatímco 11.Sxd4? Dxd5 12.Sxg7 Dxg2! by vedla k mnoha vítězným 
cestám černého) 11. …Dxe7 12.Sxd4 Sxd4 13.Dxd4 Ve8 a bílý král je zadržen v centru. 
 

POZOR, TAK SE ÚTOČÍ! 
Toto je náš první příklad králova zadržení v centru! 

 
Nejlepší za bílého je nabídnout výměnu dam prostřednictvím 14.De3, ale černý (který usiluje o 
soupeřova krále) ji nemusí akceptovat: 14. …Db4+ 15.c3 Da4 16.Dd2 (lepší je 16.Dd4, i když 16. 
…Da6 17.c4 Sf5 je také pro bílého špatné) 16. …Sg4 17.f3 Vad8 a bílá pozice je strašlivá. Možné 
pokračování: 18.Dg5 Sf5! 19.0-0 h6 20.Df6 Vd2 21.Sd1 Df4 22.Sb3 (22.Kh1 Ve6 chytá bílou 
dámu) 22. …Vxg2+! 23.Kxg2 Sh3+ 24.Kxh3 Dxf6 a černý vyhraje. 
 

POZOR, TAK SE ÚTOČÍ! 
Když útočíte, obvykle chcete si ponechat dámu, jelikož ta je „jedničkou“ útoku! 

 
9. …bxc6 10. e5 Jg4  
Dobrá reakce. Také je možné 10. …Jd7 11.f4 e6 když si následující  past vyžádá mnoha obětí: 
12.Ja4? (umísťuje jezdce na nechráněné pole) 12. …Jxe5! 13.fxe5 Dh4+ 14.Sf2 Dxa4. Vlastně jsem 
tuto pozici už v pár turnajových partiích měl. 

 

 



POZOR, TAK SE ÚTOČÍ! 
Nechráněné figury často vedou k taktickému trestu! 

 
11. Sxg4 Sxg4 12. h3  
Černý by také stál dobře po 12.f4 f6 13.h3 Sc8 14.exf6 Sxf6 15.0-0-0 Dd6. 
12. …Sf5 13. g4?  
Zoufalost nachází něco ke kritizování, všichni jsme se stali hysterickými. „Ty blázne!“ zařvali jsme, 
„Proč mu umožňuješ napadat tvého střelce s tempem?“ 
„Dobře,“ odpověděl Michael klidně, „Chtěl jsem ho jenom vyhecovat.“ 
To bylo na nás moc. Skáceli jsme se na podlahu a nehorázně jsme se řehtali. Nezastrašený Michael 
pokračoval kupředu a jednoduše nás ignoroval.  
 

NEROVNOVÁHA 
Pěšec e5 je slabý a když tento pěšec zmizí, pak střelec g7 bude ovládat diagonálu a1-h8. Nicméně, 

další problém je důvodem tento příklad zde prezentovat: bílý král stále zůstává v centru! 
 
13. …Se6  
Dělali jsme si z Michaela prču a nevšimli jsme si: 13. …Sxe5! 14.Sh6 (14.gxf5 d4) 14. …d4! 15.De2 
(15.Sxf8 dxc3 je pro bílého neradostné, ale 15.Ja4 udržuje hru) 15. …Sf5 16.Sxf8 dxc3 17.b3 Dd2+ 
18.Dxd2 cxd2+ 19.Kxd2 Kxf8 20.gxf5 Vd8+ 21.Ke2 Sxa1 22.Vxa1 gxf5 a černý má v koncovce 
pěšce navíc. 
14. Dd4?  
Idea tohoto tahu (jiná než fakt, že chráněno e5) je postavit dámu na c5 – není to špatný záměr, ale je 
provázena různými taktickými problémy. Mnohem lepší bylo 14.f4. 
14. …f6  
Dobrý tah, který se pokouší otevřít střed a dostat se na krále, který nerochoval, ale zajímavá 
alternativa existovala. Například, 14. …Db8 vytváří dvojí napadení na b2 a e5. 
 

POZOR, TAK SE ÚTOČÍ! 
Otevřením centra můžete dosáhnout zranitelnosti soupeřova krále. 

 
15. f4?  
Velmi špatné. Bílý měl zkusit hrát 15.exf6, kdy 15. …Sxf6 vede k výhodě černého, ale stále mohl 
bojovat. 
15. …Dc7  
Masírovali jsme Millse za to, proč nehrál 15. …fxe5 16.fxe5 Dc7, když volný pěšec po 17.Sf4 c5 je 
zdrcující. Nicméně, tah v textu také vede ke špatné pozici bílého a možná se dokonce jeví silnějším 
než 15. …fxe5. 
16. exf6 Sxf6 17. Dc5 Sh4+  
Přímočařejší je 17. …d4 18.Sxd4 Dxf4 19.Sxf6 Vxf6 s vítězným útokem. Cesta zvolená Millsem je 
mnohem hlubší a mnohem elegantnější. 
18. Ke2  
Další tahy: 
- 18.Kd1 d4! 19.Jb5 Da5 20.Dxc6 dxe3 21.Dxe6+ Kg7 22.Jc3 Vxf4 s výhrou černého 
- 18.Sf2 Sxf2+ 19.Dxf2 Vxf4 20.De3 Sf7 21.0-0-0 e5 černý vyhraje 
- 18.Kd2 d4 vyhrává okamžitě (například, 19.Sxd4 Dxf4+ 20.Se3 Vad8+ 21.Kc1 Df1+ a mat) 
18. …Sc8!!  
To je tah super-velmistrovské úrovně,  
19. Jxd5  
Velmi lákavé a velmi hladové, ale tady již opravdu není zcela přijatelné obrany. Ostatní možnosti: 
- 19.Kd2 Sa6 (zamýšlí jak …d4, tak …Vxf4) 20.Vad1 (20.Kc1!?) a nyní 20. …Vxf4 vede 
k fascinující taktice, ale 20. …e5 je prosté a možná nejlepší: 21.fxe5 d4 22.Sxd4 Vfd8 23.Kc1 Se7 a 
černý získává materiál. 
- 19.b4 e5 20.fxe5 Dxe5 vyhlíží hrozivě 
- 19.Vag1 Sa6+ 20.Kd1 e5 a všechno co mohu říct, že bych nechtěl hrát za bílého. 
- 19.Kf3 a nyní jak 19. …Sb7 (20.Jxd5 De5 21.Jc3 Vxf4+), tak 19. …Sa6 je silné. 



19. …Sa6+ 20. c4  
Po 20.Kf3 má černý mnoho možností, nejprostší z nich je 20. …De5, kdy bílý odevzdá figuru po 
21.Jxe7+ (21.Dxc6 Vac8 znamená konec hry) 21. …Dxe7 22.Dxe7 Sxe7. 
20. …Db7! 21.Jb4 e5!  
Bílý se drží jak nejlépe dovede, ale Mills (který vypadá jako by byl napojený na Aljechina) 
nepřestává hrát vynikající tahy! 
Do tohoto okamžiku jsme krátce něco hovořili. Místo toho jsme tiše sledovali vývoj hry, který Mills 
komentoval jako, „Jeho král je v centru a dostanu ho!“ a „Rozbiju centrum, aby mé figury mohly 
proniknout!“ 
 

POZOR, TAK SE ÚTOČÍ! 
 
22. Jxa6  
Jiné tahy byly mírně lepší, ale stále skličující z pohledu bílého. Například, 22.f5 Se7 23.Dxc6 Sxb4 
znamená figuru navíc pro černého, 22.a3 exf4 je zábavné pouze pro jednu stranu, a  22.fxe5 Se7 
23.Dxc6 Dxb4 dává černému figuru navíc a útok. 
22. …exf4?  
Černý se učil, že má v tomto typu pozice pravděpodobně otevřít sloupce a ujišťuje se že ano! 
Naneštěstí, mnohem přímočařejší kroky byly: 22. …Dxb2+ 23.Sd2 (23.Kf3 e4+ je hrozné) 23. 
…Vxf4! a bílý je ztracený. 
23. Sd4  
Špatné je 23.Sd2 f3+ 24.Kd1 Dxb2 25.Vc1 Vad8 
23. …Vae8+?  
Nejpřirozenější tah na světě, ale obrací se v nepřesnost. Místo toho 23. …f3+ je mimořádně silné: 
24.Kd3 Vad8 25.Jb4 Se7 (okamžité 25. …Vxd4+ je také dobré) 26.De5 Vxd4+ 27.Dxd4 Dxb4 
28.Dc3 Dc5 29.Kc2 Vf4 30.b4 Df2+ 31.Kb3 Sf6 32.Vaf1 De2 33.Dc2 De3+ 34.Ka4 f2 dává 
černému rozhodující převahu. 
24. Kf3??  
Ochotně dovoluje omračující závěr. Bílý měl hrát 24.Kd3, kdy 24. …Dxa6 25.Dxa7 Dxa7 26.Sxa7 
f3 27.Sc5 Vf7 28.Vad1 Vd7+ 29.Kc2 Ve2+ bílý přežívá s vážnými problémy kvůli silnému 
volnému pěšci „f“ a zranitelnosti bílého krále. 
Po této závěrečné chybě bílého se Mills navrací k Aljechinovi. 
24. …Ve3+!!  
Stále čistí sloupce jako maniak! V tuto chvíli jsme všichni jevili příznaky šoku, s pokleslou čelistí. 
 

POZOR, TAK SE ÚTOČÍ! 
Oběti, které čistí sloupce, aby černá armáda pronikla do soupeřovy pozice. 

 
25. Kg2  
Po 25.Sxe3 fxe3+ 26.Ke4, černý si může vybrat ze spousty vítězných myšlenek, třeba 26. …Ve8+ 
27.Kd3 Vd8+ 28.Ke4 Dxb2, které je mým osobním favoritem.  
25. …f3+ 26. Kf1  
26.Kg1 Vfe8 27.Sc3 (27.Jb4 Ve1+ mat) 27. …Vxc3 28.bxc3 (28.Vh2 vydrží déle, ale výsledek 
nemůže být jistý po 28.Vce3) 28. …Db2 mat. 
26. …Vfe8!!  
Černý nyní hrozí matem po …Ve1+. Samozřejmě, bílý nemůže hrát 27.Sxe3 kvůli …Dxb2. 
27. Kg1 Sg3!  
Stahuje síť kolem bílého krále. Věž zůstává imunní  proti vzetí – neuvěřitelná situace. Pochopitelně, 
27. …Ve1+ také snadno vyhrávalo. 
 

POZOR, TAK SE ÚTOČÍ! 
Povšimněte si jak černý pojal okamžik na vybudování matové sítě. Nyní nemá černý král kam utéct. 
 
28. Vf1 Ve1 29. Sc3  
29.Se5 Dxb2! vytváří geometrické zvláštnosti. 
 



POZOR, TAK SE ÚTOČÍ! 
Nyní Mills využívá téma přetížení figury – střelec c3 brání jak pole e1, tak pole b2 a černý bere tuto 

ohromnou výhodu na vědomí. 
 
29. …Dxb2!! 
Nyní, po 30.Sxb2 Vxf1+ 31.Kxf1 Ve1 je mat. Bílý vzdal. 
 
„Kdo byl ten maskovaný velmistr?“ ptal se Larry Christiansen když jsem mu po pár měsících 
ukázal partii.Co mě snad zajímá nejvíc je, že Mills neuvedl žádné varianty při tom, jak hrál partii 
(ani nebyl schopen obhájit své tahy skutečnými variantami). Všecko vysvětloval tak, že jmenoval 
vzorce, které se naučil z výše zmíněné Vukovičovy knihy. Takže nás zasypával moudry jako „Král 
v centru, zabít!“ a „Rozbij centrum!“ a „Maximalizuj aktivitu svých figur!“  „Obětuj, ať otevřeš 
sloupce ke králi“ a „To je dvojsečná zbraň“ a „Stavím matovou síť“.  
Samozřejmě vyhrál cenu za krásu a museli jsme mu zatleskat, málokterý šachista jakékoli síly se 
tím za celou kariéru může pochlubit.  
Poté co můj článek v r. 1974 vyšel poprvé, měla tato partie několik dopadů.  První podivnost se 
přihodila v jeho klubu, kde byl Mills obviněn, že úmyslně prohrává zápasy ve svém klubu při 
běžných partiích, hraných jednou týdně (aby se kvalifikoval na velké turnaje o velké odměny). 
Činovníci klubu tvrdili, že má bezpečně mistrovskou úroveň a jejich důkaz byl … právě jistý článek 
v Chess Life Magazine pod titulkem MASKOVANÝ VELMISTR!. Když  tito hlupáci chtěli, abych 
svědčil u jejich darebáckého soudu, zdůraznil jsem, že Mills byl sotva „B“ a všechny své večerní 
partie prohrál, protože trpěl chorobnou spavostí (to z něj také udělalo skvělého studenta šachu: 
žádal 5 hodinovou „intenzívní“ lekci. Já jsem přednášel půl hodiny a on vytuhl úplně. Vždycky 
jsem jej za 2 hodiny vzbudil a on: „Tak, řekněte mi to znovu.“ A tak to probíhalo oněch 5 hodin, 
usnul, vzbudil jsem ho a tak stále dokola. 
Nakonec jej ti blbci v klubu nenechali dlouho hrát (ať jsem říkal cokoli). 
Druhá zvláštost se stala, když jsem v Evropě trénoval US tým juniorů. Prodávaly se tam i šachové 
knihy a jedna z nich – Antology of Chess Beauty (s chybou ve slově Anthology, která byla 
zapříčiněna chybným překladem z ruštiny) autorů Bělova, Šakarova, Caturijana a Vilenského (s 
předmluvou G.Kasparova), která vyšla v roce 1996. Tato skvělá sbírka obsahuje 1 640 partií 
(VŠECHNY okomentované), které byly oceněny oficiálními cenami v letech 1876 až 1995. Po 
nahlédnutí do knihy jsem viděl partie jedné šachové legendy vedle druhé. A mezi nimi byla i partie 
Millse! Tak je to správné, Millesovo mistrovské dílo, nyní nesmrtelné, se nachází vedle největších 
historických šachových jmen! 
 
 


