
 
Dvě výhry Wilhelma Steinitze, jejich tvůrčí a technická podstata 

 
Kapitola z knihy Mittelšpil plan (Střední hra plán) – P. A. Romanovskij, FiS Moskva, 1960      
 
Dvě partie uváděné v této kapitole zřetelně vyjadřují šachové nazírání Steinitze – prvního stratéga-
teoretika šachového boje. Nicméně, záměrně ilustrujeme Steinitzovu strategii nikoliv na materiálu 
jeho teoretických úvah, někdy bohužel, majících charakter doktríny, ale na základě jeho praxe, 
s nadějí, že obrovské tvůrčí plátno šachové mysli velkého mistra ještě jednou pobídne čtenáře 
proniknout do podstaty a detailů plánovitého procesu, jehož studiu jsou věnovány následující 
kapitoly této knihy. 
     V obou partiích byl Steinitzovým soupeřem Emanuel Lasker. 
 
Španělská hra 
Steinitz – Lasker 
2. partie zápasu, 1894 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jf6 4.d3 
     Již tento skromný tah v zahájení v sobě 
skrývá zrno velkého strategického záměru, 
který dostal důslednou a zřetelnou realizaci 
jak v této partii, tak i v řadě dalších 
šachových výtvorech Steinitze. Jeho podstata 
spočívá ve vytvoření pevného centra 
prostřednictvím posílení pěšce e4 a na této 
bázi organizovat energický útok na 
královském křídle. Za tím účelem dámský 
jezdec směřuje po dráze Jb1-d2-c4 (f1) – e3 – 
f5 – manévr, který vypracoval a uvedl do 
praxe Steinitz. Krále přitom ukrýval na 
dámském křídle, ale v některých případech, 
jako například v dané partii, ponechával 
v centru. 
     Takovým způsobem, od prvních tahů 
v zahájení vidíme ve Steinitzově myšlenkách 
stanovenou cílevědomost, sahající daleko za 
hranice stadia zahájení. Steinitz zde 
vysvětluje dva důležité tvůrčí principy, 
kterými se řídí i soudobí mistři: křídelní útok 
je nutné připravit obsazením nebo pevným 
posílením centra; základy plánu ve střední hře 
musí být založeny již v zahájení. 
4. …d6 5.c3 Sd7 
     Rozvázáním jezdce a poté vývinem 
královského střelce na g7, se Lasker 
evidentně snaží vytvořit maximální tlak na 
bod d4. Steinitz nicméně se nepřipravuje 
uzavírat střetnutí v centru, a proto Laskerem 
připravované rozestavení sil se ukazuje být 
nedostatečně účinným. 
     Mezitím ještě čtyři roky před tím, než se 
hrála tato partie, v zápasové partii Gunsberg-
Čigorin byl proveden zajímavý plán obrany 
za černého, spočívající v co nejrychlejší 
přípravě postupu v centru d6-d5. 
6.Sa4 

     Střelec je převáděn na b3 pro útok na 
královské křídlo, nebo na c2 s cílem upevnění 
centra. 
6. …g6 7.Jbd2 Sg7 8.Jc4 0-0 9.Je3 Je7 
10.Sb3 c6 
     Ještě se musí ztratit několik temp pro 
přípravu tahu d6-d5, sloužícího jako úvod 
k útočným operacím v centru. To umožňuje 
Steinitzovi ihned otevřít své „karty“. 
 

 
 
11.h4! 
     Tento taktický obrat – navázání co 
nejrychlejšího kontaktu krajního pěšce 
s poustouplým jezdcovým pěšcem soupeře a 
takovým způsobem otevření linií pro útok na 
krále – je také jednou ze současných metod 
jednání. 
     Od tohoto tahu přistupuje Steinitz 
k realizaci základní části svého záměru – 
přímý útok na pozici rošády černého. 
11. …Dc7 12.Jg5  
     Bílý hrozí po 13.h5 Jxh5 obětovat kvalitu 
(14.Vxh5). 
12. …d5 
     Lasker měl v záběru také odpověď 12. 
…h6, ale zavrhl ji kvůli variantě 13.g4 hg 
14.hg Jh7 15.Jf5 gf 16.gf Jxf5 17.Dh5 atd. 



Nicméně, černý se mohl úspěšně bránit 
prostřednictvím 17. …Jh6 18.gh Sf6 19.Sg5! 
Dd8! (pokud J nebo Sxg5, tak 20.Dg6+ 
s nevyhnutelným matem na g7) 20.Vg1 Kh8. 
Pro úplnost je třeba dodat, že na 12. …h6 
mohl bílý pokračovat v útoku prostřednictvím 
13.Df3. Po 13. …hg 14.hg Jh7 (Jh5) vznikla 
zamotaná pozice, vyžadující velkou pozornost 
a vysokou techniku při vedení útoku i obrany. 
V každém případě nebyli ani Lasker, ani 
Steinitz schopni předvídat za šachovnicí 
všechny mnohotahové varianty. 
     Lasker se v prvním období své šachové 
cesty vyhýbal takovým pokračováním, kde 
mnohé nebylo možné uvážit. Steinitz zase 
riskoval mnohem ochotněji, zvláště když 
mohl na ospravedlnění risku v jakési míře 
položit své poziční prinicipy. 
     Celá otázka o stupni přípustného rizika na 
základě celkového ohodnocení pozice zůstala 
od Steinitze do našich dnů nerozřešena. 
13.f3! Vad8 14.g4! de 
     Nyní 14. …h6 již nepředstavovalo pro 
bílého žádné komplikace s ohledem na 
15.De2 hg 16.hg Jh7 (nebo 16. …Je8 17.Dh2 
f6 18.ed cd 19.Jxd5 Jxd5 20.Sxd5+ Vf7 
21.Dh7+ Kf8 22.Dxg6 Sc6 23.Dxf7+ Dxf7 
24.Sxf7 Kxf7 25.Ke2 a za střelce a jezdce má 
bílý věž a tři pěšce) 17.Jf5 gf 18.Dh2 Ve8 
19.Dxh7+ Kf8 20.gf a útok bílého je 
neodrazitelný. 
15.fe h6 
     Lasker se přece jen musel uchýlit k tomuto 
tahu. Bílý hrozil, mimo přímých útoků s tahy 
Df3 nebo h5, udělat po De2 a Sd2 dlouhou 
rošádu a uvést do boje dámskou věž. Ale 
Laskerem zvolená cesta stejně nedosáhne cíle 
a pozice černého krále se ukazuje být 
zkompromitovanou. Větší komplikace pro 
soupeře představovalo 15. …Dc8, napadá po 
třetí pěšce g4 a pokud 16.Vg1, tak tehdy již 
16. …h6. Pro udržení útoku by musel bílý 
obětovat oba jezdce: 17.Df3 hg 18.hg Jh7 
19.Jf5! gf 20.gf Jxf5! 21.ef Sxf5 22.g6 Jf6 
23.gf+ Vxf7 24.Sh6 Je8 (nelze 24. …Se6 
kvůli 25.Vxg7+ Vxg7 26.Dxf6) 25.Sxf7+ 
Kxf7 26.Dh5+ Kg8 27.0-0-0. Bílý, hrozí 
obětovat na g7 kvalitu a taktéž tahy Vg5 nebo 
Vdf1, si uchovává nebezpečný útok. 
16.Df3! Se8 
     Jezdec stále nelze brát, neboť po 16. …hg 
17.hg Jh7 18.Jf5! gf 19.Dh3 Ve8 20.Dxh7+ 
Kf8 21.gf nastal čas, aby se černý vzdal. 
17.Sc2 Jd7 18.Jh3 

     Rozumný ústup, v němž, nicméně, je 
obsažena také myšlenka o dalším rozvinutí 
útoku. 
18. …Jc5 19.Jf2 
     Poslední tahy bílého, vedoucí k posílení 
bodu d3, svědčí o Steinitzově přísném 
sledování jím naformulovaných principů, 
hlásajících, že úspěch křídelního útoku je 
možný pouze při pevném středu.  
     Zajímavý je tomto plánu rozsah činností 
figur bílého. Ještě před třemi tahy jeho střelec, 
stojící na b3, a jezdec na g5 cílili na bod f7. 
Nyní jsou zcela zaměřeni na plnění obranných 
funkcí. Velká pružnost při manévrování 
figurami byla charakteristickým rysem 
Steinitze. Současně nelze nepoznamenat, že 
Steinitz si uchoval útočnou pozici na 
královském křídle a, jak dokazuje další 
průběh, dokonce se rozhodl provést útok, aniž 
by mobilizoval rezervy na dámském křídle. 
Podle následujícího Laskerova tahu je vidět, 
že se právě obával zapojení těchto rezerv do 
boje. 
19. …b5 
     Velmi důvtipný záměr, mající za cíl 
vytvoření protiútoku na dámském křídle a 
propočítaný na samozřejmé 20.Sd2; v tom 
případě by přišlo 20. …b4 21.cb (nebo 21.0-
0-0 bc 22.bc Vb8 s iniciativou na dámském 
křídle) 21. …Je6! 22.Sc3 c5 23.bc Jc6! nebo 
23.b5 Jd4 s úplným vyvrácením plánu bílého. 
Steintz prohlédl Laskerovy záměry a 
okamžitě se vrhá do útoku, jehož podstatou je 
odvážná, krásná oběť jezdce. 
20.g5 h5 
 

 
 
21.Jf5! gf 
     Nyní se musí jezdec brát, protože pasivní 
obrana neslibovala žádné naděje. Z aktivních 
tahů, kromě přijetí oběti, měl černý 
k dispozici pouze 21. …f6, ale tato odpověď 



není možná: 22.Jxg7 Kxg7 (22. …fg 23.Jxe8) 
23.gf+ Vxf6 24.Sh6+ Kf7 25.De3 a postavení 
černého je špatné. 
22.ef f6 23.g6 Jxg6 
     Očividně vynuceno s ohledem na hrozbu 
Dxh5. V důsledku prvého „krveprolití“ 
získává černý pěšce. Ale na šachovnici se 
objevil volný sloupec „g“, který ovládne bílý. 
A sloupec „g“ – přímá cesta, vedoucí do 
„paláce“ samotného krále. Vida, to je ta 
okolnost a jeví se pro černého zvláště hrozící. 
24.fg Sxg6 25.Vhg1 
     Jak se má nyní černý bránit? Na ústup 
střelce přijde 26.Sh6, na 25. …Kh7 – 
26.Vxg6 s dalším d3-d4+. Konečně, pokud 
25. …Df7, tak 26.Dg3 Sh7 27.Sh6 Vd7 (27. 
…Je6 28.Sb3) 28.Sxg7 Dxg7 29.Dh2 Sg6 
30.d4 s materiálními zisky. 
25. …e4 
     Zajímavým pokusem o záchranu pozice 
bylo 25. …Sxd3! (na tento tah ve své době 
obrátil pozornost Čigorin). 
     V případě 26.Sxd3 Vxd3! 27.Jxd3 e4 
28.Dxh5 Jxd3+ má černý dobré šance 
minimálně na remízu. Pokud na 25. …Sxd3 
odpoví bílý 26.Sh6, tak tehdy 26. …Vf7 
27.Sxg7 Vxg7 28.0-0-0 Sxc2 a bílému se 
nepodaří nic vytěžit z otevřené pozice 
černého krále. 
     Lasker přehlédl tuto možnost, jejíž 
existence dokládá složitost probíhajícího boje, 
a nese materiální ztráty, po čemž bitva 
přechází ve značném stupni do technické fáze. 
26.de Kh7 
     Nebo 26. …Df7 27.b4 Je6 28.Sb3 Vfe8 
29.Jh3 s vniknutím jezdce na f4. 
27.Vxg6! Kxg6 28.Df5+ Kf7 29.Dxh5+ Kg8 
30.Dxc5 
     Nejenže má bílý střelce, jezdce a pěšce za 
věž, což samo o sobě postačuje k výhře, ale 
také zachovává přímé hrozby. Jeho dva střelci 
pracují s velkou silou. Nyní hrozí vražedné 
31.Sb3+. 
30. …De5 31.Se3 a6 32.a4 
     Zapojení rezerv dámského křídla do boje 
okamžitě rozhoduje partii. 
32. …Vfe8 33.ab ab 34.Dxe5 Vxe5 35.Va6 
     Vniknutí! Je zábavné, že energické 
uvedení věže na a6 je její první a poslední 
akcí v této partii. Pouze jeden tah! Věž 
paralyzuje soupeřovy síly a současně vyvíjí 
mohutnou podporu závěrečnému útoku 
lehkých figur bílého. Je zajímavé, že také jeho 
královská věž udělal pouze dva tahy – Vh1-
g1xg6. 

     Minimální úsilí, maximální zisky! – to je 
princip ekonomie, o němž nejednou mluvil 
Steinitz ve svých pracích a který sám 
mnohokráte předváděl ve svých partiích. 
35. …Vdc8 36.Jg4 Ve7 37.Sc5 Ve8 38.Je3 
Sf8 39.Sd4 Kf7 40.h5 Se7 41.Sb3+ Kf8 
42.Jf5 
     V závěru se na scéně objevuje „věčný 
kůň“, pod jehož krytem a za spolupráce 
perfektně rozestavených střelců má pěšec „h“ 
otevřenou volnou cestu na toužebné pole h8. 
Proto černý partii vzdal. 
 
Dámský gambit 
Steinitz – Lasker 
Petrohrad, 1895/96 
1. d4  
     Tímto zahájením Steinitz zasadil svým 
soupeřům mnoho porážek. Věc, samozřejmě, 
nespočívá v samotném prvním tahu, ale v těch 
logických, promyšlených plánech, které 
Steinitz důrazně a logicky prováděl v tomto 
zahájení. 
1. … d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sf4  
     Steintz zde hrál taktéž 4.Sg5 – tah, který 
použil již v roce 1873 na mezinárodním 
turnaji ve Vídni proti Anderssenovi. 
4. …Se7  
     Nevýrazná odpověď, ignorující plán 
soupeře a umožňující bílému, jak se stalo také 
v předchozí partii, vytvořit pevný střed a poté 
připravit energický útok na křídle. 
     Zatímco měl černý minimálně dvě aktivní 
výhrady proti záměru Steinitze – okamžité c7-
c5, podrývající vliv bílého na bod e5 a taktéž 
známý útok na bod c3 prostřednictvím c6, 
Da5 a Sb4, který figuruje v teorii zahájení pod 
názvem cambridge-springská varianta a při 
postavení střelce na f4 (místo na g5) ještě více 
vyhrávající v síle. 
5. e3 O-O  
 

 
Steinitz-Lasker, Montreal 1894 (Internet) 



 

 

6. c5!  
     Plán bílého, založený na tahu 4.Sf4, se 
vyjasňuje zcela zřetelně. Předchází protiútoku 
c7-c5 a v centru buduje fundamentální 
výstavbu.  
     Postupem pěšce na c5 musel Steinitz 
pečlivě zvážit podrývající možnosti soupeře 
tahy b7-b6 nebo e6-e5. Pravděpodobně jej 
přesvědčila varianta 6. …b6 7.b4 a5 8.a3 a 
černému se nepodaří otřást forpostem na c5. 
6. …Je4  
      S hrozbou v případě 7.Jf3 nebo Sd3 
vyměnit na c3 a pak již zahájit podrývající 
hru prostřednictvím b7-b6. Jestliže bílý sám 
vymění na e4, tak černý zabrání vývinu bílého 
jezdce na f3 a tím současně oslabí jeho tlak na 
bod e5. A přece jenom nejsou Laskerovy 
úvahy zvláště prozíravé. Černý pěšec, když 
postoupí na e4, se stane objektem 
podminování f2-f3. Mimo to se pro bílého 
střelce uvolní pole c4, kde zaujme výhodnou 
pozici pro útok. 
     Černý měl soustředit pozornost na 
centrální pole e5. Za tím účelem bylo nutné 
hrát 6. …c6, aby se připravil vývin dámského 
jezdce na d7 (pokud ihned 6. …Jbd7, tak 
7.Jb5 vynucuje ústup druhého jezdce na e8). 
Partie mohla pokračovat takto: 6. …c6 7.Jf3 
Jbd7 8.Sd3 Jh8, potom, podle okolností f7-f5 
nebo Jxf4. 
7. Jxe4 dxe4 8. Dc2 f5 9. Sc4 Jc6 10. a3  
     Zároveň s cílevědomým prováděním 
hlavní linie plánu projevuje bílý užitečnou 
předvídavost. Černý hrozil zneškodnit 
hrozného střelce tahem Jc6-a5, na což nyní 
přijde 11.Sa2. 
10. …Sf6 11. O-O-O Kh8  
     Tento a příští tah slouží pro přípravu 
postupu e6-e5. Pouze takovým způsobem lze 
něco udělat proti podminování f2-f3. 
12. f3 De7!  

     Zahráno velmi důvtipně a klade před 
bílého vážný úkol. Na 13.fe přijde 13. …e5 a 
pokud 14.d5, tak 14. …ef 15.dc Dxc5 a 
iniciativu již má černý. 
13. Sg3  
     Aby měl na 13. …e5 námitku 14.d5 Ja5 
15.Sa2. 
13. …f4  
     Tento nástup vypadá mnohoslibně. Takže 
pokud 14.Sxf4, tak 14. …e5 15.de Jxe5 
16.Dxe4 Sf5! 17.Dxf5 Jxc4 s vítězným 
útokem, nicméně Steinitz připravil pro 
soupeře překvapení. 
 

 
 
14. Dxe4!  
     Krásná oběť, kterou musí černý přijmout. 
Bílý má dvě pěšce za střelce, udržuje 
v nedotknutelnosti pevný osmipěšcový řetěz, 
ovládá centrum a hlavně, ve spojení 
s otevřením sloupce „h“, získává nebezpečný 
útok na soupeřova krále. 
14. …fxg3 15. hxg3 g6  
     Černý se rozhoduje za účelem obrany 
odevzdat ještě jednoho pěšce. Skutečně, na 
15. …h6 přijde 16.Sd3 nebo 16.f4 Sd7 17.Jf3 
s dalším g4. Neuspokojivé je také 15. …g5. 
V tom případě by se Steinitz, podle jeho 
vlastních slov, chystal hrát 16.f4 g4 17.Je2 
Sd7 18.Dc2 s hrozbou e3-e4-e5. Hrozilo by 
taktéž zdvojení věží na sloupci „h“. 
16. Dxg6 Sd7  
     Špatné je 16. …e5 kvůli d4-d5-d6. 
17. f4 Vf7 18. g4 Vg7 19. Dh6 Vxg4 20. Sd3 
Vg7 21. Jf3 Df7 22. g4 Vag8  
     Černý nemůže vzít pěšce, protože po 
23.Dxh7+ ztratí střelce na d7. 
23. g5 Sd8  
 



 
 
24. Vh2!  
     To je výrazně silnější, žen zisk kvality 
prostřednictvím 24.g6. Hrozba Vd1-h1 je 
neodrazitelná. 
24. …Vg6 25. Dh5 V6g7 26. Vdh1 Dxh5 27. 
Vxh5 Vf8 28. Vxh7+ Vxh7  
     Nebo 28. …Kg8 29.Vxg7+ Kxg7 
30.Vxh7+ a střelec na d7 hyne. 
29. Vxh7+ Kg8 30. Vxd7 Vf7 31. Sc4! 
     Černý vzdal s ohledem na ztrátu čtvrtého 
pěšce po 31. …Vxd7 32.Sxe6+ Vf7 33.g6. 

     Celá partie může posloužit za příklad 
konkrétního záměru a harmonie v souhře sil 
(útok na bod h7). 
     Obě partie se odlišují jasnou, cílevědomou 
myšlenkou. Steinitzova hra v nich mluví sama 
ze sebe. Nicméně se nám ještě jednou chce 
připomenout, s jakým uměním Steinitz 
operoval pěšci a jak ekonomicky vynakládal 
energii figur. 
     Minimum úsilí, maximum zisků! 
Opakujíce toto tvůrčí heslo Steinitze 
v plánovité hře, vyzývající k obezřetnému 
přístupu k času, který se v šachu měří na 
tempa, lze říci, že je i dnes napsán na tvůrčím 
praporu šachového umění. 
     Ve Steinitzově příručce „The Modern 
Chess Instructor“ najdeme zajímavý výrok o 
pěšcích: 
     „Mistrovské řízení pěšců představuje jednu 
z nejdůležitějších metod jednání v šachovém 
boji. Ztráta jednoho z pěšců se ve většině 
případů jeví jako osudná, pokud není 
vynahrazena silným a v každém případě 
lepším, než má soupeř, rozestavením figur. 
Nejenom slabost pěšce, ale také slabost pole, 
na které se může umístit soupeřova figura, má 
často za následek porážku. Pouze obratné 
vedení pěšců může předejít podobným pro 
soupeře výhodným pozičním jevům“. 

 


