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Nová kniha skvělého nizozemského velmistra, mnohaletého kandidáta na světovou šachovou 
korunu Jana Timmana, nám pomáhá na příkladech boje lehkých figur zlepšit obecné strategické 
chápání. 
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Na ukázku uvádím část předmluvy a část kapitoly 3 – Převaha dvojice střelců. 
 
     Ještě jedním důležitým strategickým pojmem je „výhoda dvojice střelců“. Mít dvojici střelců se 
nepovažovalo vždy za výhodu. Když Adolf Anderssen, velký útočný hráč XIX. století, rozehrával 
španělskou hru, tak to často dělal pouze pro to, aby co možná nejrychleji měnil na c6. Teprve po 
Wilhelmu Steinitzovi se názory změnily a ve XX. století se na dva střelce pohlíží obvykle jako na 
silnou výzbroj. Tak zvaní „Horwitzovi střelci“, tj. dvojice střelců, kontrolující sousední diagonály 
na otevřené šachovnici, jsou toho nejvýraznějším příkladem. 
 
     Z kapitoly 3 – Převaha dvojice střelců si ukážeme rozbor partií č. 15 – 17: 
 
Č. 15 Ruská hra C42 
Karpov – Seirawan 
Brusel, 1986 
 
     Tato partie je školský příklad toho, jak se 
nevelké poziční plusy (převaha v centru, 
ovládání většího počtu polí) přemění ve 
výhodu dvojice střelců. 
     Zdálo se, Karpov ještě do první časové 
kontroly získá výhru, když předváděl 
vzorovou partii, mající pro něj 
charakteristické bezchybnosti. 
     Ale potom několikrát projevil 
nerozhodnost, umožnil tím černému přejít do 
koncovky. Nikoliv poprvé vyhrává obsah 
partie proto, že jednomu z hráčů se nepodařilo 
zakončit hru v mnohem dřívějším stadiu. 
Koncovka demonstruje sílu dvojice střelců ve 
vší kráse. Bílý má o pěšce méně, ale to nic 
neznamená. 
     Je třeba říct, že do určitého okamžiku se 
Seirawan skvěle bránil. Později tvrdil, že 
vypustil remízu před samou časovou 
kontrolou (druhou), ale při mnohem pečlivější 
analýze bylo zřejmé, že nedocenil sílu dvojice 
střelců. 
     Při obnovení hry přešel Karpov ihned do 
koncovky se stejnobarevnými střelci, kterou 
již rozebral v domácí analýze. 

 
1. e4 e5 2. Jf3 Jf6 3. Jxe5  
     Po porážce od Larsena v Tilburgu (1980) 
Karpov vždy volil tento tah, zavrhoval 
alternativní 3.d4. 
3. …d6 4. Jf3 Jxe4 5. d4 d5  
     Je zajímavé, že tato pozice s obrácenými 
barvami může vzniknout také ve výměnné 
variantě francouzské obrany: 1.e4 e6 2.d4 d5 
3.ed ed 4.Jf3 Jf6 a nyní 5.Je5, i když tento 
skok jezdce nevypadá až tak špatně, má bílý 
před sebou seriózní bitvu pouze o vyrovnání. 
6. Sd3 Se7 7. O-O Jc6 8. c4 Jb4 9. Se2  

 



     Aby bílý kandidoval na náskok v zahájení, 
musí ustoupit střelcem. Praxe ukázala, že 
černý má dobrou hru po 9.cd Jxd3 10.Dxd3 
Dxd5 11.Ve1 Sf5. 
9. …Se6 10. Jc3 O-O 11. Se3  
     Bílý pokojně pokračuje ve vývinu. 
11. …f5  
     Tehdy to byla novinka. Černý podporuje 
jezdce, současně zvyšuje svůj vliv v centru. 
Stinnou stránkou je oslabení polí e6 a e6, 
takže z pozičního pohledu není tento tah zcela 
ospravedlnitelný. Nicméně, od té doby se 
vyskytoval několikrát, zejména v partiích 
Jusupova. 
     Sám Karpov,  jehož repertoár zahájení 
ruská hra tehdy také obsahoval, evidentně, 
nevěří tomuto pokračování, protože přede 
dvěma měsíci do Bugojna proti Ljubojevičovi 
hrál 11. …Sf6. Třetí možnost – 11. …Sf5 – je 
nejvíce rozšířenou odpovědí v současnosti. 
12. a3  
     Vynucuje výměnu aktivního jezdce e4, po 
čemž se pozice bílého v centru stane více 
pružnou. 
12. …Jxc3 13. bxc3 Jc6  

 
14. Da4  
     V dané partii tento výpad dámy zakončil 
úspěchem, ale později hru černého vylepšili, a 
byl zavržen. Další možnosti bílého: 
A) 14.cd Sxd5 15.c4 (nejpřímočařejší postup; 
v partii Beljavskij – Jusupov, Barcelona, 
1989, hrál bílý 15.Dc2, ale po 15. …Kh8 
16.Vfd1 Dd7 17.Sf4 Sd6 měl černý příznivou 
pozici) 15. …Sxf3 16.Sxf3 f4 17.Sd5+ Kh8 
18.Sd1 Jxd4 (nejpřesnější tah; v komentářích 
pro „Šahovski informátor“ uvádí Karpov 18. 
…Sf6, ale tehdy bílý udrží nevelkou výhodu 
po 19.Sb2) 19.Vb1 Sc5 20.Vxb7 f3! 21.Sxf3 
Jxf3+ a tady v partii Hubner – Jusupov 
(Rotterdam, 1988) následovala dohoda na 
remíze; 

B) 14.Vb1. Po skvělé hře bílého v partii 
Adams – Jusupov (Mnichov, 1993) se tento 
tah považoval za nejlepší způsob boje 
v daném postavení (11. …f5). Ta partie 
probíhala následovně: 14. …f4 15.Sc1 Vb8 
16.cd Sxd5 17.Ve1 Kh8 18.Sd3 Dd7 19.c4! 
Sxf3 20.Dxf3 Jxd4 21.De4 Jf5 22.Vb5 c5 
23.Sxf4 Vbd8 24.Sc2 b6 25.g4! a bílý vyhrál. 
     Černý evidentně neměl postupovat 
dopředu pěšcem „f“ ve 14. tahu. Po 14. …vb8 
15.cd Sxd5 16.Sf4 Sd6 vzniká pozice, 
analogická partii Beljavskij – Jusupov, kde 
není vše tak jasné. 
14. …f4  
     V partii Ljubojevič – Beljavskij (Bělehrad, 
1995) zahrál černý rovnou 14. …Kh8. 
Pokračování bylo zajímavé: 15.Vab1 Vb8 
16.Vfe1 a6 17.Sf4 Sd6 18.Sg5 Se7 19.Sf1 
Sxg5 20.Jxg5 Sd7 21.Je6 Jxd4! 22.Jxd8 Sxa4 
23.Vxb7 Vfxd8 24.Vxb8 Vxb8 25.cd dc a 
v této rovné pozici se soupeři rozhodli pro 
dělbu bodu. 
15.Sd2  
     Poměrně očividný ústup, nicméně, lepší 
bylo přece jen 15.Sc1. V tom případě bílý 
dodatečně kryl pěšce „a“ a pole d2 
ponechával volné pro jezdce. Později bylo 
možné znovu aktivovat střelce přes pole b2. 
15. …Kh8 16. Vab1 Vb8 17. Vfe1  
     Bílý rozestavil své věže na otevřeném a 
polootevřeném sloupci a čeká, jak zareaguje 
černý. 
17. …dxc4  
     Černý uvolňuje napětí v centru. V případě 
17. …Dd7 mohl bílý ještě zesílit svou pozici 
prostřednictvím 18.h3, černý by přitom byl 
zbaven jakýchkoliv taktických možností. Po 
18. …Jxd4? 19.Dxd7 Jxe2+ 20.Vxe2 ztrácí 
černý pěšce, protože jeho černopolný střelec 
není krytý. 
18. Sxc4 Sg4  
     Výměna střelců by dala bílému pod 
kontrolu bílý pole, pěšce a3 nelze beztrestně 
vzít. Po 18. …Sxc4 19.Dxc4 Sxa3 20.d5 Je7 
21.Va1 Sd6 22.Jg5 má černý vážné problémy. 
19. Se2  



 
     Střelec se vrací zpět, protože bílý nechce 
dopustit zdvojení pěšců na sloupci „f“. 
19. …Sd6  
     Přirozený, ale nikoliv nejlepší tah. 
V analýze po partii navrhl Seirawan 19. …a6 
s cílem odrazit manévr a plánuje b7-b5. 
Pravděpodobně by v tom případě bylo u 
černého vše v pořádku. Tady je důležité 
proanalyzovat, zda může bílý po 20.h3 Sh5 
hrát 21.Jg5. Černý má na výběr: 
A) 21. …Sxg5 22.Sxh5 f3?! (logická, ale 
nekorektní odpověď na pokus bílého vyzvat 
taktické komplikace) 23.Sxg5 Dxg5 24.Sxf3! 
Vxf3 25.Dxc6 (krásné završení záměru 
realizovaného v předchozím tahu) 25. …Vxf2 
26.Vxb7 a pozice bílého je lepší; 
B) 21. …Sxe2 22.Je6 Dd5 23.Vxe2 f3 

 
24.Ve3 Vf6 a černý má dostatečnou protihru. 
     Takový byl můj první komentář v New In 
Chess, pravda, bez zahrnutí tahů 20.h3 Sh5. 
     Za čtyři týdny se Seirawanovi nabídla 
možnost prověřit navržená doporučení. Partie 
Rhode – Seirawan (Estes-Park, 1986) 
probíhala podle varianty B do 24. tahu. Potom 
zahrál Rhode slaběji – 24.Vee1 – a byl 
rozdrcen po 24. …fg! 25.Jxf8 Vxf8 26.Dd1 
Df5 27.Kxg2 Dxf2+ 28.Kh1 Vf3. 

     Jak má bílý pokračovat? Kaválek navrhuje 
21.Vbd1 (místo 21.Jg5) s ideou na 21. …Sd6 
odpovědět 22.Sc1 a pak c3-c4. Nevypadá 
špatně, ale poměrně pomalu. 
     V turnajovém sborníku poznamenává 
Ligtering, že by bylo zajímavé znát Karpovův 
názor ohledně tahu 19. …a6. Nicméně, toho 
lze obtížně dosáhnout, protože v poznámkách 
v „Informátoru“ ponechává Karpov tento 
okamžik bez povšimnutí. Možná jej 
považoval za příliš důležitý pro teorii, aby se 
k tomuto tématu vyjadřoval. 
20. h3 Sh5  
     Karpov a Ligtering předpokládají, že 
s ohledem na v partii provedený převod věže 
bylo lépe odpovědět 20. …Sf5. 
     Nicméně nedostatek tohoto tahu spočívá 
v tom, že oslabuje tlak na bod d4, a to umožní 
bílému hrát dále 21.Vbd1, připravujíce 22.c4. 
21. Vb5!  

 
     Počátek velkolepého manévru. Bílá věž 
z dámského křídla směřuje k výměně za 
černou věž – jedné z bašt soupeřovy obrany. 
21. …Se8 22. Dc2  
     Pokračování plánu, započatého 
v předchozím tahu. Černý nemůže zabránit 
bílé věži, aby se objevila na f5. Navíc opět 
nestíhá sebrat pěšce „a“. Po 22. …Sxa3 
23.Jg5 Sg5 24.Sd3 se pozice černého hroutí. 
22. …a6  
     Jako odpověď na 22. …Je7 (aby nepustil 
věž na f5) je opět velmi silné 23.Jg5. 
23. Vf5 Vxf5 24. Dxf5 Sg6 25. Dg4  
     Výborné místo pro dámu. Černý pěšec „f“ 
je slabý, což zvětšuje útočné možnosti bílého. 
25. …Df6 26. Sc4  
     Takovým způsobem uvádí bílý 
bělopolného střelce na aktivní pozici, 
současně zbavuje soupeře možnosti bojovat o 
„e“ sloupec. 
26. …Vf8 27. a4 Sc2  



     Jalová úvaha. Pěšec „a“ byla celou dobu 
pro černopolého střelce nestravitelná a brzy se 
ukáže být zřejmým, že totéž se vztahuje 
na jeho bělopolého kolegu. Mnohem 
houževnatější odpor bylo možné klást po 27. 
…h6, tento tah černý stejně dříve, či později 
musí udělat. 
28.Dh5 h6  
     28. …Sg6 umožňovalo bílému nabídnout 
pro něj zcela výhodnou výměnu dam po 
29.Dg5. 
29. Ve8  

 
     Bílý urychluje výměnu i druhého páru 
věží, domnívaje se, že jeho lehké figury, 
zejména bělopolý střelec, jsou lepší, než 
černé. 
29. …Sf5  
     Seirawan má za to, že mohl pokračovat29. 
…Sxa4, protože 30.Jh4 Je7 31.Vxe7 Sxe7 
32.Jg6+ Kh7 33.Sd3 Kg8 bílému nic nedává. 
A 30.Jg5, jak ukazují Ligtering a Karpov, 
taktéž není zcela jasné kvůli 30. …Jd8, kdy 
přikrývá rovnou několik klíčových polí (ne 
však 30. …Dxg5? s ohledem na 31.Df7 a bílý 
získává materiál). 
     Nicméně po zdrcující odpovědi 30.Ve6! 
Df5 31.Dxf5 Vxf5 32.Jh4 černý ztrácí 
materiál. 
30. Sd5  
     Bílý zjevně dosáhl mnohého. 
30. …Sd7 31. Vxf8+ Dxf8 32. Jh4 Se8 33. 
De2  

 
     Partie dosáhla stádia, v němž bílý 
směřuje proměnit svou poziční převahu ve 
stabilní převahu v podobě dvojice střelců. 
Přímočaré 33.Jg6+ by bylo nicméně 
předčasné, protože černý má odpověď: 33. 
…Sxg6 34.Dxg6 Je7. Proto bílý odvádí 
dámu a připravuje se vniknout již z druhé 
strany. 
33. …Jd8  
     Černý pokračuje pozorně (až přespříliš 
pozorně pro tuto pozici) se bránit. Odvážné 
33. …g5 slibovalo více dividend. Pravda, při 
tom se ještě více oslabuje královské křídlo, 
ale současně se zvětšuje životní prostor a 
černý neriskuje udušení nedostatkem kyslíku. 
     Bílý má na výběr mezi dvěma tahy 
jezdcem: 
A) 34.Jf5 Sg6! a nyní ani 35.Jxd6 Dxd6, ani 
35.Sxc6 Dxf5! Neslibuje bílému převahu.  
V posledním případě je důležité, že bílý 
nemůže brát na b7 kvůli šachu na b1; 
B) 34.Jf3. Právě tento skromný ústup 
plánoval Karpov. Jezdec jedním očkem 
pokukuje na lákavý bod e5, zároveň kryje 
pěšce „d“, proto se postup tohoto pěšce stává 
hrozbou. Bílý má značnou převahu, i když 
není jasné, je-li v daném okamžiku 
rozhodující. 
34. De4  
     Bílý zcela hospodaří na bílých polích. 
Kvůli pasivní pozici svého jezdce není černý 
schopen zabránit bílému ustanovit plnou 
dominaci dvojice střelců na šachovnici. 
34. …De7 35. Jg6+ Sxg6 36. Dxg6 c6 37. 
Sb3 b5  
     Jediný možný pokus o protihru, přičemž 
velmi skromný. 
38. Kf1  
     Typický tah pro chladnokrevnou Karopovu 
hru. Pole e2 je nyní pro soupeřovu dámu 
nedostupné. 
Df8 39. Sc2 Kg8 40. Sb3+ Kh8 41. h4  



     Pomalu, ale jistě zmenšuje bílý možnosti 
černých figur. 
41. …Jb7  
     Začátek protiútoku, který mohl přivést 
k okamžitému konci pro černého. Úpornější 
bylo 41. …Sc7, vyčkávaje, co podnikne bílý, i 
když ani to nedávalo černému mnoho nadějí 
na záchranu. 
42. c4  
     Právě včas: černý jezdec se chystá jít na a5 
a c4. Současně uvolňuje pole c3 pro střelce. 
42. …Dg8  
     V tom spočívala idea předchozího tahu. 
Pěšec „c“ je ve vazbě a napadený. Černý 
doufá, že bílá dáma teď opustí svou 
dominantní pozici. 
43. Dd3  
     Také bílý si dovolil se polekat. Ihned po 
přerušení Karpov ukázal, že tady neviděl 
krásnou cestu k výhře. 43.Sc2!! zakončovalo 
partii, bez ohledu na to, že černý může brát na 
c4 se šachem. 

 
     Jde o to, že po 43. …Dxc4+ 44.Sd3 Dg8 
45.Sc3 se nemůže černý bránit proti hrozbě 
46.d5 s dalším 47.Dxh6 mat. 45. …b4 46.Sb2 
pouze odkládá popravu. 
     Tato pozice představuje výbornou ilustraci 
síly tak zvaných „Horwitzových střelců“. 
Pokud by Karpov objevil tuto výhru poněkud 
dříve, byla by daná partie skutečným 
mistrovským dílem přesné hry a jemného 
manévrování. Zato Karpovova nerozhodnost 
přivedla pozici do učební koncovky. 
43. …Dh7  

 
     Takovým způsobem černý řeší své 
nejnepříjemnější problémy. Ale pro záchranu 
to nebude dostatečné. 
44. Ke2  
     Bílý není proti výměně dam, ale pouze za 
vlastních podmínek. Pokud černý bere na d3, 
bílý král zaujme v centru natolik dominantní 
pozici, že černý nebude mít žádnou šanci 
přežít. 
44. …g5  
     Opět nejlepší obrana. 
45. c5  
     Během analýzy po partii oba hráči 
kritizovali tento tah. Také já sám v prvních 
komentářích, i Ligtering jsme jako nejsilnější 
pokračování uváděli 45.Dxh7+ Kxh7 46.axb5 
axb5 47.cxb5 cxb5 48.d5. 
     Když jsem nanovo rozebíral tuto pozici, 
tak jsem náhle pochopil, že tato varianta není 
vůbec přesvědčivá. Po, např. 48. …Jd8 
49.Sa5 Se7 50.h5 Kg7 51.Kd3 Kf6 52.Ke4 
Jf7 má černý zcela pevnou obranyschopnou 
pozici a je vůbec není zřejmé, jak má bílý 
dosáhnout výhry. Později jsem přišel 
k závěru, že tah udělaný v partii je dostatečně 
silný. Bílý zabírá prostor odebírají soupeři 
pole. Pozice přitom zůstává otevřenou, takže 
síla dvojice střelců se nijak nezmenšuje.  
45. …Sc7 46. axb5  
     Tento tah je Karpovových komentáří 
označen jako podezřelý.  
     Skutečně, pokud by bílý neotálel s touto 
výměnou, měl by více možností. V praxi to, 
pravda, nic nemění. 
46. …axb5 47. h5  
     Navýsost správně. Černý pěšec „h“ je 
zafixovaný jako slabina a postupně, ve 
vzdálené koncovce, se musí stát objektem 
útoku. 
47. …Sa5  



 
     Pozičně založený tah, u něhož se projevují 
taktické zápory. Nicméně, jiné vhodné 
pokračování nelze najít. 
48. Sc1  
     Vypadá jako přehlédnutí, nicméně později 
Karpov tvrdil, že odpověď černého viděl, ale 
měl za to, že Seirawan se neodváží tak zahrát 
v silné časové tísni. 
     Karpov ve svých komentářích ukazuje, že 
mohl udržet jasnou převahu, kdyby měnil na 
h7 (uvádí znak, znamenající „bílý má značnou 
převahu“). Před třemi tahy, podle Karpova, 
tato výměna vedla k výhře, ale nikde neuvádí 
varianty, podporující toto hodnocení. 
     Larry Cristiansen v Players Chess News 
tvrdí, že bílý měl forsírovanou výhru po 
48.Dxh7+ Kxh7 49.d5! 

 
     Hra se štěpí na dvě varianty: 
A) 49. …Sxd2 50.dxc6 Sa5 51.cxb7 Sc7 
52.Kd3 Kg7 53.Ke4 Kf6 54.Kd5 Ke7 55.Kc6 
Kd8 56.Kxb5 a bílý vyhrává; 
B) 49. …Sd8. Tento velmi smutný ústup je 
jedinou šancí černého. Po 50.dxc6 Jxc5 
51.Sc2+ Kg7 52.Sb4 hned neprohrává, ale 
ocitá se v mnohem méně příznivé koncovce, 
než později v partii. 

     V této koncovce (jak uvidíme) nemá již 
černý jasný remízový mechanismus, a to 
znamená, že jeho šance na záchranu jsou 
minimální. 
     Je s podivem, že v tomto stádiu (po první 
kontrole) hraje Karpov výrazně pod své 
možnosti. Pravděpodobně to lze částečně 
vysvětlit únavou. Tento první turnaj pod 
patronací firmy SWIFT byl také jedním 
z prvních se šestihodinovou kontrolou. Ještě 
nikdo si na ni nezvykl a mnozí velmistři 
vyjadřovali svoji nevoli, Karpov byl mezi 
nimi. 
48. …De7+  
     Vzápětí se ukazuje, že bílý král nemůže 
postupovat dopředu: 49.Kf3 naráží na 49. 
…g4+! se ziskem figury. To znamená, že bílý 
musí odevzdat „f“ pěšce, aby uvedl krále na 
bezpečné místo na dámském křídle. 
49. Kd1 De1+ 50. Kc2 Dxf2+ 51. Kb1  
     Bílý král se opět začíná cítit nepříjemně. 
Seirawan se správně rozhoduje vyměnit 
dámy.  
51. …Dg3 52. Dxg3  
     Výměna je nevyhnutelná, protože na 
52.Dc2 existuje 52. …Dc3. 
52. …fxg3 53. Kc2 Kg7 54. d5  
     Bílý nikoliv bez opodstatnění trvá na 
tomto postupu. V případě 54.Se3 Kf6 55.d5 
Ke5! Má černý vše skvělé jak po 56.dxc6 Jd8, 
tak také ve variantě 56.d6 Se1 s dalším 57. 
…Sf2. 
54. …Jxc5 55. Sb2+ Kf8 56. dxc6 Ja6 57. 
Sa3+  
     Důvtipný šach. Po 57. …Sb4 58.c7! bílý 
ihned vyhrává. 
57. …Ke8 58. Se6  
     Dvojice střelců pracuje s maximálním 
účinkem. Bílý předchází 58. …Jb4+, na což 
přijde 59.Sxb4 Sxb4 60.c7 s výhrou. 
58. …Sb4 59. Sb2  

 
59. …Sf8  



     V podmínkách časové tísně pochopitelný 
ústup, který Seirawan později vystavil ostré 
kritice. Dle jeho názoru, 59. …Se7 dávalo 
černému snadnou remízu. Idea spočívá v tom, 
aby na 60.Sd7+ Kd8 61.Sg7 odpověděl 61. 
…Jb8. Po 62.Sxh6 Jxd7 63.cxd7 Kxd7 
64.Sg7 Ke6 stihne černý král právě včas 
zastavit pěšce „h“. 
     Ale pro bílého je lepší se vyhnout 
výměnám, ponechávaje si dvojici střelců. Pro 
realizaci takového plánu se hodí dva tahy. 
Především je to 62.c7+ (namísto 62.Sxh6) 62. 
…Kxc7 63.Sxb5. Materiálu na šachovnici 
znatelně ubylo, ale bílý získává nebezpečného 
volného pěšce na sloupci „h“, který mu 
minimálně ponechává praktické šacena výhru. 
     Druhá idea – nejprve zahrát 62.Se8 a 
teprve jako odpověď na 62. …Sd6 – 63.c7+. 
Tady také není vidět garatovanou remízu za 
černého. Uvedená varianta ukazuje, že bez 
ohledu na to, že má černý o pěšce více, je 
jeho pozice pravděpodobně prohraná ve všech 
variantách. 
60.Sd7+ Kd8 61. Se5 Jb4+ 62. Kd2  

 
     Tady byla partie přerušena a černý zapsal 
tah. Karpov nejprve předpokládal, že musí 
vyhrát, především díky tomu, že černý pěšec 
„b“ nepředstavuje nebezpečí, zatímco bílý 
neustále hrozí dovést pěšce „h“ do dámy. Za 
dva dny byla hra obnovena. 
62. …Jd5  
     Nejlepší tah. 
63. Se6  

 
63. …Jc7  
     V analýze po partii Karpov tento tah 
odsoudil. Před samým dohráváním objevil 
plán obrany, začínající tahem 63. …Sb4+, 
jehož vyvrácení nemohl ihned nalézt. 
     Ve vzniklé pozici musí být bílý král velmi 
opatrný ve volbě pole pro ustoupení. Jak 
64.Kd3, tak také 64.Ke2 naráží na 64. …Jf4+ 
a na 64.Kd1 existuje skvělá odpověď 64. 
…Sc3! Jediný správný tah – 64.Kc2, po 
kterém Karpov rozebíral variantu 64. …Jc7 
65.Sf7 Ja6 66.Sg7 Ke7 67.Sg6 Sa5. 
     Vypadá poněkud nezvykle, že černý staví 
lehké figury zpátky na tytéž pozice, kde byly 
před osmi tahy. Nicméně Karpov všechny 
přesvědčil, že to je jediná možnost černého. 
Dále plánoval hrát 68.Kd1. 

 
     Dále Karpov neanalyzoval, protože 
počítal, že Seirawan sotva bude rozebírat za 
sebou dva natolik paradoxní a necentralizující 
tahy. 
     Později se vyjasnilo, že americký šachista 
taktéž nebyl zvláště zaujat danou pozicí, když 
měl zato, že je prohraná ve všech variantách. 
Jeho dlouhá hledání záchranných možností se 
ukázala být marnými. Mně samotnému se 
taktéž nepodařilo najít, jak se může černý 



zachránit, například: 68. …Jb4 69.Se4 Ja2 
70.Sf5 Jb4 71.Sd7, potom 72.Sxh6 a černý je 
odsouzený. 
64. Sf7 Je8  
     Nepouští střelce na g7, ale nyní se bílému 
objevuje jiná možnost: zbavit se dvojice 
střelců, aby přešel do technicky vyhrané 
koncovky. 
65. Sxe8! Kxe8 66. Sf6!  
     Mocný tah. „Tah vypadá jako jednoduchý, 
ale nalézt jej bylo obtížné“ – říkal později 
Karpov. Seirawan, podle všeho, rozebíral 
pouze 66.Sxg3, v tom případě černý, 
pravděpodobně, zachránil partii. Po 30-
minutovém přemýšlení zahrál: 
66. …g4  
     S myšlenkou pokrýt pěšce „h“ z pole f4. 
Ale už je příliš pozdě, protože bílý král nyní 
stihne pokrýt pěšce na c6. 
67. Kc3 Sd6 68. Sg7 Sf4 69. Kb4 Kd8 70. 
Kxb5 Kc7 71. Kc5 Se3+ 72. Kd5 Sf4 73.Sf8 
Kb6 74. Sd6 Sg5 75. Sxg3 
Černý vzdal. 
 
 
 
Č. 16 Anglická hra A19 
Kasparov – Sokolov 
Světový pohár, Belfort, 1988 
 
     Tato partie demonstruje hru Kasparova 
v zenitu slávy. Po zahájení ostrém jako břitva 
začíná úspěšně vyvíjet maximální tlak na 
soupeře. Ostrými a krásnými tahy zvětšuje 
sílu svých dvou střelců, která se každou 
minutou stává stále více hrozivou. Udivující 
zvláštnost této partie spočívá v tom, že 
Sokolov nedostane ani chvilku k vydechnutí. 
Bílý neustále překvapuje soupeře novými 
triky a jemnými nápady. 
     Ve 42. tahu je černý již zcela zničený a 
vyvěšuje bílou vlajku. Proti méně solidnímu 
soupeři by Sokolov pravděpodobně ještě 
pokračoval v boji, ale měl zřejmě pocit, že 
hraje proti jakési vyšší moci; takové pocity ve 
svých nejlepších letech nezřídka vyvolával u 
soupeřů Karpov. 
     Díky této přesvědčivé výhře v posledním 
kole získal Kasparov jednu z nejpůsobivějších 
výher na turnajích. 
     Bohužel, samotný Kasparov tuto partii 
nekomentoval. Vše, co jsem měl k dispozici – 
komentáře Makaryčeva v „Informátoru“ a 
poznámky Peturssona v „New In Chess“, ale 
ani jeden z nich se nezabýval hlubokým 
rozborem. Taktéž jsem nedokázal již velmi 

mnoho dodat k analýze, zejména z toho 
důvodu, že tato partie mluví sama za sebe. 
 
     Tady si dovolím s VM Timmanem 
nesouhlasit – partii s Kasparovými komentáři 
jsem našel v časopise Šachmaty v SSSR č. 
9/1988 a uvádím je červeně. 
 
     Před posledním kolem druhého turnaje 
Světového poháru se boj o první místo 
nečekaně přiostřil. Místo mladého estonského 
velmistra Jana Ehlvesta, který skvěle odehrál 
prvních deset partií, mně turnajová Fortuna 
v závěrečném dni určila za konkurenta ex-
mistra světa Anatolije Karpova, který získával 
po celý turnaj body v nejneočekávanějších 
situacích. Nečekané přiostření závěrečných 
bojů jsem zavinil také já sám, když jsem se 
nedokázal připravit v předposledním kole na 
seriózní boj se svým dávným soupeřem. Můj 
hrubý propočet v zahájení umožnil Karpovovi 
vyhrát a dotáhnout se na rozdíl jednoho bodu. 
Z čistě sportovního pohledu byl průběh boje 
v turnaji jasný, protože jsem měl v posledním 
dnu bílé figury, zatímco můj konkurent hrál 
černými se Spasským. Nicméně, Světový 
pohár stimuluje nejenom boj o první místo, 
ale také maximální výsledek. Kromě toho, 
mým novým orientačním bodem v postupu 
vpřed se stal legendární rating Fischera – 
2780, a každý bod mě reálně přibližoval 
k cíli. Snažil jsem se objektivně zhodnotit 
kvalitu své hry v Belfortu a ujistit se, že je na 
dostatečně vysoké úrovni, dávající mně 
důvody pro agresivní snahy v rozhodující 
partii. Andreji Sokolovovi remíza se mnou 
prakticky garantovala místo v prvé pětici, a já 
jsem se připravoval na zdolávání pevných 
obranných opevnění. Ale překvapení začala 
od prvních tahů. 
 
 
 
1. c4 Jf6 2. Jc3 e6  
Nakolik je mi známo, Andrej nikdy dříve 
nehrál tento tah, zjevně se nechce přít 
v ostrých variantách po 3.e4 Ale k čemu by 
mu bylo zostření boje v posledním kole. 
3. e4 Konce konců, bezpečnější bylo 3.d4 
nebo 3.Jf3, ale víra ve vlastní síly byla velká a 
pochyby – krátké. 
3. … c5  
     V současnosti je více rozšířeno 
pokračování 3. …d5, po čemž bílý, jako i 
v partii, postupuje dále pěšcem „e“. Praxe 
ukázala, že toto dává bílému mírnou převahu. 



Tah v partii vede k ostré hře, v níž bílý 
provede mnohoslibnou oběť pěšce, která mu 
zabezpečuje silnou iniciativu a dvojici střelců.  
     Ještě jedno suché poleno do ohně boje. 
Přiznám se, že jsem očekával solidnější 3. 
…d5, ale rozhodnost, se kterou Sokolov 
posunul pěšce „c“ vpřed ukazuje, že mladý 
velmistr se stává jemným psychologem. 
4. e5 Jg8  
     Bílý je znovu na rozcestí – 5.d4 cd 6.Dxd4 
Jc6 7.De4 vede ke složitému boji, kde nejsou 
šance černého horší. Principiálnějším se jeví 
pokus bílého udržet iniciativu za pomoci oběti 
pěšce. Andrej (Sokolov) zcela jistě počítal, že 
se k tomu nerozhodnu, když mně remíza 
garantovala první místo. Zajímavý způsob 
řešení problémů zahájení … 
5. Jf3  
     …ale ne s mistrem světa. 
5. …Jc6 6. d4 cxd4 7. Jxd4 Jxe5 8.Jdb5 a6  

 
     Černý ponechává soupeři dvojici střelců, 
aby dokončil vývin královského křídla. 
Nedostatečným bylo 8. …d6 kvůli průlomu 
9.c5! a bílý má velkou převahu. Druhou 
možností namísto tahu v partii bylo 8. …f6, 
což vedlo k přehození tahů po 9.Se3 a6 
10.Jd6+. 
9. Jd6+ Sxd6 10. Dxd6 f6  
     Za pomoci tohoto obranného tahu černý 
zatím uchovává jezdce na centrální pozici, 
současně pro něj osvobozuje pole f7. 
Například, nyní na 11.Sf4 bude možné 
odpovědět 11. …Jf7 a praxe ukázala, že 
v takovém případě má černý snadnou hru. 
11. Se3 Je7 12. Sb6 Jf5 13. Dc5  
     Tento tah sám od sebe není nový. 
Kasparov znal partii, v níž byl hrán a bílý 
ničeho nedosáhl. Takovým partiím se obvykle 
nedostává velké pozornosti, ale Kasparov měl 
vždy zvyk široce rozhazovat sítě. Výměna 
dam prostřednictvím 13.Sxd8 Jxd6 14.Sc7 
bylo dlouho nejpoužívanějším pokračováním, 

dokud Karpov nepředvedl, že vede 
k vynucené remíze. Druhá možnost – 13.Db4, 
jak se stalo ve čtvrté partii zápasu Korčnoj – 
Timman (Brusel, 1991). Po 13. …Jc6 14.Dc5 
De7 15.0-0-0 Dxc5 16.Sxc5 d6 mohl bílý 
udržet slušnou kompenzaci za pěšce, při 
pokračování 17.Sa3! (namísto 17.Sxd6, což 
vedlo ke snadné hře za černého). 

 
     Všechno to bylo rozehráno velmi rychle. 
Každý ze soupeřů se snažil zdůraznit svoji 
víru a … znalost varianty zahájení. 
     Bílý má o pěšce méně, černý – deficit 
prostoru pro vývin svých figur a smutné 
perspektivy jeho účasti v nadcházejícím boji. 
Černý bude obtížně organizovat 
koordinovanou činnost svých sil, a jenom 
absence pěšcových slabin v jeho táboře dělá 
problém „kdo koho?“ nejasným. 
13. …d6  
     V New In Chess (6/1988) navrhuje 
Petursson 13. …De7 s myšlenkou trvat na 
výměně dam. Pokud bílý souhlasí s výměnou, 
černý vyrovná hru po 14.0-0-0 Dxc5 15.Sxc5 
d6. Není pochyb, že Kasparov se chystal 
pokračovat 14.Da5, aby ustoupil dámou na 
14. …Jc6 – 15.da4, po čemž jsou další pokusy 
vyměnit dámy odsouzeny na neúspěch. 
V případě 15. …Db4 16.0-0-0 Dxa4 17.Jxa4 
má bílý strašlivou hrozbu 18.Sc7 s dalším 
19.Jb6. Proto musí černý hrát 15. …0-0. 
Petursson ještě uvádí variantu 16.g4 Jh6 
17.h3 f5 18.Da3 fxg4 19.hxg4 Jxg4 20.Je4 a 
komplikace, pravděpodobně, vycházejí ve 
prospěch bílého. Skutečně, pozice černého 
vypadá velmi pasivní. Tah v partii mu dává 
hodně šancí na aktivní protihru. 
     Poslední tah bílého, známý z jedné partie, 
otištěné ve staré 29. jugoslávském 
„Informátoru“, se prokazatelně ukázal být 
překvapením pro mého soupeře. Zdá se mně, 
že zbytečně se vyhnul 13. …De7, po čemž by 
bílý musel jít na výměnu dam. Pravda, 



uchoval by si dostatečnou kompenzaci za 
pěšce, ale všechny uvedené nedostatky pozice 
černého by bez dam šlo využít obtížněji. 
14. Da5 De7  
     Mnohem pozdější partie ukazují, že 
evidentně silnější tady bylo 14. …Dd7. Černý 
zjevně plánuje aktivovat dámu přes pole c6. 
Právě tak jsem chtěl hrát proti Korčnému. 
Během přípravy ke čtvrtfinálovému zápasu 
jsme s Picketem dospěli k závěru, že jsem 
nedoceňoval protišance černého. Ve druhém, 
přepracovaném vydání „Šachové 
Encyklopedie“ se uvádí jako hlavní tah právě 
14. …Dd7 a tvrdí se, že pozice je vyrovnaná 
po 15.f4 Jc6 16.Da3 Jce7. Toto hodnocení se 
zakládá na partii Psachis – Grunfeld (Izrael, 
1991), která pokračovala takto: 17.0-0-0 Dc6 
18.Db3 Sd7 19.Vg1 d5 20.g4 Jd6 21.cxd5 
Jxd5 22.Vxd5 exd5 23.Sg2 Je4 24.Ve1 Vc8 
25.Kb1 Se6 a pozice se vyrovnává. 
Pravděpodobně lze hru bílého zesílit. 
„Encyklopedie“ například navrhuje 18.Da5 
(namísto 18.Db3). Ale nové praktické 
příklady nejsou. V partii Kasparov – 
Beljavskij (Linares, 1991), hrané před partií 
Psachis – Grunfeld, získal bílý nevelkou 
výhodu po 16. …e5 (namísto 16. …Jce7) 
17.Sd3 0-0 18.0-0. Je zajímavé, že to je jediná 
partie, ve které bílý udělal krátkou rošádu. 
15. O-O-O O-O 16. f4 Jc6  
     Nejpřirozenější ústup. Napadením bílé 
dámy získává černý čas pro organizaci 
obrany. V případě 16. …Jf7 17.Sd3 by 
vytvořil bílý silný tlak na soupeřovu pozici. 
17. Da3  
     Tato série tahů nepotřebuje komentáře. 
Bílý prakticky dokončil mobilizaci sil před 
střetnutím, černý se také snažil nezaostat, i 
když bez většího úspěchu. Především má 
málo prostoru a nemá vhodná pole pro figury. 
Při obraně před pozičními hrozbami 18.g4 Jh6 
19.h3 s dalším Dxd6, musí černý dopustit 
oslabení svého opevnění v centru. 
17. …e5  
     Nezbytné opatření. Černý odevzdává bod 
d5, ale zajišťuje pole d4 pro jezdce f5. 
18. g4!  

 
     Teprve nyní máme co činit se skutečnou 
novinkou. V partii Hernandes – Rodriguez 
(Havana, 1980) zvolil bílý očividné 18.c5, po 
čemž kubánský velmistr dokázal udržet 
rovnováhu za pomoci přesné odpovědi 18. 
…Df7! 19.cxd6 Jfd4. Kasparov vede hru na 
obou křídlech. 
18. …Jfd4  
     Po 18. …Jh6 19.fe fe 20.h3 se mají věci 
černého špatně. 
19. Jd5 Df7  
     Na dva poslední tahy Sokolov promarnil 
„jen tak“ příliš mnoho času (a mimochodem, 
v závěru hrál s „visícím“ praporkem). Aby se 
přesvědčil, že není volby, postačovalo několik 
minut. 

 
20. f5  
     V tomto toho spočívá idea postupu pěšců. 
Bílý omezuje akční rádius černého střelce. 
Hrozba braní na d6 nedává černému možnost 
výběru: musí sám otevřít královské křídlo, 
dokonce bez ohledu na to, že to vůbec 
neodpovídá duchu pozice – vždyť bílý má 
konec konců dvojici střelců. 
     Důsledná hra na sevření vyžadovala 
přesný propočet, protože černý, aby se 



neudusil, musí jít na zostření. Poměrně silné 
bylo také 20.h3. 
20. …g6  
     Nyní se hra stává velmi ostrou.    
21. Vg1  
     Hráno v očekávání braní na f5. Současně 
věž chrání pěšce „g“ pro ten případ, když 
černý zamítne braní. 
21. …gxf5  
     O pět let později, v partii Grigorjan – 
Arakeljan (Jerevan, 1993) se hrálo 21. …Kh8, 
i když tato partie v konečném výsledku 
skončila remízou, nevěřím, že tento tah 
králem zlepšuje hru černého. Bílý pokračoval 
22.Dxd6 gxf5 23.g5, ale po 23. …Jf3 už 
musel bojovat o vyrovnání.  
     Domnívám se, že Kasparov chtěl zahrát 
prostě 22.fxg6 (namísto 22.Dxd6) 22. …hxg6 
23.Dxd6. Pěšec „g“ je chráněný a bílý může 
s vírou hledět do budoucna. 
     Nadešel čas pustit se na dobrodružnou 
plavbu – jak jinak ocenit situaci, když 
všechny černé figury, s výjimkou jezdců, 
nejsou připravené na aktivní boj? Na 21. 
…Kh8 měl bílý příjemný výběr mezi 22.Dxd6 
gf 23.g5 a 22.fg Dxg6 23.Sd3 Dh6 24.Kb1 f5 
25.g5 Dg6 26.h6 s nejsilnějsšm útokem. 
22. g5!  

 
     Kasparov, možná, připravil tento tah ještě 
doma; bílý plánuje obsadit černá pole. 
     Čestný host turnaje M. Botvinnik se 
v tomto okamžiku objevil v sále a ihned se mě 
zeptal jakou variantu sicilské obrany jsme 
rozehráli. Bez ohledu na převahu pěšce, není 
černému co závidět. Bílý zablokoval dámské 
křídlo, domunuje v centru a navíc zahájil útok 
na královském křídle. Pěšec d6 je odsouzený 
a s jeho pádem se zakymácí bašta černého 
v centru – jediné, čím se mohl pyšnit. 
22. …Kh8  
     Jediná obrana. Po 22. …fxg5 23.Vxg5+ 
Kh8 24.Dxd6 se pozice černého boří, jako 

domeček z karet. Petursson uvádí takovou 
variantu: 24. …Se6 25.Vxd4! Vad8 26.Dc7! 
Dxc7 27.Jxc7 s výhrou. 
     Úplně špatné je 22. …fg 23.Vxg5 Kh8 
24.Dxd6 Se6 kvůli 25.Vxd4! (ne ale 25.Dxe5 
Jxe5 26.Sxd4 h6! 27.Sxe5 Kh7) 25. …Vad8 
26.Dc5! Jxd427.Dxd4! s výhrou, naděje na 
záchranu neslibuje ani taktická přestřelka 22. 
…Dg7 23.De3! f4! kvůli 24.gf fe 25.Vxg7 
Kh8 26.Sxd4 Jxd4 27.Vxd4! Vxf6 (27. …ed? 
28.Sd3 s matem) 28.Vxh7 Kxh7 29.Jxf6 Kg7 
30.Vxd6 se snadnou výhrou. 
23. gxf6  
     V okamžiku, kdy jsem začal přemýšlet nad 
pozicí, se v sále rozezněl aplaus a účastníci, 
kteří nehráli, se přesunuli ke stolu, kde hrál 
Karpov se Spasským. I když bylo postavení 
Karpova od zahájení krajně podezřelé, 
nepochyboval jsem, že se zachrání. 
„Remizovali?“ – zeptal jsem se kolem 
jdoucího Shorta. „Ne, Spasskij přehlédl 
střelce“, odpověděl Angličan. Nabídky 
přehrát „nespravedlivě“ zakončenou partii 
Spasskij nedostal, a na krátký čas se Karpov 
se mnou srovnal. Rozhodl jsem se hrát se 
zvýšenou rezervou bezpečnosti a jenom proto 
jsem zavrhnul lákavé, ale možná mnohem 
silnější pokračování 23.Jxf6 Se6 24.g6 
(24.Sxd4 Jxd4 25.g6 Dg7) 24. …hg 25.Dh3 
Kg7 26.Jh5 Kg8 27.Sxd4 Jxd4 28.Jf4! ef 
29.Dh6, když jsem zvolil strohou cestu, 
převádějící hru do mnohem klidnějšího řečiště 
s jasnými orientačními body. 
23. …Se6 24. Dxd6  
     Nastal čas stanovit materiální rovnováhu. 
24.Vg7 nic nedávalo s ohledem na 24. …Dh5 
a černý má celou dobu šach na h6. 
     Mezitím se tlak na pozici černého stává 
natolik silným, že již musí odevzdat i druhého 
střelce za jezdce. 
24. …Sxd5 25.cxd5 Dxf6 26. Dxf6+  
     Výměna dam je nevyhnutelná a partie 
vchází do nové fáze. 
26. …Vxf6  



 
     Černý znovu získal pěšce a bílý nyní 
nemůže brát na c6. Kasparov musel toto 
všechno propočítat dříve. 
     Na první pohled se černý zbavil největších 
nepříjemností, a zbývalo mu zachránit horší 
koncovku. Nicméně mnohem pozornější 
pohled na pozici ukazuje, že postavení 
černého zůstává obtížné. Bílý si uchoval 
dvojici střelců a vytvořil silného volného 
pěšce v centru, a to mu dává seriózní základy 
hrát na výhru. 
27. Kb1!  
     Tichý tah s cílem vyhnout se taktickým 
„překvapení“. Nyní může bílý cílevědomě 
směřovat k využití výhody dvojice střelců. 
     Jádro záměru bílého. Černý se měl určitě 
zbavit střelce b6, a toho se dalo dosáhnout 
pouze prostřednictvím 27. …Jb8!, i když po 
28.Sxd4 ed 29.Vxd4 Jd7 30.Sh3 je do 
vyrovnání velmi daleko. Sokolov se rozhodl 
zablokovat pěšce manévrem Jd8-f7-d6, ale 
přehlíží silnou odpověď, a jeho muka zesílí. 
27. …Jd8  
     Nezbytný ústup, protože v případě 27. 
…Jb4 28.Sxd4 exd4 29.Vxd4 by se jezdec 
ocitl v těžké pozici. 
28. Sc5!  

 

     Velmi silné. Namísto braní na d4 plánuje 
bílý vyrazit oporu z pod černého jezdce. 
Základní hrozba – 29.Vxd4 s okamžitou 
výhrou. 
28. …Vc8?  
     Ouha, po 28. …Jf7 končí boj ihned – 
29.Vxd4! b6 30.Se7. Rozladěný nečekaným 
zhoršením sitace, Andrej přehlíží jedinou 
možnost prodloužit odpor: 28. …b6 29.Se7 
Vf7 30.d6 J8c6 31.Sc4 Vxe7 32.de Jxe7 
33.Vge1 Jf3 (33. …Jg6 34.Sf7 Jf3 35.Sd5! 
Jxe1 36.Sxa8) 34.Ve3 e4 35.Vd7 Jc6, a jeho 
pozice se stává prohranou. 
29. Se7 Vf7  
     Prohrává také 29. …Vh6 s ohledem na 
30.d6 J8c6 31.Sc4 Jxe7 32.de Jc6 (32. …Ve8 
33.Vg8!) 33.Vd8! Vxd8 34.ed Jxd8 35.Vg8 
mat. 
30. Sd6!  
     Bílý za pomoci přesných manévrů zcela 
přehrává soupeře. Černý má pouze jediný 
způsob, jak chránit pěšce „e“. 
     Právě tak! 
30. …Jf3 31. Vg3 e4  
     Při 38. …b6 by měl tady černý silnou 
repliku 31. …Jb7!, nyní bylo menším zlem 
31. …Vd7 32.Vxf3 Vxd6 33.Vxf5 Jc6 
34.Se2! Jd4 35.Vxe5 Jxe2 36.Vxe2 Vcd8, i 
když,  podle mě, tato věžová koncovka není 
z těch, které se nikdy nevyhrávají. Sokolov 
opět nechává žít mého černopolého střelce, a 
ten vytvoří matové hrozby. 
32.Se2 Vf6  
     Na 32. …Vg7 jsem připravil takový konec 
boje: 33.Sxf3 Vxg3 34.Sxe4! (ne však 
34.Sxg3 ef 35.Vf1 Vc5! 36.d6 Vd5 37.Vxf3 
Jf7) 34. …Vg5 35.Se7 Vh5 36.Vg1! Vh6 
37.Sf5 Vb8 38.Sf8 a pěšec „d“ přece jenom 
rozhoduje celou věc. 

 
33. Sf4!  
     Hra bílého je založená na přesném 
propočtu ostrých variant. Nyní v případě 33. 



…Jf7 34.Sxf3 exf3 35.Vxf3 má technicky 
vyhranou pozici. 
     Zázrakem přeživší střelec řádí. Ve 
skutečnosti je boj skončen. Začalo dohrávání. 
33. …Vg6  
     Připravuje se oslabit tlak za pomoci 
výměny věží. Ale bílý připravil neobyčejnou 
jemnost. 
     Beznadějné je také 33. …Jf7 34.Sf3 ef 
35.d6! Vd8 36.d7 f2 37.Vf3 Vc6 38.Vf2 atd. 
34.Sxf3 Vxg3  
     Makaryčev v „Informatoru“ č. 45 ukazuje, 
že 34. …exf3 dávalo černému velké šance na 
záchranu. Nicméně, mně se zdá, že tento tah 
vede ke stejně beznadějné pozici. 

 
35. Sxe4!  
     Poslední hrdinství dvojice střelců v této 
partii. 
     Maličký příklad na téma dominace 
(střelců). 
35. …fxe4 36. hxg3 Kg7 37. Vd4  
     Bezmocnost černého v této koncovce 
udivuje. Pokud by jeho jezdec zaujímal 
aktivnější pozici, mohl by klást mnohem 
houževnatější odpor. 
     Se ztrátou pěšce e4 mizí poslední naděje 
černého. Jeho odpor lze vysvětlit pouze 
velkou časovou tísní Andreje. 
37. …Jf7 38. Vxe4 Vd8 39. Ve7 Vxd5 
40.Vxb7 h5 41. Va7 a5 42. a4  
     Časová horečka skončila. Černý se 
přesvědčil o zbytečnosti dalšího pokračování 
boje a vzdal partii.  
     Kde udělal černý chybu? Mám za to, že 
prvotní příčinou byla nevhodná volba varianty 
zahájení, nedostatečná znalost jeho jemností 
(Andrej se zbytečně vyhnul 13. …De7) a 
drobná chyba ve 28. tahu. 
     Překvapivá věc! 16 partií v Belfortu jsem 
odehrál na své normální úrovni a pouze jedna 
(s Karpovem) se nevydařila – a to postačilo, 
aby vedení zakolísalo. Velmi jsem chtěl 

v Belfortu vyhrát! Potřetí za sebou (na pozadí 
mučivých 12:12 v Seville) se mně podařilo 
v turnajových bojích předehnat svého 
věčného soupeře.  
Černý vzdal. 
 
 
 
 
Č. 17 Slovanská obrana D42 
Ljubojevi č – Chalifman 
Klasifikační turnaj ACP 
Groningen, 1993 
 
     V roce 1983 hráli Hubner a Smyslov proti 
sobě v zápase kandidátů, který utkvěl 
v paměti především proto, že o jeho výsledku 
rozhodl los. Hubner později pozoruhodným 
způsobem zcharakterizoval svého soupeře: 
Smyslova obvykle považují za velkolepého 
technického hráče a virtuoza koncovky, ale 
on, Hubner, má zcela jiný názor. Osobně 
považuje Smyslova v prvé řadě a převážně za 
útočného hráče. Skutečně, v mladých létech, i 
později vyhrál Smyslov spoustu krásných 
partií v útočném stylu, ale přece jenom, když 
je řeč o „čistokrevných“ útočných šachistech, 
tak na mysli spíše vytane například 
Ljubojevič. 
     Je zajímavé, že o Ljubojevičovi mluvil 
Hubner přímo opačně. V průběhu XI. turnaje 
pod patronátem firmy „Interpolis“ Hubner 
právě porazil Ljuba v ostrém souboji na nože 
a vysvětloval, že šel na takovou ostrou hru 
zejména proto, že Ljubojevič se necítí jistě 
v podobných pozicích. Naopak, podle 
Hubnerova mínění, v jasných a uspořádaných 
pozicích je Ljubojevič neobyčejně 
nebezpečný. 
     Na tyto charakteristiky jsem si vzpomněl, 
když jsem poprvé uviděl tuto partii. Nestává 
se často, aby pozice, která se zdá být jenom o 
něco lepší, byla dovedena k výhře natolik 
nedvojsmyslným a systematickým způsobem. 
Toto střetnutí proti Chalifmanovi nepřilákal 
skutečně velkou pozornost. Hrál se 
v posledním kole kvalifikačního turnaje ACP. 
Oba hráči již ztratili šance probojovat se dál. 
„Šahovski Informator“ (což je navýsost 
nespravedlivé) dokonce tuto partii 
nepublikoval. 
     V dané partii bílý v konečném důsledku 
vynutil výměnu střelců, po čemž vznikla 
koncovka se střelcem proti bezmocnému 
jezdci. 
 



1. c4 c6 2. e4  
     Místo Slovanské obrany přechází bílý 
k Panovovu útoku v obraně Caro-Kann. 
2. …d5 3. exd5 cxd5 4. d4 Jf6 5. Jc3 e6  
     Staromódní pokračování. Jinou možností 
je – 5. …Jc6, na což dá 6.Sg5 bílému šance na 
získání převahy v zahájení. 
6. Jf3 Se7 7. cxd5  
     Dokud se černý jezdec nachází na b8, je 
pro bílého nevýhodné postupovat pěšcem „c“ 
na c5, protože to umožní soupeři po malé 
rošádě rovnou útočit na bílou pozici 
prostřednictvím b7-b6. 
     Braní na d5 proběhlo v nejvýhodnější 
okamžik. Pokud by bílý namísto toho vyvinul 
bělopolného střelce, černý by vyměnil na c4 a 
mohl by rychle fianketovat svého střelce. 
7. …Jxd5 8.Sd3  
     Další možnost – 8.Sc4, ihned zahajuje boj 
o centrální bod d5. Vývin střelce na d3 je 
spojen s možným útokem na krále. Je 
zajímavé, že tato pozice mohla vzniknout ze 
dvou dalších zahájení: symetrická varianta 
Anglické hry (1.c4 c5 2.Jf3 Jf6 3.Jc3 Jc6 4.e3 
e6 5.d4 d5 6.cd Jxd5 7.Sd3 cd 8.ed) a 
Dámského gambitu (1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jf3 Jf6 
4.Jc3 c5 5.cd Jxd5 6.e3 Se7 7.Sd3 cd 8.ed). 
8. …Jc6 9. O-O O-O 10. Ve1 Sf6  
     Tímto tahem střelce zesiluje černý tlak na 
d4. Ale má také stinné stránky. 
11. Se4  

 
     Ideální místo pro střelce, vždyť černý se 
nyní nemůže vrátit jezdcem na f6. Bílý 
současně uvolnil pole d3 pro dámu. 
11. …Jce7  
     Černý dodatečně posiluje svou základnu 
na d5. Musí to udělat do vývinu bělopolného 
střelce. 
12. Je5  
     Další možnosti – 12.Dd3 a 12.Dc2. Tah 
v partii ponechává bílému možnost zvolit 

trasu pro uvedení dámy: nyní je volná cesta 
ještě i na pole g4 a h5. 
12. …Jc6  
     Černý vrací jezdce, aby přinutil projevit se 
jezdce e5, který zaujímá skvělou pozici. 
Z praxe je dobře známý následující příklad: 
12. …g6 13.Sh6 Sg7 14.Sxg7 Kxg7 15.Vc1 
b6 16.Jxd5 Jxd5 17.Sxd5 Dxd5 18.Vc7 Sb7 
19.Dg4 (7. partie zápasu Smyslov – Ribli, 
Londýn 1983) a bílý pak dále zahájil vítězný 
útok. Výborný příklad toho, jak Smyslov umí 
vytvářet útočné pozice (viz úvod k partii). 
13. Dd3  
     V dané pozici nic nedávalo 13.Dh5 kvůli 
prosté odpovědi 13. …g6. Umístěním dámy 
na d3 bílý především kryje pěšce „d“, 
současně napadá soupeřova pěšce „h“ a 
spojuje své věže. 
13. …h6  
     Je obtížné říci, jak měl černý nejlépe 
reagovat na napadení pěšce „h“ v dané 
variantě: g7-g6 nebo h7-h6. Výhoda prvého 
tahu spočívá v tom, že pokud nemá bílý 
možnost postoupit dopředu pěšcem „h“, není 
schopen zahájit útok, nedostatek je ten, že 
bílý může postavit střelce na h6. 
     Provedený tah v tomto postavení je 
oprávněný, protože bílý bude obtížně 
v budoucnu moci využít bod h6 jako cíle. Po 
13. …g6 měl bílý velmi silnou odpověď 
14.Sh6. 
14. a3  
     Je zajímavé, že si bílý může dovolit tento 
tah, bez zvláštního znepokojení o své 
nástupiště na e5. Věc se má tak, že hrát 14. 
…Sxe5 15.de Jxe5 je špatné s ohledem na 
16.Sh7+ Kh8 17.Vxe5. 
14. …Jde7  
     Ještě jedno přeskupení figur. Nyní, když se 
dostal pod napadení pěšec „d“, je bílý nucený 
vyměnit jezdce c5. V každém případě je nyní 
nejvhodnější čas to udělat. 
15. Jxc6 Jxc6  



 
     Klíčové rozhodnutí. Černý umožňuje 
postup bílého pěšce „d“ a je připraven 
ponechat soupeři dvojici střelců výměnou za 
aktivní figurovou hru. 
     Další soupeřův tah jasně ukázal, že to 
nebyla správná cesta řešení problémů 
černého, takže bylo lepší hrát 15. …bxc6. Po 
16.Vd1 má bílý nevelkou převahu: černý 
pěšec „c“ je slabší, než bílý pěšec „d“ a 
kontrola pole c5 bílým je důležitější, než 
kontrola pole d5 černým. Pravda, tato převaha 
má trvalý charakter, protože černému se sotva 
podaří někdy provést c6-c5. Nicméně, obtíže 
černého nejsou příliš velké, protože má 
pevnou pozici, kterou není tak jednoduché 
prolomit. 
16. d5 exd5 17. Jxd5 Se6  
     Pokus uchovat černopolého střelce byl 
velmi riskantní, protože po 17. …Se5 18.Se3 
má bílý příliš velký vliv v centru. Pěšec „b“ je 
otrávený; ve variantě 18. …Sxb2 19.Vad1 
Da5 20.Dc2! Sxa3 21.Va1 má černý 
nepřekonatelné problémy. 
18. Jxf6+ Dxf6  
     Nadešel čas provést zhodnocení pozice: 
bílý si zajistil dvojici střelců, což je důležitým 
trumfem v pozici se třemi otevřenými sloupci 
v centru. Na druhou stranu, černý již dokončil 
vývin a nyní hrozí převzít iniciativu po 19. 
…Vad8. Tudíž, bílý musí jednat rychle a 
přesně. 
19. Se3  
     Vyvíjí střelce a stanovuje kontrolu nad 
důležitým centrálním bodem d4. Pěšcem „b“ 
se není třeba znepokojovat, protože po 19. 
…Dxb2 20.Vab1 dobere bílý pěšce na b7 
s velkou převahou. 
19. …a6  
     Nepouští bílou dámu na b5. Na okamžité 
19. …Vad8 by bylo poměrně nepříjemnou 
odpovědí 20.Db5. Je pravda, jak se 

přesvědčíme později, tah v partii poněkud 
oslabuje pozici černého. 
20. Vac1!  

 
     Jeden z nejlepších tahů v této partii. Bílý 
se jako předtím nemusí zneklidňovat pěšcem 
„b“, proto připravuje převod dámy na c3. Síla 
dvojice střelců se nejvíce projeví v koncovce. 
20. …Vfd8 21. Dc3 Dxc3  
     Černý je přinucený souhlasit s výměnou 
nejsilnějších figur. Jeho dáma nemá vhodná 
pole pro ústup, protože bílí střelci dominují na 
šachovnici. 
22. Vxc3 Sd5 23. Sc2  
     Bílý, pochopitelná věc, se vyhýbá výměně 
střelců. 
23. …Vac8  

 
24. Sb6  
     Projevuje se nedostatek 19. tahu černého. 
Jeho pozice by byla mnohem lepší, kdyby 
pěšci na dámském křídle stáli na a7 a b6 a 
omezovali tak sféru vlivu soupeřova 
černopolného střelce. V partii získá bílý 
v soupeřově táboru silnou základnu, kterou 
opustí až za 10 tahů, aby vytvořil ještě větší 
tlak na soupeře. 
24. …Ve8 25. Vxe8+ Vxe8 26. Kf1  



     Bílý vyměnil jeden pár věží a nyní se řídí 
Stenitzovými principy: odebírá soupeřovým 
figurám pokud možno co nejvíce polí. Zvláště 
charakteristické v tomto směru jsou 
následující dva tahy. 
26. …Je5 27. b3  
     Odebírá černým lehkým figurám pole c4 
… 
27. …Se6 28. f3  
     … a nyní také g4. 
28. …Vc8  
     Tuto výměnu věží připravil černý dvěma 
předchozími tahy. Obecně vede k výhodě 
bílého, protože s odstraněním těžkých figur 
může bez jakéhokoliv risku nasměrovat krále 
na soupeřovo teritorium. Nicméně, v daném 
případě neměl černý zvláštního výběru. 
Pokud by šel na pozici se střelcem nebo 
jezdcem na c6, pro věž by zůstaly pouze dva 
ze tří otevřených sloupců. Pole d8 by bylo pro 
věž nedostupné, což dělalo sloupec „d“ 
ideální základnou pro vniknutí bílého do 
soupeřova tábora. 
     Když zažene černopolého střelce bílého ze 
silné pozice tahem jezdce na d7, tak bílá věž 
pronikne na c7. 
29. Vxc8+ Sxc8 30. h4  
     Typický tah. Bílý hodlá obsadit prostor na 
královském křídle. 
30. …f5  
     Černý se snaží o totéž, ale v jeho situaci 
není podobná aktivita opodstatněná. Černého 
čeká těžká obrana: hlavní cíl – úspěšně bránit 
proniknutí bílého krále do jeho tábora. 
Klíčovými poli v tomto smyslu jsou c5, d5 a 
e5. Tah v partii vážně podrývá kontrolu nad 
polem e5. Je velmi užitečné sledovat, jak to 
Ljubojevič využije. 
     Dobrým obranným tahem bylo 30. …f6. 
Pokud chce černý obsadit prostor na 
královském křídle, měl pravděpodobně 
uvažovat nad g7-g5, ale v první řadě je ze 
všeho nejdůležitější převést krále do centra. 
31. Ke2 Kf7 32. Ke3  
     Teď hrozí 33.h5 a 34.Kf4, a to znamená, 
že následující tah černého je vynucen. 
32. …g5 33. hxg5 hxg5 34. Sd8  
     Ukazují se následky chyby černého ve 30. 
tahu: musí odvést krále z centra. 
34. …Kg6 35. f4!  

 
     Důležitý tah. Bílý není proti dalšímu 
zmenšení počtu pěšců, protože si uchová byť 
jednoho pěšce na královském křídle, který 
nemůže být vyměněn. Výměna pěšců 
zajišťuje bílému králi skvělou základnu na f4, 
odkud nejenom že trvale atakuje pěšce f5, ale 
také nutí černého jezdce chránit pole e5. 
35. …Jg4+ 36. Kf3 gxf4  
     Vynucené, protože po 36. …Jh2+ 37.Kg3 
Jf1+ 38.Kf2 ztrácí černý pěšce. 
37. Kxf4 Sd7 38. Sb6  
     Střelec odvedl svou práci na d8 a nyní 
zaujímá ideální pole. Bílý se nemusí obávat 
centralizace černého krále, protože ten je 
připoután k obraně pěšce „f“. 
38. …Kf6 39. Sd4+ Kg6 40. a4  
     Následující fáze vítězného plánu bílého. 
Postupuje pěšci na dámském křídle s cílem 
zafixovat černého pěšce „b“ a pak jej 
obkličovat za pomoci bělopolého střelce.  
40. …Se6 41. b4 Sd7  
     Černý má nezávidění hodnou pozici. Jaké 
to musí být mučení – pasivně vyčkávat, jak 
soupeř poklidně zesiluje svou pozici. 
42. a5  

 
42. …Jh6  



     Dočasně zastavuje bílého krále, protože na 
43.Ke5 přijde 43. …Jf7+ a král se musí vrátit 
na čtvrtou řadu. 
     Zajímavé bylo 42. …Jf6. Černý dovoluje 
soupeřovu králi volně projít s nadějí, že 
dokáže účinně přestavět své figury. Uvedu 
následující možnosti: 
A) 43.Ke5 Jg4+ 44.Kd6 Sc6 45.g3 Jf6! 
46.Se5 Je4+ 47.Kc7 Jf6!  a nelze hrát 48.Sd6? 
kvůli odpovědi 48. …Je8+ se ziskem figury; 
B) 43.Sxf6 Kxf6 44.Sb3 Se6! 45.Sd1 Sd5 a 
bílý nemůže zesílit pozici. Koncovka by byla 
vyhraná, pokud by bílý střelec stál na d5 a 
černý jezdec na c8, ale dosáhnout za bílého 
podobného příznivého postavení není možné; 
C) 43.Sb3 Sc6 a černý se zbavil obtíží, 
protože vytvořil dvojí hrozbu: 44. …Sxg2 a 
44. …Jd5; 
D) 43.Sc5! Pouze tak může bílý udržet 
převahu. 

 
     Bílý pokryl pěšce „b“ a stále hrozí pěšci 
„f“. 43. …Je4 naráží na zdrcující 44.g4, a to 
znamená, že se černý musí vrátit jezdcem – 
43. …Jg4. 
43. Sb2 Jg4 44. Sc3 Jf2 45. Sd4 Jg4  
     Poslední tři tahy bílým střelcem přivedly 
k téže pozici, jako byla před čtyřmi tahy, ale 
teď je už na tahu bílý. 
46. Sd1  
     Nastal čas také druhému střelci, který 
prostál bez pohybu na svém místě 23 tahů, 
přejít k aktivnímu jednání. 
46. …Kh6  

     Černý je nucený se jako dříve bránit 
mimořádně pasivně, protože v případě 46. 
…Se8 47.Sf3 Sc6 48.Sxc6 bxc6 49.g3 by se 
ocitl v osudném zugzwangu. 
47. Sf3 Sc8 48. Sd5  
     Bílý systematicky obsazuje teritorium. 
48. …Kg6 49. Sc3  

 
     Zugzwang. Na 49. …Jf6 přijde 50.Sxf6 
Kxf6 51.g3 a bílý vyhraje, jak jsme viděli 
v komentářích ke 42. tahu černého, varianta 
B. 
     V případě 49. …Kh6 odpoví bílý 50.Sf7! a 
černý je obklíčen ještě pevněji. Je zajímavé 
prozkoumat, jak tento proces udušení 
pokračuje: 50. …Sd7 51.Sd4 Sc8 52.Se8 Se6 
53.Sc5! Sc8 (špatné je 53. …Jf6 kvůli 
54.Ke5) 54.Sf8 Kh7 55.Kg5 Je5 56.Sd6, pak 
57.Sg6 a bílý sebere pěšce „f“. 
49. …Jh6  
     Černý pouští soupeřova krále, ale doufá, že 
převede jezdce do centra. 
50. Ke5 Jf7+ 51. Kd4 Jd6  
     Nyní na 52.Kc5 odpoví černý 52. …Je4+. 
Ale bílý vůbec nepospíchá. 
52. Se1 Je4 53. Ke5 Kg5 54. Se6  
     Tah, zakončující strategii bílého. Po 
výměně střelců bílý král snadno posbírá černé 
pěšce na dámském křídle, zatímco černopolý 
střelec zadržuje soupeřova krále. 
54. …Sxe6 55. Kxe6 Kf4 56. Kd7 Ke3 57. 
Kc7 Ke2 58. Sh4 Kd3 59. Kxb7 Kc4 60. 
Kxa6 Kxb4 61. Kb6  
Černý vzdal.

 
 


