
 
Eduard Gufeld – Minimální výhoda 

 
Útlá knížka vyšla v nakladatelství Fizkultura i sport v roce 1984 v edici Bibliotěčka šachmatista 
(Šachistova knihovnička).  
Autor knihy, mezinárodní velmistr a zasloužilý trenér SSSR Eduard Gufeld, se zabývá důležitým 
problémem techniky realizace nevelké převahy. Analýza zajímavých koncovek z praktických partií 
napomůže zdokonalovat umění rozehrávat koncovky, zvládat typické obraty útoku a obrany. Kniha 
je  určena širokému okruhu zájemců o šachovou hru. 
 
Jako ukázku jsem zvolil podkapitolu Ze šachové klasiky z kapitoly Realizace nevelké materiálové 
převahy. 
 
 
Realizace malé materiálové převahy 
 
Cílem šachové partie je dám mat soupeřovu 
králi. Prosím za prominutí, vážený čtenáři, za 
tuto otřepanou pravdu. Co se však děje na 
šachovnici v tom okamžiku, kdy končí partie 
vítězstvím jedné ze stran mezi dostatečně 
kvalifikovanými šachisty? V obecném 
případě má poziční převaha jednoho ze 
soupeřů rozhodující charakter. A tak 
nejuniverzálnějším způsobem realizace malé 
převahy materiálu je jeho transformace na 
rozhodující poziční převahu. To plně 
postačuje pro výhru.  
Probereme příklady z herní praxe, v nichž 
převaha (materiálová) jedené ze stran je téměř 
nevýznamná (například, aktivita soupeřových 
figur skoro kompenzuje chybějícího pěšce), 
kdy by se mnozí šachisté smířili s remízovým 
průběhem. Mnozí, nikoliv však opravdoví 
mistři! Je-li třeba malinká šance, i když 
spojená s kolosálními obtížemi – bojuj! 
Důležité je nehnat se pouze za malou 
materiálovou převahou, ale projevovat 
aktivitu, bojovat do konce na každém poli 
šachovnice. Také tato touha boje a vítězství 
bude odměněna! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze šachové klasiky 
 
Fragmenty z tvorby vynikajících šachistů 
různých časů nám demonstrují obrázky 
filigránské techniky. 
 

Capablanca – Aljechin 
29. partie zápasu o MS 

Buenos Aires, 1927 

 
Pěšec navíc a aktivnější pozice figur bílého – 
toto ještě nepostačuje pro dosažení výhry. Je 
nezbytné vytvořit volného pěšce nebo obětí 
jezdce narušit pěšcový kryt černého krále. 
1.Je5! 
Nikoliv dvojsmyslně cílí na pěšce g6. 
1. …Sg7 2.Da8+ Kh7 3.Jf3 Sf6 
Bílý jezdec má omezený pohyb, ale přece je 
také pěšák navíc … 
4.Da6 Kg7 5.Dd3 Db7 6.e4 Dc6 7.h3! 
Povšimněte si na charakteristický detail hry 
J.R. Capablancy v koncovce – nespěchá 
s aktivními akcemi, maximálně vylepšuje 
svou pozici a omezuje možnou protihru 
soupeře. 
7. …Dc7 8.d5 ed 9.ed 
Nyní je bílý, když vytvořil volného pěšce, 
poměrně blízko vítězství, ale Aljechin nalézá 
velkolepou obrannou možnost, kdy nečekaně 
předkládá výměnu dam. 
9. …Dc3! 10.Dxc3 Sxc3 11.Kf1! Kf6 12.Ke2 
Sb4! 13.Jd4! 
Černý plánoval po 13. …Sc4 nepustit jezdce 
na c6. 



13. …Sc5 14.Jc6 Kf5 15.Kf3! 
Šablonovité 15.f3 dělalo remízu reálnou: 15. 
…Sd6 16.g4 hg 17.hg Kf4. 
15. …Kf6 16.g4 hg+ 17.hg Kg5? 
Pěšec f7 zůstal na okamžik nekrytý a bílý 
může tuto okolnost výhodně využít. 
Vhodnější bylo 17. …Sd6 s uchováním šancí 
na remízu. 
18.Je5 Sd4? 
Mělo se hrát 18. …Sa3 19.Jxf7+ Kf6, po 
čemž by se bílý jezdec necítil příliš příjemně. 
19.Jxf7+ Kf6 20.Jd8! Sb6 
Kdyby stál černý střelec na a3, byl by nyní 
možný tah 20. …Ke5. 
21.Jc6 Sc5 
A opět vznikla známá pozice, ale již bez 
pěšce f7 – „záhadné zmizení“… 
22.Kf4 Sxf2 23.g5+ Kf7 24.Je5+ Ke7 
25.Jxg6+ Kd6 26.Ke4 Sg3 27.Jf4 Ke7 28.Ke5 
Se1 29.d6+ Kd7 30.g6 Sb4 31.Kd5! 
Ne však 31.g7? Sc3+. 
31. …Ke8 32.d7+! 
Černý vzdal. 
Triumf centralizace – s tímto jevem jsme se 
často setkáme při přehrávání partií koryfejů 
minulých dob. 
 

Rubinstein – Schlechter 
Berlín, 1918 

 
Bílý má pěšce navíc, ale je to jeden ze 
ztrojených (!) pěšců na sloupci „f“. Nicméně 
při pozorném prostudování pozice vidíme, že 
bílý kontroluje sloupec „d“, pěšec f5 se může 
případně stát taranem, navíc má černý 
poněkud slabou 8. řadu. Sledujte, jak 
virtuózně využije Rubinstein tyto zatím málo 
významné klady a ostře změní obraz boje, 
aktivací svých figur. 
1.Dd4! 
Centralizace je důležitější než pěšec, navíc 
křídelní. Černý, domnívaje se, že jeho pozice 

je dostatečně pevná, přijímá oběť, nicméně 
opatrnější bylo 1. …Jd7. 
1.…Jxa4 2.f6 Jc5 
Výměna jezdců – jediná možnost oslabení 
tlaku bílých figur. 
3.Jxc5 bc 4.Dg4 g6 5.Dg3! 
Bílý přesně ocenil vznikající pěšcovou 
koncovku a nabízí výměnu dam. Černý je 
nucen ji odmítnout, ale při tom odevzdává 
důležité pole e5. 
5. …Dd8 6.De5 a4 7.h4 h6 
Černý se snaží zabezpečit svého krále – 
smutná nezbytnost. 
8.Kg2 Dc8 9.Kg3 Dd8 10.Kg2 Dc8 
Zisk času před kontrolou … 
11.Dxc5 De6 12.De7! Dc8 13.c5 
Černý se de facto nachází v zug-zwangu. 
13. …g5 
Zoufalý pokus osvobodit se, ale ani on 
nepomáhá. Poznamenám, že vyčkávat za 
černého také nemělo smyslu: po 13. …Da8 
14.Dd7 by bílý postoupil pěšcem f3, narušuje 
kryt soupeřova krále. Také ztrojení pěšci 
mohou přinést velký užitek! 
14.hg hg 15.De3 De6 16.Dxg5+ Kf8 17.Dg7+ 
Ke8 18.Dg8+ Kd7 19.Dg4! Ke8 20.Dxe5+ fe 
21.Kg3 Kxf6 23.Ke4 
Černý vzdal. 
 
A teď se vrátíme do našich dnů a podíváme 
se, jak přesně realizuje nepatrnou 
materiálovou výhodu Karpov.  
 

Karpov – Portisch 
Milán, 1975 

 
Převaha bílého není ani tak dána pěšcem 
navíc, jako … existencí různobarevných 
střelců na šachovnici. Jde o to, že černí pěšci 
stojí převážně na černých polích, to znamená, 
že se mohou stát vhodným cílem pro soupeře. 



Karpov filigránsky realizuje výhodu své 
pozice. 
1.Kd3 h5 2.b5! hg 3.fg Vc8 4.Va4! 
Černí pěšci nikam „neutečou“… 
4. …Se6 5.g5 f5 
Pokus zbavit se blokády – jediná šance na 
záchranu. Nepomáhalo 5. …fg 6.hg Kf7 kvůli 
7.Sd4 a pěšec b6 hyne. 
6.ef Sxf5+ 7.Kd4 Kf7 8.Sb4 Ke6 9.Va6 Vb8 
10.h5 Sg4 11.h6 gh 12.gh Sf5 13.Sd2! 
Pěšec h6 odhání střelce černého, jeho věž je 
vynucena krýt pěšce b6 a král – pěšce d6. 
Černým figurám připadla nevděčná role! 

13. …Vg8! 14.Sf4! 
Žádnou protihru! 
14. …Vb8 15.Va7 Kf6 16.Vg7 Se6 17.Vc7  
Pěšec d6 je zatím „otrávený“ – 17.Sxd6 Vd8. 
17. …Vh8 18.Vc6 
Věž skvěla zapracovala a je připravena sbírat 
štědrou úrodu. 
18. …Vg8 19.Vxd6 Kf5 20.Vxb6 Vg4 
21.Vxe6! 
Krásně a přesvědčivě! 
21. …Kxe6 22.Ke4 Vg1 23.b6 
Černý vzdal. 

 


