
I. Lipnickij – Otázky soudobé teorie 
 

Plán v zahájení 

 

     Někteří šachisté pohlížejí na zahájení jako na přípravné stádium partie, jako přípravu k nějakému 

skutečnému boji. Nedoceňují význam zahájení, vyvíjejí své figury jako by „naslepo“, spoléhaje, že 

o výběru konkrétního plánu bude možné přemýšlet pouze tehdy, až bude dokončený vývin většiny 

figur. Podobných chybných názorů se přidržují také autoři některých šachových knih. 

     V jedné z nich, speciálně věnované zahájením, je napsáno následující: v zahájení „probíhá 

rozvinování sil obou stran před rozhodujícími boji střední hry … přemýšlet o konkrétních plánech 

útoku soupeřovy pozice je ještě časné a je třeba hrát, vycházeje z obecných názorů, daných 

principů“. V jiné knize autor ukazuje, že „nejprve je třeba naplnit cíle zahájení (má se na mysli 

vývin figur – I.L.) a pouze pak je možné sestavovat strategické plány a přemýšlet o jejich taktickém 

vyjádření“. 

     Podobné rady jsou daleko od pravdy a mohou pouze dezorientovat nedostatečně zkušené 

šachisty. Je zřejmé, že pokus odtrhnout zahájení od střední hry je teoreticky neopodstatněné. 

Podstata soudobých náhledů spočívá v tom, že zahájení – to není příprava k boji, ale počátek 

samotného boje. 

     Tento boj se rozvíjí na základě daných konkrétních plánů. Tajemství úspěšné výstavby zahájení 

je velkou měrou dáno uměním vytvoření vhodného plánu hry a uměním tento plán jasně uvést do 

života. V předchozích kapitolách šlo narazit na mnoho příkladů realizace daných plánů v zahájení. 

 

     

Podíváme se nyní na tuto otázku poněkud 

podrobněji. 

 

 
 

     Postavení na diagramu vzniklo v partii 

Janowski – Capablanca. Na tahu je černý. 

Pokud se budeme řídit obecnými 

doporučeními a potažmo principem rychlého 

vývinu figur, tak se má hrát 1. …e7-e6. Ale 

v tom případě bude černý střelec odříznutý od 

dámského křídla, kde může být zapotřebí. 

Capablanca konkrétně ohodnotil osobitosti 

pozice a stanovil vhodný plán hry. 

     Ve své knize „Moje šachová kariéra“ 

Capablanca svůj záměr podává následovně: 

„Plán černého spočívá v tom, aby postoupil 

pěšcem b6 a převedl jezdce na c4. Bílý bude 

tehdy přinucen vzít tohoto jezdce, jako 

odpověď na to vezme černý pěšcem „b“, 

zbaví se dvojpěšce a zesílí tlak na soupeřovy 

pěšce „a“ a „b“. 

     Následovalo 1. …Sd7!! „Za účelem 

realizace plánu ustupuje dokonce již vyvinutá 

figura. Plán nade vše“ (Em. Lasker). 2.Se2 e6 

3.0-0 Sd6 4.Vc1 Ke7 5.Sc3 Vc8. Hra přešla 

do střední hry. Černý provádí stanovený plán 

hry. 6.a3 Ja5 7.Jd2 f5 8.g3 b5  

 

 
 

9.f3. 

     Janowski nevniká do obsahu soupeřova 

plánu, nečelí mu. Mělo se pokračovat 9.Sxa5! 

Vxc1+ (ne však 9. …Vxa5 10.Vxc8 Sxc8 

11.Jb3 s převahou bílého) 10.Vxc1 Vxa5 

11.Jb3 Va8 12.Jc5 s přibližně rovnými 

šancemi. 

     Bílým zahájený postup v centru je sám o 

sobě neškodný a v žádném případě nijak 

nebrání černému v realizaci stanoveného 



plánu. 9. …Jc4. Prvotní plán v zahájení za 

završen. 

     „Nyní černý ztratí dva-tři tahy na to, aby 

zlepšil celkové strategické rozestavení svých 

figur, před tím, než přistoupí k realizaci 

nového plánu, spočívajícího tentokrát v útoku 

na soupeřovu pozici“. (Zde i dále patří 

komentáře v závorkách J. R. Capablancovi) 

10.Sxc4 bc 11.e4 Kf7. Pro černého je 

nevýhodné otevírat hru v centru, aby nedával 

bílému protihru. Capablanca ústupem krále na 

f7 předchází vytěsnění svého střelce 

z diagonály a3-f8. 

12.e5 Se7 13.f4 b5. 

     V důsledku úspěšné realizace stanoveného 

plánu dosáhl černý poziční převahy, která 

spočívá v lepším rozestavení figur a možnosti 

vedení hry na obou křídlech. Aby realizoval 

svou převahu, musí černý určit nový plán. 

     I když už nemá charakter zahájení, je jeho 

rozbor velmi užitečný. „Černý dokončil 

formování své pozice, nehrozí mu žádné 

nebezpečí a všechny jeho figury jsou dobře 

rozestaveny. Proto nastal čas zahájit realizaci 

nového plánu útoku. 

     V daném postavení spočívá v tom, aby, 

hrozíce tahem b5-b4, připoutat k dámskému 

křídlu co možná nejvíce soupeřových figur, 

otevřít poněkud královské křídlo 

prostřednictvím g7-g5 a potom obsadit 

otevřený sloupec „g“ díky větší pohyblivosti 

svých figur“. 

14.Kf2 Va4 15.Ke3 Vca8 16.Vab1 (hrozilo 

16. …b4) 16. …h6. Začátek nástupu na 

královském křídle. 17.Jf3 g5 18.Je1 Vg8 

19.Kf3 gf 20.gf Vaa8 21.Jg2 Vg4 22.Vcg1 

(nebo 22.Je3 Vh4! 23.Vc2 Vg8 s hrozbou 

Vh3+ a bílý stojí špatně). 22. …Vag8. 

     „A nyní zůstává pro vítězství pouze využít 

střelce d7 pro zesílení tlaku na pozici bílého“.  

23.Se1 b4! 24.ab (nebo 24.Sxb4 Sxb4 25.ab 

h5 a postup pěšce „h“ rozhodne) 24. …Sa4. 

Střelec vstupuje do hry. 25.Vba1 Sc2 26.Sg3 

Se4+ 27.Kf2 h5 28.Va7 (nebo 28.Je3 h4! 

atd.) 28. …Sxg2 29.Vxg2 h4 30.Sxh4 Vxg2+ 

a černý brzy vyhrál. 

     Hra bílého v této partii vyvolává pocit 

krajní bezradnosti. Příčina jeho porážky 

spočívá v tom, že: 1) proti soupeřovu plánu 

nepostavil svůj plán; 2) nečelil plánu černého. 

 

 
 
 

Recenze vydání z roku 2007 ze stránky Karla Mokrého: 

 

Kniha, která se zabývá všeobecně problémy střední hry a zahájení, vyšla poprvé v padesátých 

letech. Některé z probíraných témat jsou Centrum, Mobilizace figur, Ocenění pozice, Poziční 

cit, Plán v zahájení, Iniciativa apod. Anatolij Karpov Lipnického knihu nazývá legendou, 

která předběhla svoji dobu. Na Lipnického se ve svých poznámkách nejednou odvolávají hráči 

jako Botvinnik či Fischer. Autor byl velmi silný šachista, který v r.1950 dělil 2. místo v 

přeboru SSSR za Keresem, za ním zůstali Smyslov, Petrosjan, Geller, Averbach. Později 

onemocněl a zemřel v roce 1959 již ve svých 36 letech. Pozice v knize prošly kontrolou 

počítačem, oproti 1.vydání chybí dnes zastaralá stať o Ragozinově obraně, zato je tu 11 

vybraných Lipnického partií s jeho vlastními poznámkami. Edice Šachmatnyj universitet číslo 

20. 

 

Izák Oskarovič Lipnickij 

(25. června 1923 – 25. března 1959) 

 
 

Překlad jsem dělal z původního vydání v roce 1956. Kniha vyšla v roce 1959 slovensky – 

podobně jako ruské vydání 2007 bez Ragozinovy obrany. A rovněž tak i v posledním ruském 

vydání z roku 2018 (edice Šachová universita č. 65). 


