
Od autora 
 
V průběhu celé šachové historie vyvolávali velcí mistři obdiv milovníků šachu a určovali módu své 
doby, ale, co bylo mnohem důležitější, zanechávali budoucím pokolením neocenitelný materiál pro 
studium. Pochopitelně, každý z nich měl svou osobitost, určitou oblast hry, v nichž se chovali jako 
praví virtuózové, jejich hra se v takových okamžicích stala legendou. Odtud i název mé knihy. 
 
Každá kapitola této knihy je věnována chápání malofigurových pozic s přibližnou materiální 
rovnováhou (střelec proti jezdci, lehká figura proti věži, dáma s věží proti dámě s věží apod.) tím 
nebo jiným šachistou. Jedinou výjimku představuje kapitola věnovaná Viktoru Korčnému, která 
představuje svým způsobem souhrn výsledků celé knihy. 
 
Soustředil jsem se na tvorbu osmi šachových velikánů. Šesti z nich se na vrcholu své kariéry 
podařilo získat oficiální uznání nejsilnějšího šachisty planety. Co se týká dvou dalších, pouze 
rozmar Caissy jim zabránil stát se mistrem světa. Nicméně, jejich umění si zaslouží nemenší uznání, 
než umění jejich kolegů. 
 
Samozřejmě, že galerie velkých šachových mistrů obsahuje mnohem větší počet osobností, než 
mnou vybraná osmička. Neměl jsem však v úmyslu napsat knihu o historii šachu. Hlavním cílem 
bylo soustředit se na ty hráče, jejichž tvorba mě nejvíce ovlivnila na různých etapách mé šachové 
kariéry. Seznámení s tvorbou mnohých klasiků proběhlo za mého mládí, vzory jejich mistrovství 
sehrály ohromnou roli při mém formování jako hráče. V řadě případů jsem se snažil na konkrétních 
příkladech ilustrovat tento vliv, vložením jedné nebo dvou ukázek své tvorby do textu.  
 
V době, kdy jsem již samostatně pracoval na každé kapitole, obracel jsem pozornost na jednu 
důležitou, i když ne zcela očividnou skutečnost. Pokud pracuješ s partiemi vybranými z praxe 
jednoho vybraného hráče, pak spočívá hlavní nebezpečí v tom, že svým způsobem představuji 
náhodný výběr šachových utkání. Zachránilo mě množství praktických ukázek mých oblíbených 
mistrů v typech pozic, které mě zajímaly. Bylo pouze třeba vybrat partie takovým způsobem, aby 
organicky zapadaly do osnovy vyprávění příslušné kapitoly. Mimo to, pokusil jsem se přesvědčit 
čtenáře, že výběr partií zkrátka nemohl být jiný. 
 
Je pro mě velkou ctí, že známý trenér a autor šachových knih Mark Dvoreckij analyzoval některých 
pozic. Vyzval mě k výměně názorů a věřím, že tato výměna bylo vzájemně výhodná. 
 
Doufám, že „Legendy“ vás potěší a přinesou praktický užitek. 
 
 
 
 
 
 
Mihail Marin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Když jsem dosáhl věku 18 let, bylo jasné, že nemám na výběr, než vstoupit do řad slavné rumunské 
armády. Starší přátelé mně varovali, že hlavním problémem tam pro mě bude smrtelná nuda. 
Jako budoucí student polytechnického institutu jsem byl odvelen k inženýrskému vojsku. To 
znamenalo, že většinu dne jsme trávili ve vyučovací místnosti, kde se prostě nemohlo přihodit nic 
zajímavého. (Ve své podstatě většina vojáků se mnou sloužících po ten čas prostě položili hlavu na 
stůl a dřímali. Jiní se polohlasně bavili, další psali dopisy svým dívkám.) 
Na radu přátel jsem se rozhodl, že veškerý volný čas věnuji studiu ruštiny. Již tehdy jsem slušnou 
kolekci sovětských šachových knih, ale nemohl jsem je v plné míře využívat, procesu čtení bránila 
jazyková bariéra. Vzal jsem s sebou kapesní slovník a jednu pečlivě vybranou knihu. Kritéria 
výběru byla následující: knížka nemohla být moc tlustá, abych ji mohl s sebou nosit; musela mít 
tvrdou vazbu, aby se náhodou nezničila; a konečně nemusel patřit k nejlepším knihám mé 
knihovny, aby v případě jejího zničení, ztráty nebo konfiskace nadřízenými, byla zlost co nejmenší. 
Záměr se podařilo úspěšně splnit: během devíti měsíců, kdy jsem se ke své úlevě opět stal civilním 
občanem, jsem ji mohl číst a chápat mnohé šachové knihy ze své knihovny psané rusky. Ale jednu 
věc jsem přece jen nepředvídal: tato „pečlivě vybraná kniha“, kterou jsem tolikrát nosil z kasáren do 
učebny a nazpátek, ukrývaje ji pod uniformou hned vedle srdce, se stala mou šachovou biblí. Stala 
se knihou, kterou jsem otevíral opět a opět, abych po sté viděl tu nebo jinou partii.  
Nedávno jsem chtěl zavzpomínat na staré dobré časy a znovu jsem otevřel tu knihu. Byla jí 
monografie Razuvajeva a Murachveriho „Akiba Rubinstein“. Obsahovala biografii a vybrané partie 
šachisty, jehož klasické vedení partie se pro mě stalo vzorem. Najednou mě zalil někdejší pocit, ale 
zajímalo mě jiné: obstojí –li kniha v analytické prověrce vyzrálému a kritickému rozumu? 
K mému velkému rozčarování ne. Objevil jsem v analýzách Razuvajeva četné chyby a nepřesnosti a 
obecně velmi málo samostatně provedené práce. Ale když jsem to zjistil, pochopil jsem, že se to 
nijak netýká samotných Rubinstenových partií: ty vyvolávaly dřívější pocit jasnosti, celistvosti a 
logičnosti, jako před 20 lety. 
Považoval jsem za svůj dluh publikovat komentáře k některým partiím. Pochopitelně, jsou to 
věžové koncovky – koníček velkého Akiby. 
Nicméně, tato kniha je zasvěcena hlavně tvorbě mistrů světa. Proto se zvídavý čtenář může zeptat, 
proč začíná partií šachisty, který nikdy ani nehrál zápas o titul? Níže se vynasnažím objasnit, že 
základem pro mé rozhodnutí nejsou pouze subjektivní příčiny. 
 
Byl Akiba Rubinstein nejsilnějším hráčem své doby? 
 
Až do Aljechinovy smrti v roce 1946 měl mistr světa právo vlastní volby vyzývatele. Rubinstein 
dosáhl vrcholu své šachové síly před první světovou válkou. V roce 1909 dosáhl jednoho 
z nejlepších výsledků v kariéře, když dělil s Laserem první místo v Petrohradě a ostatním 
účastníkům se vzdálili o tři body. Od tohoto okamžiku považovali Rubinsteina jako hlavního 
kandidáta na titul mistra světa. 
Ale skutečně skvělým se pro něj stal rok 1912, kdy zvítězil ve všech turnajích, v nichž přijal účast. 
A byly to velmi dlouhé soutěže, průměrně po 20 kolech v každém. Proto nebylo snadné dokázat 
takovou jasnou převahu. Fakticky se tak nestalo od časů Morphyho. Rubinsteinův úspěch lze 
srovnat s dominantním postavení Kasparova v turnajích na přelomu nového tisíciletí. 
Naneštěstí pro Akibu byl v té době úřadujícím mistrem světa Emanuel Lasker. To byl nejenom 
velmi silný šachista, ale také věděl, jak těžit výhody ze svého práva volby soupeře. Například, 
prakticky přinutil Schlechtera hrát zápas za skandálně nerovných podmínek (je třeba podotknout, že 
i za těchto podmínek si uchoval titul jenom díky náhodě). Nepřekvapuje, že vládnul na trůnu více 
než čtvrtstoletí. 
I když na to nejsou žádná historická svědectví, lze předpokládat, že Lasker dělal vše možné, aby 
odložil zdánlivě nevyhnutelný zápas s Rubinsteinem. Po dlouhých vyjednáváních byl zápas 
stanoven na říjen 1914, ale v tu dobu začala první světová válka a šachový život byl prakticky 
paralyzován. Nervová soustava Rubinsteina byla silně narušena otřesy během války a přestože 
zůstal nebezpečným soupeřem až do svého posledního vážného soupeření (olympiáda v Praze 
1931), již nikdy nebyl dřívějším Akibou. Proto v očích veřejného mínění přestal být Rubinstein 
pravděpodobným kandidátem na šachový trůn. 
Nicméně, když vycházíme z toho, že ve své době byl Akiba Rubinstein jasně nejsilnějším hráčem 
světa, zvážil jsem, že mám právo zařadit jeho mistrovská díla do této knihy. 



 
Znalec zahájení nebo virtuóz koncovky? 
 
Rubinsteinovo jméno je těsně svázáno s hlavními systémy takových zahájení, jako je Nimcovičova 
obrana, novoindická obrana a Tarraschova obrana. Rozpracoval taktéž několik výstaveb ve 
francouzské obraně a španělské hře. Mimochodem, jsou dodnes aktuální. Mimo to, Rubinstein jako 
první začal hrát moderní méránskou variantu slovanské obrany. 
Proč jsem soustředil svou pozornost na jeho koncovkách, když byl velkým znalcem zahájení? 
Rubinstein byl pravděpodobně prvým velkým šachistou, který využíval tak zvané dlouhodobé 
plány. Takové plány jsou propočtené na celou partii, od zahájení po koncovku. Akibovi soupeři ne 
vždy chápali jeho monumentální hru a zabývali se pouze odrážením bezprostředních hrozeb. Teprve 
po skončení souboje se ukázalo, že obrysy budoucí koncovky plánoval Rubinstein již v samém 
raném stadiu partie. 
Namítnete, že analýza partií se často začíná dlouho před koncovkou. Jedna partie v této kapitole je 
přece jen uvedena celá, od začátku do konce, aby se na konkrétním příkladu ukázala idea 
„dlouhodobého plánu“. 
Celý materiál je rozložen v souladu s počtem věží na šachovnici. Jak se záhy stane zřejmým, není to 
pouze formální klasifikace. Čisté věžové koncovky (každý hráč má jednu věž) mají velmi blízko 
k technickým. Čtyř-věžové pozice představují mnohem více možností, i když pochopitelně, se 
taktéž mohou transformovat na čistě věžové koncovky. 
Věžové koncovky nejen že se v praxi vyskytují častěji, než jiné, ale jsou nejtěžší pro analýzu. Věž 
je natolik silná a pohyblivá figura, že se vyskytuje množství různých taktických jemností a propočet 
variant bezprostředně za šachovnicí se stává obzvláště těžkým. Ve svých poznámkách jsem se 
snažil ukázat momenty, kdy jeden z protivníků vypustil výhru nebo remízu, nicméně 
pravděpodobnost chyby v mých komentářích je poměrně vysoká, zejména s ohledem na výše 
uvedené těžkosti. 
Věžové koncovky jsou rovněž známé svou remízovou tendencí. Materiální převahu jednoho, ve 
výjimečných případech i dvou pěšců je často těžké ba i nemožné proměnit ve výhru. To však 
neznamená, že Tartakowerův aforismus „věžové koncovky se nevyhrávají“ lze chápat doslovně. 
Technickým cílem této kapitoly je určit zvláštnosti pozice, ukazující na jasnou převahu jednoho 
z hráčů, zvláštnosti, které mohou pomoci dovést partii k výhře. (Používám termín „technický cíl“, 
protože chci splatit daň úcty Akibu Rubinstenovi; jak je známo, často dosahoval cíle čistě 
technickými prostředky.) 
Usilovnou výukou Rubinsteinových partií jsem vypracoval jednoduchou metodu předběžného 
ohodnocení věžové koncovky. Za každou výhodnou zvláštnost pozice (pěšec navíc, prostorová 
převaha, aktivnější věž nebo vážná slabost v táboře protivníka) se přičítá jeden bod. V případě, 
jestliže rozdíl mezi soupeři činí pouze jeden bod (stav 1-0, nebo 2-1), je pozice lepší, ale není 
zaručeně vyhraná. V tom spočívá podstatný rozdíl věžové koncovky od pěšcové, jezdcové nebo 
koncovek s jednobarevnými střelci, kde stav 1-0 (jeden pěšec navíc) obvykle postačuje pro výhru. 
S výjimkou některých zvláštních případů (například koncovka s pěšci f a h) stav 2-0 nebo 3-1 by 
měl garantovat výhru. 
Čtenář musí chápat, že to je pouze návod k použití. Může pomoci hráči (a mně opravdu pomáhal po 
mnoho let) zvolit pozici pro přechod do koncovky, ale nelze jej chápat jako nezvratné pravidlo. 
Převaha v konkrétní pozici může ve skutečnosti znamenat více než jeden bod, nebo naopak nemá 
žádný reálný význam. Nelze opominout na následující momenty: čím více pěšců navíc, tím obvykle 
více šancí na výhru, ale čím méně materiálu na šachovnici, tím více šancí má bránící se strana. Tuto 
zvláštnost lze obtížně vyjádřit v číslech. Ostatně, pokud by se šachy převrátily v čistou matematiku, 
staly by se mnohem méně zajímavými. 
V okamžiku, kdy je věžová koncovka technicky vyhraná, to ještě neznamená, že hráč vládnoucí 
převahou povinně vyhraje. Na vybraných příkladech uvidíme, že za tím účelem je třeba vybroušené, 
někdy až filigránské techniky. 
Níže nejprve probereme partie, v nichž má jedna ze stran materiálovou převahu. Poté přejdeme 
k soubojům, kde má jeden ze soupeřů pouze poziční převahu. 
 
 
 



Realizace materiálové převahy (Část I) 
 

Rubinstein – Em. Lasker 
Petrohrad, 1909 

 

 
 
Pokud je minimální materiálová převaha 
doplněná malou prostorovou převahou, je to 
ideální situace pro dosažení vítězství (stav 2-
0). 
Lasker v zahájení obětoval (nebo ztratil) 
pěšce, ale jeho pozice vypadá poměrně 
aktivně. Zdá se, že díky hrozbě Vxe3 rychle 
vyrovná materiál. Následovalo však … 
16.Vc1! 
Rubinstein jednoduše pokračuje vývinem 
figury, současně krotí útočný plán černého. 
16. …Vxe3 
Preventivní 16. …Kb8 dávalo bílému důležité 
tempo pro rozvinutí iniciativy: 17.Vc5 Df4 
18.d5 Vxe3 19.Dc1! Jak i v partii, tento 
elegantní tah rozmetává poslední naděje 
černého na protihru: 19. …Ve4 20.dxc6 bxc6 
21.Dc3 a bílý má jasnou převahu (Lasker). 
17.Vxc6+ bxc6 18.Dc1! 
Je zajímavé, že tento mezitah později přinesl 
Rubinsteinovi vítězství nad budoucím 
mistrem světa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubinstein – Capablanca 
San Sebastian, 1911 

 

 
 
Černý vytvořil velký tlak na pěšce f2. 
V případě bojácného 15.e3 by upevnil 
centrum tahem 15. …Vcd8 a získal by plně 
životaschopnou pozici. Rubinstein proto 
zahajuje taktickou operaci, založenou na 
nekrytí černého střelce a nevhodném 
postavení věže na c8. 
15.Jxd5!? Dh6? 
Capablanca se pokouší řešit všechny 
problémy jednoduchými prostředky, nicméně 
pozice se ukazuje dost složitou. Pochopitelně 
nelze 15. …exd5? Vzhledem na 16.Dxd5+ 
Kh8 17.Sxc8. 
Ruský šachista Sorochtin nedávno objevil, že 
černý mohl pokračovat v boji, kdyby zvolil 
15. …Sxf2+, například: 16.Kg2 De5! (Tento 
Sorochtinův tah znamená zesílení varianty, 
ukázané Kasparovem v prvním dílu „Moji 
velcí předchůdci“: 16. …Df7? 17.Jf4). Po 
17.Vxf2 Vxf2+ 18.Kxf2 Vd8 19.Je7+ Kh8 
20.Db3 Jxe7 21.Dxe6 Dd4+ 22.Kg2 Jd5 
oslabené královské křídlo bílého a lepší 
koordinace černých figur s úroky kompenzuje 
chybějící materiál.  
16.Kg2 Vcd8 
Na tento tah vkládal Capablanca všechny své 
naděje. Zde 16. …Sxf2 je již špatně kvůli 
17.Jf4 Vcd8 18.Da4 a bílý získává pěšce e6. 
17.Dc1! 
Elegantní a víceplánový tah. Dáma odchází 
z nepříjemné vazby po sloupci „d“, současně 
napadá střelce na c5. Kromě toho, nabízí se 
výměna dam, což ponechává pěšce e6 bez 
obrany a znemožňuje braní na d5 věží. 
17. …exd5 



Rovnou prohrává jak 17. …Dxc1? 18.Sxe6+ 
Kh8 19.Vaxc1, tak i 17. …Vxd5? 18.Dxh6 
gxh6 19.Sxe6+ s velkou materiálovou 
převahou bílého v obou případech. 
18.Dxc5 Dd2 19.Db5 Jd4 20.Dd3 Dxd3 
21.exd3 
Bílý má zdravého pěšce navíc, který mu ve 
svém důsledku přinesl vítězství. 
 
Vrátíme se k partii Rubinstein – Lasker 
(Pozice po 18.Dc1) 
 

 
 
18. …Vxd4 
18. …Ve5 19.Dxc6+ Kb8 20.dxe5 Dxe5 
21.Vc1 taktéž vede k výhře bílého vzhledem 
k oslabené pozici černého krále. 
19.fxe3 Vd7 
19. …Vd6 20.Vxf7 
20.Dxc6+ Kd8 
 

 
 
21.Vf4!  
„Vynikající záměr! Bílý hrozí rozhodnout 
partii přímým útokem na krále: 22.Da8+ Ke7 
(není lepší ani 22. …Kc7 23.Vc4+!) 23.Ve4+. 

Aby tomu černý zabránil, musí dovolit 
výměnu dam a prohranou koncovku“ 
(Laskerův komentář z turnajového sborníku). 
Neobvyklý převod věže podporuje 
rozhodující vnik po sloupci „e“ nebo na 
dámském křídle, současně je kryt slabý pěšec 
e3. 
21. …f5 
Relativně nejlepší. Černý bere pod kontrolu 
pole e4. Prohrávalo 21. …Da5 22.Da8+ Ke7 
23.Ve4+ Kf6 24.Dc6+ Kg5 26.h4+. Protiútok 
21. …Vd1+ 22.Kf2 Vd2+ 23.Ke1 Dxg2 se 
vyvrací prostřednictvím 24.Vd4+! (černá věž 
je přetížena povinnostmi) 24. …Ke7 25.Dd6+ 
a bílý vyhrává. Obě varianty ukázal Lasker. 
22.Dc5 De7 
Nyní 22. …Vd1+ 23.Kf2 Vd2+ 24.Ke1 Dxg2 
jednoduše prohrává věž po 25.Da5+. 
23.Dxe7+ 
Program Fritz předpokládá, že 23.Dc3 je 
stejně dobré, ale pozice po tomto tahu patří do 
další kapitoly. 
23. …Kxe7 24.Vxf5 Vd1+ 25.Kf2 
Příliš pasivní by bylo 25.Vf1 Vd2 26.Vb1 
Ve2 a černý má šance na remízu. 
25. …Vd2+ 26.Kf3 Vxb2 
 

 
 
27.Va5! Vb7 
Důležitý okamžik. Kromě pěšce navíc má bílý 
aktivnější věž. Černý nemá co postavit proti 
těmto dvěma plusům bílého. Proto lze klidně 
ocenit pozici jako situaci s výsledkem 2-0. 
Bílý potřebuje pro výhru určitou čitelnost 
jednání, ale výsledek samotný nevyvolává 
pochyb.  
28.Va6 
Typický obrat ve věžových koncovkách. 
Dvěma posledními tahy omezil bílý aktivnost 
obou černých figur. V principu, pokud se 
nenajde nic jiného, může bílý dotáhnout pěšce 



na pole a6, poté převést věž na b7. Ale 
přistoupit k tomu rovnou není vcelku nutné. 
Bílý nejprve vylepší postavení na druhém 
křídle. Mistru světa nezbývá než čekat, až bílý 
realizuje svůj plán. 
28. …Kf8 29.e4 Vc7 30.h4 Kf7 31.g4 Kf8 
32.Kf4 
Bílý provádí hromadný nástup na královském 
křídle. Nechávat vzadu třebas jen jednoho 
pěšce nemá smysl, protože v tom případě by 
byl vystaven útoku. Bílý nemá kam spěchat, 
vždyť černý má k dispozici pouze vyčkávající 
tahy. 
32. …Ke7 33.h5 
 

 
 
33. …h6 
Tento tah oslabuje pole g6, ale rovněž 
dovolení postupu všech bílých pěšců na pátou 
řadu bylo dost nebezpečné. Ve staré učebnici 
koncovek od Lisicyna je uveden elegantní 
způsob výhry v podobné situaci (věřím, že 
existují i jiné způsoby): 33. .. Kf7 34.Kf5 Ke7 
35.g5 Kf7 36.e5 Ke7 37.g6 h6 38.Ve6+ - a 
černý stojí před těžkou volbou: 
a) 38. ..Kd7. Připouští nepříjemné 39.Vf6!! 
Skvělý příklad, toho, jak prostorová převaha 
v zavřené pozici vytváří taktický úder, 
založený na změně pěšcové struktury. Takové 
údery lze často potkat v soudobých rozvětvení 
staroindické obrany. 
39. …Ke8 (po 39. …gxf6 40.g7 Vc8 41.exf6 
není černý schopen zastavit pěšce, protože 
jeho král nemůže vstoupit na osmou řadu) 
40.Vf7 Vxf7+ 41.gxf7+ Dxf7 42.e6+. Potom 
bílý odebere černému králi tahy, vynutí 
postup g7-g5, vezme jej mimochodem a dá 
dvou tahový mat. Například 42. …Ke8 
43.Ke5 Ke7 44.Kd5 Ke8 45.Kd6 Kd8 46.e7+ 
Ke8 47.Ke6 a5 48.a4 g5 49.hxg6 h5 50.g7 h4 
51.g8D mat. 

b) 38. …Kf8 39.Vd6 Ke7 40.Va6 Vb7 (jestli 
40. …Kd7, tak opět 41.Vf6! a na 40. …Kf8 
přijde 41.Ke6 Ke8 42.a4 s plánem a4-a5, 
Vd6, a5-a6 a černý je bezbranný) 41.Vc6 Vd7 
42.Vc8. Jakmile věž zlikviduje pěšce g7, bude 
všemu konec. 
34.Kf5 Kf7 35.e5 Vb7 36.Vd6 
Následující tahy byly dělány s cílem 
dosáhnout 38. tahu, kdy bylo podle pravidel 
možné přerušit partii. 
36. …Ke7 37.Va6 Kf7 38.Vd6 Kf8 39.Vc6 
Kf7 
 

 
 
40.a3 
Černý je v zugzwangu: 40. .. Kf8 (40. …Ve7 
se nehodí s ohledem na 41.e6+ Kg8 42.Kg6 
Ve8 43.e7 s dalším Vd6-d8 a bílý vyhraje) 
41.Kg6 Vb3 42.Vc8+ Ke7 43.Vc7+ Ke6 
44.Vxg7 s výhrou. 
1-0 
Bylo ironií osudu, že tato skvělá výhra nad 
mistrem světa nepomohla Rubinsteinovi 
v boji o nejvyšší titul. I když formálně se 
Lasker choval jako gentleman a nešetřil ve 
svých komentářích chválou hry soupeře, ale 
přitom výborně chápal, že bude velmi těžké 
(zda vůbec možné) uhájit svůj titul v boji s tak 
silným oponentem. Jak je známo, Akiba tak 
s Laserem ani nikdy zápas o titul mistra 
nesehrál. 
 
V praxi nemá vždy jeden z hráčů  jak pěšce 
navíc,  tak i aktivní věž. V případě, kdy věž 
bránící strany je aktivnější, garantuje pěšec 
navíc pouze praktické šance na výhru, jasná 
cesta k výhře nemusí existovat. Zde typický 
příklad. 
 
 
 



Rubinstein – Nimcovič 
Goteborg, 1920 

 

 
 
Ve srovnání se předešlou koncovkou, 
mnohem aktivnější věž u bránící strany. Je 
pravdou, že na šachovnici je více pěšců. 
Kromě toho, jak uvidíme, za pár tahů dosáhne 
Rubinstein velmi příznivou pěšcovou 
konfiguraci na královském křídle. 
Tedy, předběžné hodnocení, založené na 
stavu 2-1 znamená, že pozice na diagramu je 
někde na hranici mezi remízou a výhrou 
bílého. Další vývoj věcí potvrzuje toho 
ohodnocení. Nimcovič narazil na silnou a 
důslednou hru Rubinsteina, dopustí se pouze 
jedné vážné chyby, ale ta se ukáže být 
dostačující, aby překlopila misku vah ve 
prospěch bílého. 
32.g4 
Směřuje proti snaze černého zahrát h7-h5, po 
čemž by bylo snadnější bránit pěšce. V trvalé 
péči krále by pak byl jen pěšec f7, ale ten stojí 
dostatečně blízko k centru, což by umožnilo 
černému monarchovi, že by se nacházel ve 
středu šachovnice. 
Po 32.g4 stojí černý na rozcestí: připustit g4-
g5, nebo ne? Když znáš výsledek partie, tak je 
v zásadě jasné, že postup pěšce na g5 se 
neměl připustit, ale jednoznačné uspokojivé 
řešení této otázky není. Například, na h7-h6 je 
hodně nepříjemný plán s postupem h4-h5 a 
v případě f7-f6 se oslabuje sedmá řada. 
32. …Vb2+ 33.Kf3 Va2 
Pokud by pěšec stál na a2, mohl by jej černý 
atakovat zepředu. V daném postavení by se 
jeho věž ocitla v pasivní pozici na a6. Z polí 
a2, a1 nebo a3 má věž možnost neustále 
pozorovat královské křídlo. 
34.g5 Ke7 35.h4 Ke6 36.Vf4 

Věž z této pozice kryje všechny slabé pěšce a 
tím dává svému králi určitou volnost jednání. 
Kromě toho má bílý nepříjemnou hrozbu 
Vf6+ s dalším Va6. černý musí jednat velmi 
pozorně. 
36. …Ke7 37.Kg3 Kf8 
Tento tah vypadá divně a dost pasivně. Proč 
Nimcovič odvádí krále z centra? Nebylo lepší 
samozřejmé 37. …Va1? V této souvislosti se 
nabízí hláška Rowena Atkinsona z filmu 
„Agent John English“: „Tak jednoduchá 
otázka, ale odpovědět na ni není vůbec 
jednoduché.“ 
Za prvé, Nimcovič počítal s tím, že jeho král 
by se v centru dostal pod útok bílé věže. 
Například po 38.Vb4 vytváří bílý okamžitou 
hrozbu získat druhého pěšce cestou Vb7+. 
 

 
 
Za druhé, jestliže král zůstane v centru, tak se 
nepodaří pokrýt pěšce h7, což přivede 
k vážným problémům v následující variantě: 
38. …Ke6 39.Vb8 Vxa4 40.Ve8+! Důležitý 
mezišach, umožňující bílému získat následně 
tempo. 
40. …Kd6 (40. …Kf5? by přivedlo 
k okamžité katastrofě po 41.f3! s hrozbou 
matu prostřednictvím e3-e4). 
41.Vh8 a5 
Na pokus černého zachovat si aktivního krále 
a převést věž za volného pěšce a cestou 41. 
…Vc4 42.Vxh7 Vc7 je za bílého nejlepší 
pokračovat 43.Vh8!? nedovoluje soupeři 
získat požadované rozestavení a připravuje na 
43. …Kc6 odpovědět 44.h5 gxh5 45.Vxh5 a 
45. …a5 prohrává vzhledem k 46.g6 fxg6 
47.Vxa5 (černému králi schází jeden tah). 
42.Vxh7 Černý musí ztratit tempo na obranu 
pěšce f7. 
42. …Ke6 43.h5 gyh5 44.Vxh5 a zostření hry 
jde jednoznačně k duhu bílému. V dalším 
jednoduše postaví věž za pěšce a začne 
postupovat svou pěšcovou převahou na 
královském křídle. Protihra černého 44. 



…Kf5 45.f4 Ke4 je nedostatečné s ohledem 
na 46.Vh7 a bílý vítězí.  
Za třetí, pokračování 38. …Kd6? by bylo 
mnohem horší kvůli 39.Vb7. 
Za čtvrté, pokud bude zrušeno napadení pěšce 
f2, tak 38. …Kf8 nebude tak dobré, jako 
v partii. I když h4-h5 není nyní možné 
vzhledem k gxh5 – černá věž bude připravena 
k útoku po první řadě, bílý za to může 
jednoduše aktivovat krále tahem 39.Kf4 a 
černý se ocitá v kritickém postavení. 
Nejlepší pokračování – 38. …a5! Černý dává 
pryč pěšce z citlivého pole a7 a přivádí ji o 
krok blíže k poli proměny. 39.Vd4 Ke6 – zde 
má černý o celé tempo více ve srovnání 
s první variantou (kdy bílý posílá vpřed pěšce 
„h“). Pokud bílý zvolí jinou strategii, tak 
existence „h“ pěšců může ztížit bílému cestu 
k vítězství, protože pěšec h4 bude potřebovat 
trvalou obranu. 
Ale všechny tyto jemnosti, konec konců, není 
snadné předvídat během partie. Proto ani 
Nimcovičův tah nelze považovat za chybu, 
protože zatím bílý nemůže dosáhnout 
vítězství. 
38.h5 Va1 
  

 
 
39.hxg6 
Nimcovič se svým posledním tahem kryl před 
velmi nepříjemnou hrozbou 39.h6, nyní by 
vedlo k okamžité remíze: 39. …Vg1+ 40.Kh4 
Vh1+ 41.Kg4 Vg1+. 
Nicméně postup pěšce „h“ lze považovat za 
úspěch bílého, protože se mu podařilo zbavit 
se potenciální slabiny. Ba i královské křídlo 
soupeře je nyní oslabené, postup f7-f6 vypadá 
dost špatně. 
Pěšcová struktura je více, či méně stanovena, 
nastal čas vylepšit postavení figur. 
39. …hxg6 40.Ve4 

Bílý odřezává protivníkova krále, zatarasuje 
mu cestu na dámské křídlo a do centra. Ze 
začátku není celkem zřejmé, nakolik je to 
důležité. Vždyť věž zatarasuje cestu i 
vlastnímu králi. Navíc je věž zbavena 
možnosti vytvářet ataky z křídla, to se ukáže 
ve 49. tahu. 
Nicméně, když hraješ pozici bez jakékoliv 
protihry soupeře, ale současně ne 
jednoduchou pro dosažení vítězství, tak dříve 
než-li přistoupit k realizaci základního plánu, 
je třeba využít nejmenších možností pro 
zvětšení výhody. Znamená to „hrát z pozice 
síly“. V našem případě je hlavní plán bílého 
převod krále na aktivnější pozici, čemuž se 
bude snažit zabránit černý král, dokáže-li to. 
40. …Va2 41.f3 Va1 42.Kf4 
 

 
 
42. …Vc1! 
A opět se Nimcovič brání přesně. Zabraňuje 
dalšímu postupu bílého krále. 
42. …Vf1? pro dosažení téhož cíle napadá 
pěšce f3 by bylo nedostatečným kvůli 
43.Ve5! s následujícím Va5 a bílý získává 
ideální spojení materiální převahy a aktivní 
věže. 
V případě libovolného neutrálního tahu, 
například 42. …Va2, se stane pochod bílého 
krále rozhodujícím: 
43.Ke5 Vd2 
Jak uvidíme, tato bariéra není příliš nadějná, 
ale ani 43. …Ke7 není dostatečným kvůli 
44.Kd5+ Kd7 45.Vf4 a černý se musí vrátit 
králem na královské křídlo – 45. …Ke7 a 
pouští bílého krále – 46.Kc6. Jediný způsob, 
jak dočasně uchovat pěšce „a“ – 46. …Vb2, 
ale po 47.Ve4+ Kf8 48.Ve5 a potom Va5 
nebo Vb5 a Kb7 bílý lehce vyhrává. Všimněte 
si, pole e5 je pro věž příhodnější, než pole f4 
před několika tahy. Po a4-a5 a f3-f4 bude věž 



znovu bránit všechny zbylé slabiny, současně 
přísně omezuje nepřátelského krále. 
44.Vd4! Va2 Prakticky vynuceno s ohledem 
na hrozbu Vd7. 
45.Kf6! Skvělý příklad hry na obou křídlech 
při prostorové převaze s pěšcem navíc. 
V předešlé variantě směřoval král na b5, nyní 
má namířeno na pěšce f7. Černý nemá reálnou 
možnost pokračovat v boji. Například 
v případě 45. …Ke8 vede k lehké výhře 
46.Ve4+ Kf8 47.Vb4 a pěšci na královském 
křídle jsou odsouzeni. 
43.Vb4 
Na 43.Ke5 by následovalo 43. …Vc5+ a 
neopatrné 44.Kf6?? vede k nečekanému matu 
po 44. …Vf5. Nic nedává ani 43.Ve5 s 
ohledem na odpověď 43. …Vc4+. 
43. …a5 
Rozhodnout se pro tento tah muselo být asi 
těžké. Obecně, má jak plusy, tak i mínusy. 
Pěšec se na a5 zdá bít mnohem 
zranitelnějším, ale černý má, jak uvidíme 
později v partii, dostatek rezerv pro jeho 
obranu. 
Důležitější je to, že pěšec nyní omezuje 
aktivitu bílé věže (pole b4 je nedostupné) a to 
znamená, že černý král se může vrátit na 
sedmou řadu, aniž by se obával Vb7+ a Vxa7. 
Pokud by pěšec zůstal na a7, tak by to bílému 
umožnilo nepustit černého krále a věží 
zaujímat aktivnější pozici, než na poli e4. 
Následující varianta dokazuje, že zamítnutí 
tahu a7-a5 mohl mít fatální následky: 
43. …Vc2 44.Ke4 Vc1 45.f4 Vc2 46.Kd4. 
Bílý již hrozí napadením pěšce „a“, což 
nebylo dříve možné kvůli Vc4+. 
46. …Va2 47.Ke5 Bílý vede hru na obou 
křídlech. I když hlavním cílem zůstává pěšec 
a7, existují určité možnosti i na královském 
křídle. 47.Kc5 není tak silné vzhledem na 47. 
…a5 48.Vc4 Vb2. 
47. …Kg7 Aby černý nepřipustil Kf6, musí 
ještě více zhoršit pozici svého krále. Bílý nyní 
doslova hospodaří na dámském křídle. 
48.e4 Va1 49.Kd6 Va2 50.e5. Bílý dosáhl 
maximální aktivity svých figur a všichni jeho 
slabí pěšci jsou opět chráněni. 
50. …Va1 51.Kc6 a5 Nyní je tento tah 
vynucen. 
52.Vd4 Vb1 53.Vd7! Za pomoci hrozby e5-e6 
získává bílý důležité tempo. 
53. …Kf8 54.Va7 Vb4 55.Vxa5 Vxf4 
56.Va8+ Ke7 57.a5 Tento bílý pěšec 
rozhoduje o výsledku boje. Protihra černého 
na opačné straně šachovnice ještě ani 
nezačala. 

44.Ve4 Vc3 45.Kg3 Va3 46.f4 
Věž opět brání všechny slabé pěšce. 
46. …Va1 47.Kf2 Va2+ 48.Kf3 
 

 
 
Bílý rozestavil figury nejlepším způsobem a 
připravuje převod krále na dámské křídlo. 
Kromě toho, opsav králem trojúhelník, dostal 
Rubinstein soupeře do zugzwangu: černý 
musí zhoršit postavení jedné ze svých figur, 
věže nebo krále. 
48. …Va3 
Jiná možnost – 48. …Kg7. Zdá se, že bílý 
může využít vzdálené pozice černého krále: 
49.Vc4 Kf8 50.Ke4 Va3! (horší je 50. …Ke7 
51.e5 s rozhodujícími hrozbami). 
51.Kd5! 
Pomalé 51.Kd4 Ke7 52.e4 se může ukázat 
nedostatečným pro výhru po 52. …Ke6 (ale 
ne 52. …f6? 53.Vc7+ Kd6 54.gxf6! a pěšec 
jde do dámy) 53.Vc6+ Ke7 54.Va6 Vxa4+ 
55.Ke5 Vb4! Černý odevzdává pěšce za 
získání plně obranyschopné pozice. 
51. …Vxe3 Ještě horší 51. …Ke7: 52.Kc6! (s 
hrozbou Kb5) 52. …Vb3 53.Ve4+ Kf8 
54.Ve5 a ve srovnání s předešlou variantou je 
bílý král mnohem aktivnější. 
52.Vc5 Vf3 53.Ke4 Va3 54.Vxa5 Ve většině 
případů takový pěšec navíc, kontrolovaný 
zezadu nepřátelskou věží, nepřináší výhru, ale 
v daném případě je rozhodujícím faktorem 
obrovská prostorová převaha na královském 
křídle. 
54. …Ke7 (pasivní strategie je taktéž 
beznadějná: 54. …Va1 55.Va7 Va3 56.a5 
Va4+ 57.Ke5 Kg7 58.a6 Va5+ 59. Kd6 Va4 
60.Kc6 Vxf4 61.Vc7 a černý nemá čas na 
vytvoření protihry na královském křídle). 
55.Va7+ (bezpečné 55.Va8 ke6 56.a5 
umožňovalo vytvořit silnou protihru: 56. 
…Va4+ 57.Ke3 Kf5). 



55. …Ke6 56.Va6+ Ke7 57.Ke5 Hrozí zahnat 
krále ještě více dozadu. 
47. …Ve3+ 58.Kd5 Vd3+ 57.Ke5 Po Va6-f6, 
pokolikáté už kryje všechny své pěšce, bílý 
lehce vyhrává. 
49.Ke2 
A nyní tentýž plán, začínající od 49.Vc4, není 
tak úspěšný: 49. …Ke7 50.Ke4 Kd6! 51.Kd4 
Va1 52.e4 Vd1+ a bílý nemůže zesílit pozici. 
Rubinstein tahem v partii hrozí převést krále 
na b2 a sebrat pěšce a5 věží. Černý musí 
jednat energicky, což Nimcovič pochopitelně 
skvěle chápal. 
 

 
 
49. …f6! 
Bez ohledu na to, že tento pěšcový průlom 
oslabuje pěšce g6, je to jediný způsob 
aktivizace krále a současně udělat jakousi 
protihru. 
50.fxf6 Kf7 51.Vc4 
V případě 51.Kd2 černý právě včas stíhá 
vytvořit protihru,například: 51. …Kxf6 
52.Kc2 Kf5 53.Ve5+ Kf6! 54.Vxa5 Vxe3 
s dalším Vf3. 
Na důvtipné 51.Kd1 by černý odpověděl 51. 
…Va2!, odřezávaje krále, zatímco přímočaré 
51. …Kxf6? by vedlo k neočekávanému 
zugzwangu po 52.Kd2! Nyní je špatné 52. 
…Kf5 vzhledem k pokrytí pěšce e3, bílý 
proto bez problémů bere pěšce „a“ po 
53.Ve5+. Ústup králem na f7 znamená ztrátu 
času ve srovnání s předchozí variantou a po 
52. …Va2+ 53.Kc3 Va3+ 54.Kb2 je bílý král 
již připraven podpořit postup pěšce „a“. Proto 
v případě 54. …Vd3 55.Ve5 Kf7 může již 
bílý opustit pěšce e3 a získat vyhranou 
koncovku prostřednictvím 56.Vxa5 Vxe3 
57.Ve5 Vf3 58.Ve4 Kf6 59.a5. Černý opět 
nestihl vytvořit protihru na opačném křídle. 

Přesto, přesný Nimcovičův tah 49. …f6 má i 
podstatný nedostatek, a zejména kvůli němu 
postupně prohrává. Jde o to, že po výměně 
pěšců se uvolní pole g5 a objevuje se nová 
trať pro vniknutí bílého krále. 
Proto měl bílý okamžitě změnit směr postupu 
krále – 51.Kf3 Kxf6 52.Kg4 
 

 
 
Síly obou stran zaujímají optimální pozice. 
Věže napadají (a brání) pěšce a4 a e3, králové 
vzali pod kontrolu pole g5. Problém černého 
spočívá v tom, že nyní je na tahu a je vynucen 
zhoršit postavení jedné ze svých figur. 
I když nelze tvrdit, že je černý v úplném 
zugzwangu. To by znamenalo, že veškeré 
možné tahy vedou k prohře. Pouze konkrétní 
varianty ukazují skutečný stav věcí. 
Černý má tři základní pokračování: 

a) zrušit napadení pěšce e3: 52. …Va1 
b) přestat kontrolovat pole g5: 52. …Kf7 
c) zrušit napadení pěšce a4: 52. …Vb3 

 
Probereme je po pořádku. 
 
a) 52. …Va1. Vypadá jako nejpřirozenější 
tah. Věž je nyní připravena jednat na obou 
křídlech, pokračuje v napadání pěšce a4 a ve 
vhodný okamžik je připravena znepokojit 
soupeřova krále. Ovšem existuji také 
podstatný zápor: bílá věž se na nějakou dobu 
stává svobodnou, což jí umožní obsadit pole 
c4, odkud začne božně atakovat královské 
křídlo černého. Hra může pokračovat 
následovně: 
53.Vc4 Vg1+ 
Pasivní obrana je odsouzena k neúspěchu. 
Bílý maximálně zesílí pozici, potom začne 
rozhodující útok, například: 53. …Va3 54.e4 
Va1 55.e5+ Kf7 56.Vc7+ Ke6 57.Vc6+ Kf7 
58.Vf6+ Kg7 59.Va6 Vxa4 60.Kg5 Kf7 
Poslední naděje černého – odrazit tah 
61.Vxg6 odpovědí 61. …Vxf4. Bohužel, 
právě zde okamžité 62.e6+! vyhrává věž. 



Pokud nechce bílý provádět konkrétní 
propočet variant, má mnohem jednodušší 
cestu k výhře – 61.Vf6+! Kg7 62.Vxg6+. 
54.Kf3 Va1! 
Nejlepší je rovnou se vrátit věží. Pokračování 
54. …Vf1+ pouze napomáhá králi dosáhnout 
aktivní pozice po 55.Ke4. Kvůli hrozbě Vc5 
nestíhá černý zaujmout tahem 55. …Ke6 
opozici. Po fakticky vynuceném 55. …Va1 
postupuje bílý král dopředu s rozhodujícím 
efektem. Například: 56.Kd5 Kf5 57.Kc6 Vb1 
58.Vc5+ Ke4 59.Vxa5 Kxe3 60.Vb5 Vc1+ 
61.Vc5 Va1 62.VVc4 a bílý nabývá převahy. 
55.e4 Vf1+ 
Obtížnost obrany černého spočívá v tom, že 
musí bojovat s vniknutím na obou křídlech 
současně. Bezpečné 55. …Va3+ by přivedlo 
k nám již známé pozici po 56.Kg4, kde má 
bílý výhru, ale zcela reálné bylo 55. …Va2, 
uchovávaje v rezervě Vg2+. 
56.Ke3 Va1 Černý musí sledovat postup 
bílého krále. 
57.Kd4 Ke6! Král stihl právě včas, bílý 
monarcha je zastaven. 
58.Kc5 Vb1! Vznikla pozice, shodná s těmi, 
jež jsme analyzovali v komentářích k 55. 
tahu. Bílý nemůže zlepšit pozici. 
 
b) 52. …Kf7 Tento tah není vhodný. Kontrola 
pole g5 je krajně důležitá. Po 53.Kg5! musí 
černý stejně hrát 53. …Va1 a po 54.Vc4 
Vg1+ 55.Kh4 pokračuje hra analogicky 
s variantou a), ale s tím podstatným rozdílem, 
že černý král stojí mnohem hůře. 
 
c) 52. …Vb3 Toto pokračování je evidentně 
analogické variantě 52. …Va1. Pro dosažení 
remízy musí černý hrát přesně. Například: 
53.Ve5 Va3 54.Vxa5 Vxe3 55.Vb5!? 
 
Jestli bílý ponechá věž před pěšcem s ideou 
a5-a6, tak pro jeho další postup bude 
zapotřebí krále. V tom případě zůstane pěšec 
f4 bez obrany, což dá černému dostatečnou 
protihru. 
55. …Va3 56.a5 Postavení černého vyhlíží 
kriticky. 
 

 
 
56. …Kg7!! 
Tento dobrovolný ústup je jediný spasitelný 
tah. Král směřuje na nejbezpečnější úsek 
šachovnice: na pole h6. 
Plán bílého by byl završen plným úspěchem 
po vyčkávacím 56. …Va1? 57.Vb6+ Kg7 
58.a6. Černý král se nemůže ukrýt před šachy, 
protože nyní na Kh6 přijde f4-f5. Bílý proto 
může postoupit svým volným pěšcem ještě o 
jedno pole, což vede k výhře. Například: 58. 
…Va4!? 59.Kf3. Než splní základní plán je 
dobré se zbavit vazby po čtvrté řadě, vyhýbaje 
se variantě s tahem g6-g5. 59. …Kh7 
60.Vb7+ Kh6 61.a7. Černý nemá užitečných 
tahů. Na 61. …Kh5 přijde mat: 62.Vh7. Vše 
je připraveno k pochodu bílého krále na 
dámské křídlo. Nepomáhá ani 61. …g5 kvůli 
62.f5 a černý není s to bojovat proti dvěma 
volným pěšcům. 
Nedostatečné je i 56. …Kf7 kvůli 57.Vb7+ a 
s přihlédnutím k předešlé variantě musí král 
ustoupit na poslední řadu. Po té má bílý 
poměrně snadnou cestu k výhře: 57. …Kf8 
58.Va7 Va1 59.Kg5 Va4 60.a6 Ke8 61.Kxg6 
Vxf4 62.Vb7 Va4 63.a7 a dále Vb8+. 
57.Vb7+ Kh6 
Bílému schází pouze jedno tempo, aby 
postoupil pěšcem na šestou řadu a pokrýt jej 
věží z boku. Po 58.Va7 Va1 59.Kf3 Va4 
60.a6 Va1 61.Ke4 Va4+ 62.Ke5 Kh5 má 
černý dostatečnou protihru pro remízu. 
Taktéž je možné 60. …g5! (navrženo 
Muhlbergem), vzniká teoreticky remízová 
pozice v případě výměny pěšců 61.fxg5+ 
Kxg5. Jediným pokusem bílého, jak v tomto 
případě vyhrát, bude postavit věž na a8, aby 
přinutila černého krále zůstat na královském 
křídle (s ohledem na možné a7 a Vh8) a 
potom se pokusit převést krále na pomoc věži. 
Tehdy staví černý krále na g7 a věž na f6, tato 
pozice byla již dříve proanalyzována 
Vančurou. 



Bílý tedy nezískává vyhranou pozici 
okamžitým vtrhnutím na g5. Ale černý se 
musí bránit velmi přesně a volit poměrně 
složitá řešení. 
Nemůžeme vědět, o čem v tomto okamžiku 
přemýšlel Rubinstein. Můžeme pouze 
předpokládat, že neodhaloval své záměry 
ohledně bodu g5 v nadějí, že Nimcovič ztratí 
bdělost. 
Podívejme se, co se stalo v partii. 
51. …Kxf6 52.Kf3 
 

 
 
Takové tahy jsou pro soupeře velmi 
nepříjemné, musí hádat, kterým směrem se 
král dále vydá. 
52. …Ke6 53.Ke4 
Rubinstein se mohl vrátit k variantě, 
začínající tahem 51.Kf3 (je rozebrána 
v poznámkách k 51. tahu bílého), kdyby 
zahrál 53.Ve4+. Za černého je nejlepší hrát 
tak, jak bylo již dříve uvedeno, pokus získat 
tuto pozici, kdy bude bílý na tahu za pomoci 
53. …Kf7 by soupeři umožnilo změnit plán – 
54.Ke2! Po 54. …Kf6 55.Kd2 je 
v zugzwangu již černý.  Všimněte si varianty 
s tahem 51.Kd1 v týchž poznámkách. 
53. …Kd6 
53….Va1 54.Kd4 Kd6 s přehozením tahů 
vede k postavení v partii. 
54.Kd4 Va1 
Absolutně správný tah. Nicméně, je možné, 
že právě v tomto okamžiku se Nimcovič 
rozhodl, že věž na a3 již není tak dobře 
postavená a musí změnit plán obrany. 
Staneme se svědky, jak stereotypní myšlení 
ve věžových koncovkách může přivést 
k osudným následkům. 
55.e4 
Vyvolává pocit, že bílý má silnou 
centralizovanou pozici. Nicméně pozornější 

analýza ukazuje, že jeho figury se prostě 
shlukly na čtvrté řadě, nemají volnost pohybu. 
Jestliže by šlo posunout všechny pěšce 
královského křídla o sloupec vpravo, 
postavení by se ostře změnilo. Tenkrát by měl 
bílý možnost pro manévry a přeskupování sil.  
 

 
 
55. …Vd1+? 
Tento samozřejmý tah, zdá se, vede k prohře. 
Do tohoto okamžiku se Nimcovič bránil 
velmi dobře, ale nyní pozapomněl na hlavní 
nebezpečí: proniknutí bílého krále na g5. 
Pozici zachraňovalo 55. …Va3 (nebo i 55. 
…Va2). Po prakticky vynuceném 56.e5+ jsem 
našel za černého dvě možnosti obrany. Obě se 
zdají být riskantní, ale plně se osvědčují. 
a) 56. …Kd7, chce předejít bočním šachům 
věže po sloupci „c“, ale jak bude vidět ve 
variantě b), černý se jich vůbec nemusel 
obávat. 
57.Kc5 Vb3 Tento tah je možným, protože 
bílé věži je nyní pole c5 nedostupné. 
Současně předchází napadení pěšce a5 bílým 
králem. 
58.Vd4+ Ke7 
Špatné bylo 58. …Kc7: 59.Vd6 Vb4 60.Vxg6 
Vxf4 61.Kb5 Vf5 62.Vc6+! Bílý využívá 
nevýhodného postavení černého krále – 62. 
…Kd7 63.Vc5 – a lehce vyhraje se dvěma 
pěšci navíc. 
59.Vd6 Vb4 60.Vxg6 Vxf4 61.Kb5 Vf5 
Pěšec e5 je nyní nekrytelný a černý král se 
poměrně překvapivě ocitá dostatečně blízko 
k druhému bílému pěšci. Například: 62.Kxa5 
Vxe5+ 63.Kb6 Ve1 64.a5 Kd7 65.Kb7 Vb1+ 
66.Vb6 Vc1 67-a6 Vc7+ s teoretickou 
remízou. 
 
 
 



Druhá možnost: 
b) 56. …Ke7 57.Vc7+ Ke6 58.Vc6+ Kf7 
59.Kd5 Vxa4 60.Vc7+ Kf8 61.Va7 Vxf4 
62.Vxa5 g5 a pochod černého pěšce 
umožňuje udržet rovnováhu. 
56.Ke3 Ve1+ 
Nyní se černý nestihne vrátit k obraně po třetí 
řadě. Na 56. …Va1, jako i v partii, přijde 
57.Kf3. 
57.Kf3 Vf1+ 58.Kg4 Vg1+ 59.Kh4 
Věž nenadělala bílému králi zvláštních 
problémů. Navíc, byl vytěsněn na nejlepší 
pole! 
 

 
 
59. …Vb1 

Zdá se, že po 59. …Vg2 (odřezává bílého 
krále), by černý ztížil bílému výhru. Ve své 
podstatě dává bílému jinou možnost … 
60.Vd4+ Ke6 (nebo 60. …Kc5 61.Vd5+ Kb4 
62.e5 Kxa4 63.e6 Ve2 64.Ve5 a pěšec dojde 
do dámy). 
61.Vd5 Tento tah je možný díky tomu, že 
černá věž nenapadá bílé pěšce. 
61. …Ve2 62.Vxa5 Vxe4 63.Kg5 Černá věž 
je příliš pasivní, aby zabránila nástupu bílého 
na královském křídle. Například: 63. …Vb4 
64.Va6+ Kf7 65.Va7+ Ke6 66.a5 s vyhranou 
pozicí. 
60.Kg5 Vb4 
V mé kartotéce tato partie zde skončila. Mám 
za to, že zde byla partie přerušena a Nimcovič 
se vzdal bez dohrávání. Následující varianty 
jsou zcela přesvědčivé: 61.e5+ Kd7 (61. 
...Kd5 nepomáhá s ohledem na 62.Vc8 Vxa4 
63.Vd8+ Ke6 64.Vd6+ Kf7 a vzniká, nám již 
známá, pozice. K výhře bílého vede jak 
65.Vf6+ a dále 66.Vxg6, tak i 66.Vxg6 Vxf4 
– jinak není vůbec žádná naděje – 66.e6+ 
vyhrává věž) 62.Kc5 Vxa4 63.Vd5+ Ke7 
64.Vd6 a dva spojení pěšci zajišťují výhru. 
1-0 
V turnajové knize Goteborg 1920 (švédsky) 
končí partie rovněž 60. tahem černého 
s tímto komentářem: „Černý sice nyní 
vyhrává pěšce, ale jeho hra je ztracena.“

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizace poziční převahy 
 
Jak bylo řečeno v předmluvě, materiální a poziční faktory  jsou ve věžových koncovkách stejně 
důležité. V následujícím příkladu je materiálová rovnováha zachována až samotného konce partie. 
Vítězství bílého se stalo možným díky čistě pozičním faktorům. Kromě toho je uvedená partie 
pravděpodobně jeden z nejlepších příkladů Rubinsteinova uplatnění dlouhodobého plánu. 
 

Rubinstein – Aljechin 
Karlovy Vary, 1911 

 
1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 c6 4.Jc3 Db6 5.Dc2 
Sg4 6.Sg5 Jbd7 7.e3 Je4 8.Sf4 e6 9.Sd3 Da5 
10.0-0 Jxc3 
Aljechin byl ještě příliš mlád, aby bojoval 
jako rovný s rovným s tak hrozivým 
protivníkem. S nadějí získat možnost pro útok 
nebo třeba zkomplikovat hru umožňuje  

 
Rubinsteinovi 4x (!) brát pěšci ve směru 
k centru: v 11., 12., 17. a 23. tahu. 
Nepřekvapí, že záhy vzniklá věžová koncovka 
se jeví velmi nepříjemnou pro černého. 
Je zajímavé, že za rok, při střetnutí se stejným 
soupeřem, Akiba převedl, že vůbec není 
dogmatik a pro aktivitu figur je připraven brát 
pěšcem obráceně, ke kraji šachovnice: 
 



Aljechin – Rubinstein 
Všeruský turnaj mistrů 

Vilnjus, 1912 
 

 
 
Nic zlého netuše, zahrál Aljechin 15.Sxg6 a 
musel být velmi překvapen Rubinsteinovou 
odpovědí: 
15. …fxg6! 
I když zdánlivě přirozenější 15. …hxg6 
vylepšovalo pěšcovou strukturu, ale 
neumožňovalo předejít útoku bílého na 
královském křídle. Po rošádě by existovalo 
trvalé nebezpečí hromadného útoku cestou f2-
f4, g2-g4, f4-f5 atd. Při braní „f“ pěšcem 
otevřel černý sloupec „f“ jak pro obranu před 
tímto útokem (f2-f4 je nyní velmi ztíženo), 
tak i pro realizaci vlastních agresivních plánů. 
Jde o to, že bílý volný pěšec v centru nehraje 
zvláštní roli s ohledem na jeho nadějné 
blokování jezdcem na e6. 
16.Jb3 g5! 
Navždy likviduje nebezpečí útoku po f2-f4. 
Kdyby Aljechin pochopil celé strategické 
nebezpečí své pozice, tak by zcela jistě zvolil 
16.f4, bez ohledu na to, že tento pěšec by se 
později stal objektem útoku prostřednictvím 
g6-g5. 
17.Se3 0-0 18.Jf3?! 
 

 
 
Aljechin hraje velmi nedbale a přehlíží oběť 
kvality. 
18. …Dd7 
Okamžité 18. …Vxf3! bylo objektivně ještě 
silnější, protože v partii mohl bílý tuto oběť 
nepřipustit. Ale Rubinstein nebyl z těch, kdo 
by se trápil s prováděním svých záměrů. 
K tomuto tématu se ještě v této kapitole 
později vrátíme. 
19.Dd2? 
Bílý pokouší osud. Vrcholně nutným bylo 
19.De2. 
19. …Vxsf3! 
Typická oběť, nejenom že absolutně 
podložena strategicky, ale také dává 
nebezpečné útočné možnosti. 
20.gxf3 Jxe5 21.De2 Vf8 22.Jd2 Jg6! 
Mnohočetné slabiny v táboře bílého by daly 
černému skvělou kompenzaci i v tom případě, 
že by se bílý král nacházel na druhém křídle. 
Pozice bílého je fakticky prohraná. 
23.Vfe1 Sd6 
Černý postupně soustřeďuje své figury kolem 
nepřátelského krále. Hrozba Jef4 je velmi 
nepříjemná. 
24,f4!? 
Bílý chce ovládnout bod f3 s cílem nastolit 
alespoň jakési spojení mezi svými figurami a 
králem. Ale to jej bude stát ještě jednoho 
pěšce. 
24. …Jxf4 25.Df1 Jxh3+ 26.Kh1 g4 27.De2 
Df5 
0-1 
 
Vrátíme se k hlavní partii: 
11.bxc3 Sxf3 12.gxf3 dxc4 13.Sxc4 Jb6 
14.Db3  
 



 
 
14. …Vd8 
Partie má čistě technický charakter a přesně 
demonstruje řadu strategických příkladů, 
typických pro hru Akiby Rubinsteina. 
Nicméně daná pozice si zasluhuje 
podrobnějšího studia. 
Proč černý neměnil na c4, vždyť při 
nedostatku prostoru usnadňuje výměna figur 
obranu? Jde o to, že jako odpověď na to měl 
bílý taktický úder. Jak ukázal Andrea 
Malfagia, na 14. …Jxc4 má bílý nečekaný tah 
15.Dxb7!, bílý využívá opožděného vývinu 
černého. Jediná možnost jak odrazit hrozbu 
Dxa8+ a Dxc6+ s dalším Dxc4 – je tah 15. 
…Jb6. Dále je možné: 16.Dxc6+ Ke7 
17.Db7+ Ke8 (Po 17. …Kf6? se dostává 
černý král pod zdrcující útok – 18.Se5+ Kg6 
19.Kh1! – v této variantě se výměna na f3 
ukazuje být nečekaně užitečnou pro bílého, 
otevřený sloupec „g“ mu umožňuje zapojit do 
útoku věž. Černý je bezbranný proti hrozbě 
Vg1 (+) a potom De4.) 
Ve vzniklé pozici sotva stojí za to bílému 
dělat remízu věčným šachem, perspektivnější 
je zahrát 18.c4 s velmi nebezpečným útokem. 
Konec konců, takový mistr útoku, jako 
Aljechin, skvěle vycítil nebezpečí tohoto 
pokračování, ale byl pro něj připraven 
Rubinstein? Šel by velký stratég do této ostré 
varianty? Předpokládám, o tom není třeba 
pochybovat: za roky své kariéry Akiba 
Rubinstein vytvořil nejedno mistrovské dílo 
útoku. Zvláštním rysem jeho útoků bylo to, že 
tyto vždy vycházely ze solidního pozičního 
základu. 
15.Se2 Sd6 16.Sg3 Sxg3 17.hxg3 0-0 18.f4 
c5 19.Sf3 Vd7 20.a4 jd5 21.Vfc1 g6 22.Db5 
Dxb5 23.axb5 cxd4 24.cxd4 b6 25.Vc4 f5 
26.Vc6 Kf7 
 

 
 
27.Sxd5 
Tato výměna je poněkud předčasná. 
Pozornost zasluhovalo 27.g4. Jezdec stejně 
nemá lepší pole než d5, proto mohl bílý zvolit  
mnohem vhodnější okamžik pro výměnu. 
27. …exd5 28.Vac1 Vfd8 29.Kf1 Ke7 
30.Ke2 Vd6 31.V6c3 
Nerozhodnost, kterou později projevil 
Rubinstein, přivede k pozici, ve kterém, 
v případě nejlepší hry soupeře, by mu chybělo 
jedno tempo pro dosažení výhry. 
31. …V6d7 32.Kd3 Va8 33.Vc6 Vd6 
34.Ke2?! 
Toto váhání mohlo bílého stát půl bodu. Lepší 
bylo 34.Vxd6 Kxd6 35.Vc6+ Kd7 36.f3 a bílý 
má tempo navíc ve srovnání s postavením 
v partii. V případě rázného 36. …Vc8 
37.Vxc8 Kxc8 vyhrává 38.e4, protože černý 
nestihne vytvořit protihru na dámském křídle 
prostřednictvím a7-a6. Jestli 38. …Kd7 
39.Ke3, tak vzniká pozice varianty 36. ..Vc8? 
z poznámek ke 36. tahu černého. 
34. …Vxc6 35.Vxc6 Kd7 
 

 
 



Tato koncovka je zjevně lepší pro bílého. Ten 
má aktivní věž, zajímající silnou pozici na 
jediném otevřeném sloupci. Postup černých 
pěšců je velmi ztížen na obou křídlech. Zato 
bílý může postupovat svými centrálními pěšci 
různými způsoby: lze vytvořit volného pěšce, 
nebo lze oslabit pěšcovou strukturu soupeře. 
Velmi důležité je to, že ve většině případů 
nemůže černý měnit věže: pěšcová koncovka 
bude pro něj prohraná. 
36.f3!? 
Takové závažné tahy obvykle Akiba nerad 
dělal bez nezbytné přípravy, ale v daném 
konkrétním případu je tento tah namířen proti 
hrozící výměně věží po Vc8. V prvním 
anglickém vydání jsem předpokládal, že je 
lepší 36.Kd3, ale čtenář z Německa 
Muhelberger obrátil pozornost na jeden málo 
postřehnutelný detail, který ostře mění 
ohodnocení pozice. 
Považoval jsem 36. …a6! jako nejsilnější, ale 
ne zcela vyhovující pokračování: 
37.Vxb6 axb5 38.Vb7+ Kc6 
Tady je král umístěn aktivně, hrozí podpořit 
volného pěšce. Horší by bylo 38. …Ke6: 
39.Vxh7 Va3+ 40.Ke2 Va2+ 41.Kf3 – toto 
vše by nebylo tak silné při králi na c6: 41. 
…b4 42.Vg7 Kf6 43.Vb7 Vb2 44.Vb6+ a 
černý ztrácí jednoho ze svých slabých pěšců, 
pěšec b4 není pro bílého příliš nebezpečná. 
Například: 44. …Kf7 45.Vd6 b3 46.Vxd5 
Vb1 47.Vb5 b2 48.Ke2 Ke6 49.Kd2 Vf1 
50.Vxb2 Vxf2+ 51.Kc3 Vf3 52.Kd3 Vxg3 
53.Vb6+ Kf7 54.d5 a bílý musí vyhrát. 
39.Vxh7 b4! 
Ve své původní analýze jsem počítal pouze 
39. …Va3+ 40.Kc2 Va2+ 41.Kb3 Vxf2 
42.Vg7 Vf3 43.Vxg6+ Kd7 44.Kb4 Vxe3 
45.Kxb5, kde nemůže černý udržet pozici, a 
39. …Va2 40.Vg7 b4 41.Vxg6+ Kb5 42.Vd6 
Va3+ 43.Kc2 Va2+ 44.Kb3 Va3+ 45.Kb2 
Kc4 46.Vc6+ Kd3 47.Vc5 Ke4 48.Vb5 
s výhrou. Působivý rozdíl v chránění bílých a 
černých pěšců. 
Po zakončení analýzy jsem ukázal tuto pozici 
jednomu svému dobrému příteli. Nemohl 
vylepšit výše uvedené varianty, ale 
neočekávaně navrhl 39. …b4 jako pokus 
získat tempo. 
 

 
 
40.Vg7 
Společná analýza ukázala, že po 40.Kc2 Va2+ 
41.Kb3 Vxf2 42.Vg7 Vf3 43.Vxg6+ Kb5 
44.Ve6 Vxg3 45.Ve5 Kc6 46.Kxb4 Kd6! 
47.Kc3 Vh3 48.Kd3 Vh5 černý včas stíhá 
ubránit pozici. Navržený tah, možná, vyhlíží 
pro bílého riskantně, za to dává dobré šance 
na výhru. 
40. …Kb5 41.Vxg6 Ka4 42.f3 b3 
Zajistit postup pěšce není tak jednoduché. 
Přípravné 42. …Vb8 je příliš pomalé: 
43.Va6+ Kb3 44.g4 a bílí pěšci i bez pomoci 
krále předstihnou černého volného. 
43.Vb6 Ka3 44.g4 fxg4 45.fxg4 b2 46.g5 Ka2 
47.e4 dxe4+ (jestli 47. …Va3+?, tak 48.Kc2! 
se ziskem pěšce). 
48.Kxe4 a černá věž není schopná zadržet bílé 
pěšce. 
Jestliže 36. …Vb8 s hrozbou a7-a5, tak, jako 
v partii, 37.Vc2 Va8 38.Va2 Kc7 39.f3. Tah 
36. …a5 nic nedává, protože pěšec e3 ještě 
není oslaben; srovnejte s následující 
poznámkou. Prosté 37.Vxb6 Kc7 38.Vf6 vede 
k výhře. 
Proti mým prvním závěrům, 36. …Vc8! je 
plně možné a fakticky vede k remízovému 
výsledku. Například: 37.Vxc8 Kxc8 38.f3 
Kb7 39.e4 a6! 
Na první pohled je tah nevržen 
z bezvýchodnosti. Rozebíral jsem pouze 
samozřejmější, ale chybné 39. …dxe4+? 
40.fxe4 fxe4+ 41.Kxe4 a5 42.bxa6+ Kxa6. 
Černému se podařilo vytvořit volného pěšce, 
nicméně po 43.g4! mu schází jedno tempo, 
aby zavřel pozici na druhém křídle za pomoci 
h7-h5. 
40.bxa6+ Kxa6 41.e5 
Je to divné, ale tento silný volný pěšec 
negarantuje výhru. Varianta 41.g4 Kb7 
42.exf5 gxf5 43.Kc3 Kc6 44.Kb4 přivádí 
k pozici, kde žádná ze stran si nemůže dovolit 
uvolnit napětí na královském křídle. Proto je 
remíza nevyhnutelná. 



41. …Kb7 42.Kc3 Kc6 43.Kb4 
 

 
 
Opravdu černý neprohraje? Je to překvapivé, 
ale ne! 
43. …h5! Této důležité zálohy si všiml 
Muhlberger. Černý vytváří potenciální hrozbu 
pěšcového průlomu prostřednictvím g6-g5 a 
f5-f4. 
44.Ka7 Kc7 
Černý nemůže hrát na výhru 44. …Kd7 
45.Kb5 Ke6? Vzhledem k 46.Kxb6 g5 
47.fxg5 f4 48.gxf4 h4 49.g6 h3 50.f5+ a jeden 
z bílých pěšců projde do dámy, což vede 
k beznadějné dámské koncovce pro černého. 
45.Kb5 Kb7 Bílý se musí spokojit s remízou, 
protože v případě 46.e6? Kc7 47.e7 Kd7 
48.Kxb6 by prohrál po 48. …g5! 49.fxg5 f4! 
 

 
 
36. …Ve8 
Kvůli problémům s pěšcovou strukturou 
nemůže nyní černý měnit věže – 36. …Vc8 
37.Vxc8 Kxc8. V tom případě vytvoří bílý 
volného pěšce v centru, zatím co pěšec b5 
zadržuje rovnou dva černé pěšce. Jediná šance 
černého spočívá ve vybudování pevnosti. 
38.e4 h6!? 

Pokouší se nepustit bílého krále na g5. Po 38. 
…fxe4 39.fxe4 dxe4 40.g4! se černému 
nepodaří udržet dva volné pěšce v centru 
šachovnice. Jestliže 38. …Kd7 39.Ke3 
s dalším g3-g4, tak vznikne pěšcová 
koncovka, proanalyzovaná v poznámkách 
k 39. tahu bílého. 
39.e5 g5 40.g4! (v případě 40.fxg5? hxg5 bílý 
král se nemůže probít na soupeřovo 
teritorium). 40. …fxg4 41.fxg5 hxg5 (s nadějí 
na 42.fxg4 s remízou) 42.Kf2! Tento přesný 
tah hatí všechny naděje černého. 42. …Kd7 
43.Kg3 gxf3 44.Kxf3 Ke6 45.Kg4 
Takový tah, jako 42.Kf2 lze lehce 
přehlédnout. Posuzovat opětovné braní za 
jedinou možnost je zcela samozřejmé. 
Porovnejte s tahem 47.Jg2!! z partie Karpov – 
Kasparov (v kapitole „Po stopách 
Patriarchy“). 
Spielman považuje v pozici na diagramu za 
poslední šanci černého na záchranu 36. …a5. 
Razuvajev tvrdí, že tento tah se vyvrací cestou 
37.Vxb6 a4 38.Va6 Vxa6 39.bxa6 Kc6 
40.Kd3 Kb6 41.Kc3 Kxa6 42.Kb4 a bílý 
získává vyhranou pěšcovou koncovku. Ovšem 
vše je poněkud složitější. 
Po 36. …a5 37.Vxb6 je zapotřebí se zastavit a 
pozorněji se podívat na pozici. Jako 
kompenzaci za obětovaného pěšce se černému 
podařilo zostřit pozici. Už víme, že příliš 
brzký postup pěšce k ničemu nevede; na 
druhé straně, Va6 zatím nehrozí. Bílý musí 
přemýšlet nejenom o tom, aby zadržel pěšce, 
ale i o slabosti pěšce e3. A bránit se současně 
dvěma hrozbám na různých křídlech bývá 
vždycky těžké. 
Po zvážení toho všeho se pokusíme najít 
nejsilnější tah za obě strany. 37. …Kc7 
38.Vc6+ Kb7 39.Kd2 a4 40.Kc2 Ve8! 41.Vc3 
Kb6. Zdá se, že nebezpečí prohry černému 
nehrozí. Tedy, Rubinsteinův tah 36.f3 
umožnil černému udělat okamžitě a poměrně 
snadnou remízu. 
Pro Akibu Rubinsteina vůbec nebylo 
charakteristické umělé urychlení událostí; 
spíše by odložil důležité rozhodnutí (jako 
například postup pěšců), než by uspíšil jeho 
realizaci. Vzpomeňte si na jeho předešlou 
partii se stejným soupeřem, kde mohl vzít na 
f3 (mimochodem, na stejném poli, které je 
předmětem zkoumání v dané partii!) o tah 
dříve. 
Nicméně už víme, že 36.f3 nebylo horší, než 
mnohem neutrálnější 36.Kd3. Tudíž, ve své 
podstatě je třeba hledat chybu v mnohem 
ranějším stádiu partie. Možná, že to nebyl 



nejlepší den Akiby, ale přesto dovedl porazit 
jednoho z nejlepších šachistů první poloviny 
XX. století. 
37.Kd3 Ve7 38.g4 
 

 
 
38. …Ve6?! 39.Vc1?! 
Razuvajev se domnívá, že výměna věží vede 
k remíze: 39.Vxe6 Kxe6 40.g5 (nebo 40.e4 
dxe4+ 41.fxe4 fxg4!) 40. …Kd6 41.e4 Ke6 
42.exd5+ Kxd5 43.Kc3 Ke6 44.Kc4 Kd6 
45.d5 Kd7 46.Kd4 Kd6. 
Ovšem po 39.Vxe6 Kxe6 si nepovšiml 
nejsamozřejmější odpovědi bílého: 
40.gxf5+ gxf5 41.e4 
Úplná výměna na e4 vede k beznadějné pozici 
černého. Jeho král musí sledovat pěšce „d“ a 
„f“. Proto protivníkův král nerušeně sebere 
pěšce „h“ a pak se vrátí podpořit postup 
vlastních pěšců. Pěšcová převaha černého na 
dámském křídle nepomáhá. Zbývá pouze 
vyčkávací taktika. 
41. …Ke7 42.e5 Ke6 43.Ke3 Kf7 
Černý nemůže vytvořit volného pěšce na 
dámském křídle. Například, jestli zahraje a7-
a5 při králi na c7, tak bílí volní pěšci a6 a e5 
není možné zastavit. 
Nicméně, jestli černý vyčkává, bílý obětuje 
hrdost své pozice, centrálního pěšce, aby 
dosáhl pokroku na královském křídle. To, 
svým způsobem, umožní černému zahájit 
protihru na druhé straně šachovnice; v tomto 
případě bude výsledek partie záviset na 
jednom tempu. 
44.Kf2 Kg7 45.Kg3 Kf7 (není lepší ani 45. 
…Kg6: 46.Kh4 Kh6 47.e6 Kg6 48.e7 Kf7 
49.Kg5 Kxe7 50.Kxf5 Kd7 51.Kg5 a bílý 
pěšec se promění v dámu jako první). 
46.Kh4 Kg6 47.e6 Kf6 (nic nemění 47. …h6: 
48.e7 Kf7 49.Kh5 Kxe7 50.Kxh6 Kd6 51.Kg6 

a5 52.bxa6 Kc6 53.Kxf5 a vznikla pozice 
hlavní varianty). 
48.Kh5 Kxe6 49.Kg5 h5 
Dva bílí pěšci „f“ jsou nebezpečnější, než 
černý pěšec „h“: 49. …Kf7 50.Kxf5 Kg7 
51.Kg5 Kf7 i zde vede k výhře elegantní 
52.Kh6 Kg8 53.f5 Kf8 54.Kxh7 Kf7 55.f6! – 
jinak nelze předat opozici: druhý pěšec musí 
zůstat na f3, aby kontroloval bod e4 – 55. 
…Kxf6 56.Kg8 Kf5 57.Kf7 a bílý vyhrává. 
50.Kxh5 Kd6 51.Kg5 a5 52.bxa6 Kc6 
53.Kxf5. Ve vznikající dámské koncovce má 
bílý dva pěšce navíc, což mu zabezpečuje 
výhru. 
Nebylo jednoduché propočítat tyto varianty a 
předpokládám, že Rubinstein se prostě 
nechtěl odvracet od základního plánu. 
Objektivně řečeno, může být jeho rozhodnutí 
pochopitelně  podrobeno kritice. Jestli se 
soupeř dopustí chyby, které zjednodušuje 
proces dosažení výhry, proč toho nevyužít? 
Zatímco v konkrétních podmínkách praktické 
partie může častá záměna plánů přivést 
k fyzickému vyčerpání a časové tísni, zvláště 
pokud nelze veškeré důsledky těchto plánů 
předvídat. Proto se v praxi často drží 
následujícího pravidla: jestli protivník nebrání 
provedení základního plánu, nemá význam 
věnovat příliš pozornosti jeho jednotlivým 
tahům, pokud se nebavíme o hrubých 
chybách. 
39. …Ve7 40.Vh1 
Následující tahy nemění charakter pozice. Zdá 
se, že Rubinstein nenašel rovnou správný plán 
nebo se jednoduše snažil pochopit, zda je 
nebo není vyhraná pěšcová koncovka. Jiná 
možná příčina podobné hry – jednoduše se 
řídil známým velmistrovským pravidlem: 
„nespěchat“. 
40. …Ke6 41.Vc1 Kd7 42.Ve1 Vf7 43.Va1 
Kd6 44.Vc1 Kd7 45.Vc6 Vf8 
 



 
 
46.Ke2! 
Bílý král začíná svůj pochod na h4, odkud 
bude hrozit rozhodujícím vnikem na 
soupeřovo teritorium. 
46. …Vf7 47.Kf2 Vf8 48.Kg3 
Jakou volnost konání má bílý král! Krytý věží 
a pěšcovým řetězem má k dispozici téměř 
polovinu šachovnice. Žádná síla nemůže 
bránit jeho velkolepému pochodu z křídla na 
křídlo. 
Naopak, černé figury mají velmi málo místa 
pro manévrování. Rozdíl je asi takový, jako 
mezi palácem vládnoucího monarchy a 
skromnou komůrkou sluhy. 
48. …Ve8 49.Vc3 Ve7 50.Kh4 h6 
Po tomto prakticky vynuceném tahu je šestá 
řada vážně oslabena. Král se vrací do centra 
na obranu pěšce e3, osvobozuje věž od 
obranných úkolů, po čemž hrozí Vc6. 
51.Kg3 h5 
Aljechin skvěle chápe, že pasivní obrana 
nemá šanci na úspěch. Navíc to byl on, kdo 
chtěl zahrát h6-h5 při bílém králi na f2, ale po 
51. …Ve8 52.Vf2 h5 má bílý silnou námitku 
53.Va3, vynucující soupeře ke krajně 
pasivnímu tahu 53. …Va8. 
52.Kh4 
Velmi poučný moment. Protože pole g5 se 
znovu stalo dostupným, král mění trasu. 
Varianta 52.gxh5 gxh5 53.Kh4 se evidentně 
zdál Rubinsteinovi méně jasným vhledem 
k odpovědi 53. …Vg7!? 
Přirozenější 53. …Vh7 není příliš povedené: 
54.Kg5 h4 55.Kxf5 h3 56.Vc1 h2 57.Vh1, 
potom e3-e4, Kg4-g3, Vxh2 a bílý vyhrává. 
Dále je možná taková varianta: 
54.Kxh5 Vg3 55.Va3 Vxf3 56.Vxa7+ Kd6 
57.Vb7 Vxe3 58.Vxb6+ Kc7 59.Vc6+ Kd7 
60.Kg5 Ve4 61.Kxf5 Vxd4 62.Ke5 Vb4 
63.Vc5 d4! (ne však 63. …Ve4+? 64.Kxd5 

Vxf4 65.Vc6! s ideou Kc5-b6 nebo Kc4-b4-
a5-b6 s výhrou bílého) 64.Vd5+ Ke7 65.Ke4 
Ke6 (přechod do koncovky „věž s pěšcem 
proti věži“ cestou 65. …d3+? 66.Kxd3 Vxf4 
je opět výhodný pro bílého – vyhrává po 
67.Kc3 Ke6 68.Vd3 Ke7 69.Kb3 Vg4 70.Ka3 
Vf4 71.b6 Vf6 72.b7 Vf8 73.Vb3 Vb8 
74.Ka4) 66.f5+ Ke7 Nyní není jasné, jak má 
bílý zesílit pozici. 67.Ve5+ (67.Kf4 d3+ 
68.Ke3 Vb3 by pouze vylepšilo postavení 
černého!). 67. …Kf7 (nebezpečné 67. 
…Kf6?: 68.Ve6+ Kf7 69.b6 a bílému se 
podařilo postoupit vpřed) 68.Kd3 Kf6 69.Vd5 
Kf7 s pravděpodobnou remízou. 
52. …Vh7 53.Kg5 fxg4 
 

 
 
54.fxg4 
Rubinstein nepadá do sympatické léčky: 
54.Kxg6? g3! 55.Kxh7 g2! (Muhelberger 
ukazuje, že tento tah je silnější, než mnou 
uváděné v prvním vydání 55….h4?!, což 
postačuje „pouze“ na remízu – bílý dává 
věčný šach – 56.Vc6! h3 57.Vg6 h2 58.Vg7+) 
56.Vc1 h4 – černý nečekaně vyhrává! 
54. …hxg4 
Jestli 54. …h4, tak 55.Kxg6 a dva spojení 
pěšci jsou nezadržitelní. 
55.Kxg4 
V případě 55.Kxg6 Ve7 měl černý ještě jakési 
šance. 
55. …Vh1 
Černý má příliš mnoho slabin (a7, g6 a d5), 
aby mohl doufat na záchranu při pasivní 
obraně. Například: 55. …Ve7 56.Kg5 Ve6 
57.Va3 Kd6 a nyní je nejpřesnější vystavit 
černého do zugzwangu: 58.Kh6 
(pravděpodobně vyhrává i 58.Vxa7, ale proč 
dávat pěšce e3?) 58. …Vf6 59.Kg7 Ve6 
60.Kf7 Černý nevyhnutelně ztrácí jednoho 



z pěšců – g6 nebo a7 (na a7 se dobírá se 
šachem). 
56.Kg5 Vb1 
56. ..Vg1+ 57.Kf6 Kd6 58.Vc6+ Kd7 59.Ke5 
je rovněž beznadějné. 
57.Va3 
Toto je silnější, než 57.Kxg6. 
57. …Vxb5 58.Vxa7+ Kd6 59.Kxg6 Vb3 
60.f5 Vxe3 
 

 
 
Černému se podařilo zachovat materiální 
rovnováhu. Pokud by na „d“ sloupci nebyli 
pěšci, tak by byla pozice remízová, protože za 
pěšce „b“ by musel bílý také odevzdat věž. 
V pozici na diagramu pěšci „d“ překážejí 
černému králi efektivně podpořit postup 
svého pěšce. 
61.f6 Vg3+ 62.Kh7 Vf3 
Na 62. …Vh3+ 63.Kg8 Vg3+ by následovalo 
64.Vg7. V této variantě je vidět, jak výhodně 
je bílý věž umístěná na sedmé řadě. 
63.f7 Vf4 
63. …Kc6 64.Kg7 Kb5 65.Vc7 by přivedlo 
k postavení v partii. 
64.Kg7 Vg4+ 65.Kf6! 
Je zřejmé, že král se může ukrýt před šachy 
pouze na f8, ale okamžité 65.Kf8 umožňovalo 
65. …Vxd4. Potom, odevzdá černý věž za 
pěšce a dosáhne remízy. Předtím, než půjde 
na f8, vyžene král nepřátelskou věž ze čtvrté 
řady, aby prodloužil život pěšci d4, pokud 
možná co nejdéle. 
65. …Vf4+ 66.Kg5 Vf1 67.Kg6 
Nyní hrozí Va8, proto černý musí pokračovat 
v šachování. 
67. …Vg1+ 68.Kf6 Vf1+ 69.Kg7 Vg1+ 
70.Kf8 Vd1 71.Ke8 Ve1+ 72.Kd8 Vf1 
73.Vd7+ 
73.Ve7 poněkud komplikovalo bílému úkol 
vzhledem na odpověď 73. …Va1. Pro výhru 

musí bílý projevit trochu důmyslnosti: 
74.Vd7+ Ke6 75.f8J+! Kf6 76.Kc6 b5 
77.Vxd5. 
73. …Kc6 74.Ke8 Vf4 
Černý nemůže aktivizovat krále (74. …Kb5) 
kvůli 75.Vxd5+. 
75.Ve7 Kb5 76.Vc7! 
Všechno je skončeno: 76. …Ve4+ 77.Kd7 
Vf4 78.Ke7 Ve4+ 79.Kf6 Vf4+ 80.Ke5 a bílý 
dobírá pěšce „d“. Černá věž nebude schopná 
se vypořádat se dvěma bílými volnými pěšci. 
1-0 
 
V předešlém příkladu byly oba poziční 
faktory, dávající bílému převahu, statické 
svým charakterem. Proto bylo snadné 
ohodnotit pozici jako situaci s poměrem 2-0. 
V každém případě to bylo jednodušší, než 
převést výhodu bílého na vítězství. Nicméně 
ne všechny věžové koncovky lze takto přesně 
ocenit. Zde charakteristický příklad. 
 

Rubinstein – Kohn 
Karlovy Vary, 1907 

 

 
 
Jak ocenit toto postavení? 
Je zřejmé, že ve svém důsledku se projeví 
slabost pěšce a6, ale v daném okamžiku není 
jednoduché jej atakovat. Prozatím je napaden 
pěšec c3 a lze prohlásit, že na dámském křídle 
je zatím poměr 1-1. Středový volný pěšec 
černého – je silný, nebo slabý? V závislosti na 
dalším průběhu hry může být tím, nebo oním. 
Jediná zvláštnost pozice, zjevně mluvící ve 
prospěch bílého, má dynamický charakter. Je 
to mnohem vyšší pohyblivost bílé věže, ale 
jak to lze vyjádřit v číslech? 
V takových případech, abychom se vyhnuli 
hlavní bolesti a těžké časové tísni, je nejlepší 
zapomenout na čísla a propočty a spolehnout 



se na intuici. Z dalšího průběhu partie 
pochopíme, že při jinak poměrně 
srovnatelných podmínkách může mít 
rozvinutí iniciativy pomocí tak silné figury, 
jako věž, rozhodující význam. Nejpodivnější 
je, že bílý dosáhne výhru mnohem 
jednodušeji, než abstraktní proces ocenění 
pozice. 
40.Vh3! 
Černí pěšci královského křídla slušně brání 
šestou řadu, což dělá postavení černého krále 
bezpečným. Nicméně, současně nejsou tito 
pěšci kryti a bílý vynutí jejich postup vpřed, 
razíce cestu pro budoucí vnik věže. 
40. …h6 
Se znalostí dalšího tahu souboje, pokoušel 
jsem se bránit tahem 40. …g6. Hlavní ideou 
tahu je přikrýt krále, ale je třeba přiznat, že i 
v tomto případě má bílý k dispozici dva různé 
plány, vedoucí k výhře. 
a) Nejpřirozenějším  pokračování je konec 
konců 41.Vxh7. Po prakticky vynuceném 41. 
…Vxc3 může být bílá věž převedena na druhé 
křídlo – 42.Va7. 
 

 
 
Bílý má nejenom mnohem aktivnější figury, 
ale i lepši pěšcovou strukturu. Pěšcová 
převaha na královském křídle je velmi 
nebezpečná, zvláště v případě výměny věží. 
Dále je možné: 
42. …Vc6 
Jiné pokračování, 42. …Vxb3 43.Vxa6 Kf7 
44.Vb6 je pro černého taktéž beznadějné. Bílý 
plánuje dotáhnout pěšce na a7, využívaje 
otevřenou pozici černého krále. Potom 
jednoduše sebere králem pěšce „b“ a „e“. 
Situace poněkud připomíná tu, kterou jsme 
rozebírali v poznámkách k 51. tahu bílého 
v partii Rubinstein – Nimcovič (varianta s 52. 
…Vb3), ale tato je příznivější pro bílého 
s ohledem na větší počet pěšců na šachovnici 
a zranitelnosti černé pěchoty. 
43.Vg7 

Odvádí krále z dámského křídla, aby získal 
tempo. 
43. …Kf6 44.Vb7 vytváří smrtelnou hrozbu 
Vb6. 
44. …Vc3 
Černý je přinucen protiútočit. Pasivní 44. 
…Ke6 prohrává bez boje po 45.h4! – bílý 
získává důležité tempo. Bílý musí pouze jako 
odpověď na 45. …Vd6 (s hrozbou Vd4+)  
vyměnit věže prostřednictvím 46.Vb6 a po 
46. …Vxb6 47.ab Kd6 48.g4 je situace 
černého beznadějnou. 
45.Vb6+ Kg5 Naděje černého jsou spojeny 
s aktivnější pozicí jeho krále ve srovnání 
s předchozí variantou. 
46.Vxa6 Vxb3 47.Ve6! Ukazuje se, že 
postavení krále na g5 má své nedostatky. Bílý 
získává pěšce ihned. 
47. …b4 48.Vxe5+ Kg4 Postupně směřuje 
k vytvoření protihry. 
49.Ve6 g5 50.a6 Va3 51.Kd4 Bílé figury si 
musí rozdělit povinnosti. Zatímco věž 
podporuje pěšce „a“, král útočí a ničí 
soupeřova pěšce. 
51. …Va2 52.Kc4 Vxg2 53.a7 Va2 54.Ve7 
Kh3 55.Kxb4 Zdá se, že protihra černého se 
silně opožďuje. Například: 
55. …Kxh2 (nebo 55. …Va1 56.Ve3+ Kxh2 
57.Va3 zabezpečuje proměnu pěšce v dámu). 
Nyní je nejjednodušší 56.Kb3! Připravuje se 
týž mechanismus, jako v předešlé variantě. 
Nyní na libovolný tah věže po sloupci „a“ 
(například 56. …Va6) následuje 57.Ve2+ Kg3 
58.Va2 Vxa7 59.Vxa7 Kf3 60.Vf7+ Ke3 
61.Vg7 Kf4 62.Kc2 a bílý lehce zastaví pěšce. 
Namísto 56.Kb3! je méně jasné lákavé 
pokračování 56.Ve2+. Pozice „dáma proti 
věži s pěšcem“ se může ukázat být složitou 
z pohledu dosažení výhry. 
b) Druhý plán je svou povahou více statický. 
Bílý hraje 41.g4!? a připravuje vniknutí na 
šestou řadu přes pole f6 (po g5 a Vf3). 
Odpovědi černého jsou vynuceny. 
 

 
 



41. …Vc7 42.g5 
Je možné i jiné pořadí tahů, ale to je méně 
přesné. Využívaje toho, že bílý přestal 
napadat pěšce h7, získává černý jakousi 
protihru v případě 42.Vf3 b4!? 43.c4 Vc5, i 
když i tady po 44.g5 Vxa5 45.Vf6+ Ke7 
46.Vb6 Va2 47.Kxe5 zabezpečuje prostorová 
převaha bílému jasně lepší šance, ale zřetelná 
výhra zatím bohužel není. 
42. …Vf7 
Tento tah vede vynuceně k prohrané pěšcové 
koncovce, ale i varianta 42. …Vd7 43.Vf3 
Vd2 44.Vf6+ Ke7 45.Vxa6 je taktéž zcela 
beznadějná. Mimo obrovské prostorové 
převahy má bílý několik potenciálních 
kandidátů na dámu na dámském křídle. 
43.Vf3! Pochopitelně, že bílý nemůže 
připustit Vf4+ se zahnáním krále 
z dominantní pozice. Nicméně, pěšcová 
koncovka, ještě potřebuje přesný propočet. 
43. …Vxf3 44.Kxf3 Kd5 
44. …Kf5 nemá zvláštní význam, protože po 
45.h4 jak 45. …e4+ 46.Ke3 Ke5 47.c4 bc 
48.bc, tak i 45. …Ke6 46.Ke4 Kd6 47.c4 vede 
k hlavní variantě. 
45.Ke3 
 

 
 
Poučná pozice. Bez ohledu na to, že má černý 
poměrně aktivního krále, vyhrává bílý díky 
prostorové převaze na obou křídlech. 
Například: 
b1) 45. …Kd6 Černý nepostupuje pěšcem, ale 
to nepomůže jej zachránit. 
46.Ke4 Ke6 47.c4 bc 48.bc Kd6 49.h4 Kc5 (v 
případě 49. …Ke6 50.c5 se dostává černý do 
zugzwangu)  
50.Kxe5 Kb4 Snadno se přesvědčíme, že 
černý nestihne sebrat pěšce „c“. Bílý staví 
dámu z pěšce „h“ právě včas, aby předešel a2-
a1D. 
51.Kd5 Kxa5 52.c5 Kb5 53.c6 Kb6 54.Kd6 a 
bílý promění pěšce do dámy. 

b2) 45. …Ke6 Vývoj událostí se příliš neliší 
od první varianty. Po 46.Ke4 Kd6 musí bílý 
pouze ztratit tempo s pomocí 47.h3 Ke6 48.h4 
a vzniká pozice předešlé varianty. 
b3) Relativně nejlepší pokračování – 45. 
…e4. Dále je možné: 
46.h4 (neopatrné 46.Kf4? po nečekaném 46. 
…b4! umožňuje černému získat dostatečnou 
protihru, například 47.cd Kd4 48.b5 e3). 
46. …Ke5 47.c4 bc 
Nádherně vyhrává bílý v případě 47. …b4 
48.c5 49.c6 Kxc6 50.Kxe4 Kb5 Prakticky 
vynuceno. Bílý král hrozí jít,  buď na f6, nebo 
na c4. 51.Kd5!! Studiová myšlenka. 51. 
…Kxa5 52.Kc5 Protože je král zapatovaný, 
musí černý hrát 52. …h5 a bílý vyhrává po 
53.gxh6 g5 54.h7 proměňuje pěšce na dámu a 
dává dvou tahový mat. 
48.bc Kf5 49.c5 Ke5 50.c6 Kd6 51.Kxe4 
Kxc6 52.Ke5 Nyní začíná úchvatná honička. I 
když se černý král nachází blíže 
k blokujícímu pěšci soupeře, potřebuje 
mnohem více času pro dovedení pěšce do 
dámy. 
52. …Kb5 53.Kf6 Kxa5 54.Kg7 Kb4 
55.Kxh7 a5 56.h5! Jediná cesta k výhře. 
56. …a4 57.hg a3 58.g7 a2 59.g8D a1D 
60.Df8+ Vznikla teoreticky vyhraná pozice. 
Je pravda, že ne každému se v praxi chce hrát 
takovou dámskou koncovku. 
Uděláme závěry. Obě varianty (a i b) vedou 
k výře bílého.  
První, bez ohledu na jistý stupeň nejistoty, 
která je charakteristická pro věžové 
koncovky, vede k lehce vyhrané pozici. 
Druhý vede vynuceně k vyhrané koncovce, 
v němž je zapotřebí trpělivost a šachová 
technika. Z praktického pohledu je 
pochopitelně lepší varianta a), ale objektivně 
je mnohem zřetelnější výhra ve variantě b). 
 
V případě lstivého 40. …Kd6!? (černý vybízí 
bílého brat na h7, po čemž začne honička o 
předběhnutí) představuje nejtechničtější 
odpověď tah 41.Kd3! h6 42.Vg3 g5 43.Ke4 
uchovává přísnou kontrolu nad pozicí. 
Nyní se podívejme, jak probíhala partie. 
41.Vg3 
Bílý obnovil hrozbu průniku na šestou řadu. 
41. …Kf6 
Král byl donucen opustit optimální pozici. 
Nebylo lepší 41. …g5 vzhledem k 42.Vh3. 
Menší zlo bude nyní rovnou opustit pěšce e5 
a zahrát 42. …Ke7. 
42.Kd5 Ve6 43.Vf3+ Ke7 
 



 
 
V konečném výsledku se ukázaly černé figury 
na velmi nevýhodných pozicích. Nyní již je 
možné odpovědět na jednu z otázek, týkají se 
ohodnocení pozice. V daném okamžiku je 
černý centrální pěšec přinejmenším spíše 
slabý, než silný. Hlavní plán bílého je nyní 
vytvořit nebezpečného volného pěšce na 
sloupci „c“. Proto jeho následující tah, zdá se, 
vyvolává poněkud rozpaky. 
44.g3!! 
Typické Rubinsteinovo řešení. „Nespěchat“ 
bylo jedním z jeho oblíbených pravidel. 
Konec konců není vhodné v pozicích, kde má 
soupeř aktivní protihru, ale tady se jedná o 
celkem jiný případ. Základní idea tahu 
spočívá v tom, aby odešel pěšci z druhé řady, 
kde se mohou stát objekty útoku, například po 
Vd6+ a Vd2. 
Protože černý není schopen využít darované 
tempo pro vylepšení pozice, tak neuškodí 
podobné protihře předejít. 
44. …g6 
Černý bere bílému možnost Vf5. Aktivnější 
44. …Vf6 se nehodilo kvůli 45.Ve3 Vf2 
46.Vxe5+ Kd7 47.Kc5 a pěšec a5 se brzy 
stane neudržitelným. 
45.Ve3 
Rubinstein vybízí následující tah černého a 
navždy odbourává možnost Vd6+. 
45. …Kf6 46.c4 bxc4 47.bxc4 
Nakonec je volný pěšec vytvořen. Černý 
pěšec je sotva tolik nebezpečný. 
47. …Ve8 48.Vf3+ Kg5 49.c5 e4  
Slabý pěšec se po jednom tahu stal reálnou 
hrozbou. 
50.h4+ Kg4 51.Vf4+ 
Není špatné ani 51.Ve3. 
51. …Kxg3 52.Vxe4 Va8 
52. …Vd8+ po 53.Kc6 by pomohlo pouze 
bílému králi přijít blíž k vytouženému poli b7. 

53.c6 g5 54.hxg5 hxg5 55.c7 Kf3 56.Ve1 
Brzy budou obě věže odevzdány za volné 
pěšce soupeřů. Po této „výměně“ rozhodne o 
osudu partie ve prospěch bílého existence 
pěšců „a“ na šachovnici. Proto se černý vzdal. 
1-0 
Je zajímavá ta skutečnost, že na počátku 
označený jediný statický faktor převahy 
bílého (slabina na a6) se zachoval až do 
samého konce. 
 
Podíváme se nyní důkladněji na 
Rubinsteinovo pravidlo „nespěchat“, 
Když jsem poprvé uviděl tah 44.g3! z právě 
analyzované partie, mimoděk jsem si 
vzpomněl na následující střetnutí: 
 

Rubinstein – Bogoljubov 
Vídeň, 1922 

 

 
 
Týž skromný tah pěšcem „g“ v této partii byl 
vyvolán stejnými příčinami. To, že tentokrát 
se to přihodilo ve složité střední hře, nemění 
nic na názorném charakteru střetnutí. Tah, 
provedený Rubinsteinem, vypovídá o způsobu 
myšlení bez ohledu na množství figur, které 
zůstávají na šachovnici. 
Lepší vývin bílého mu zaručuje ovládnutí 
jediného otevřeného sloupce. Každým 
z následujících osmi tahů vylepšuje 
Rubinstein pozici svých figur. 
14.Vc1 b6 15.Vdc2 Sb7 16.Da4 
Bílý vyvíjí tlak na pěšce „a“, přičemž tím 
současně vytváří vedlejší hrozby soupeři 
v boji o otevřený sloupec „c“. Předčasné bylo 
16.Vc7 s ohledem na 16. …Vfc8 a střelce 
nelze brát, protože visí věž na c1. 
16. …a6 17.Vc7 b5 
Bogoljubov podle všeho předpokládal, že věž 
ještě nelze postavit na c8. 



Skutečně, v případě 17. …Vfc8? 18.Vxc8+ 
Vxc8 19.Vxc8+ Sxc8 se odhaluje ještě jedna 
pozitivní stránka 16. tahu bílého – 20.De8+ 
s výhrou střelce. 
Po 17. …Vac8!? 18.Vxc8 Sxc8 bílý stejně 
získává pěšce „a“ – 19.Sxa6, současně 
zachovává kontrolu nad sloupcem „c“. Ale 
přesto by to bylo menší zlo pro černého. Mohl 
by hledat šance na záchranu v pozici 
s různobarevnými střelci po 19. …Sg4, 
protože v případě 20.Jd2?! Va8! se naruší 
koordinace bílých figur. Poté může černý 
provést e7-e5 s otevřením pozice pro své dva 
střelce. 
Zdá se, že když Bogoljubov zvolil 17. …b5, 
doufal, že omezí soupeřova střelce, ale 
nedocenil důsledky oslabení černých polí. 
18.Da5 
Bílý pomalu organizuje vnik na dámském 
křídle. 
18. …Vab8 
Protože věž na c7 je nadějně chráněna, tak na 
18. …Vfc8 může bílý odpovědět 19.V1c5! 
s hrozbou sebrat střelce. Výměny na c7 
neulehčí černému život: 19. …Vxc7 20.Dxc7 
Dxc7 (nebo 20. …Sc8 21.Dxd6 exd6 22.Vc6 
a černý zůstává s chronickými slabinami na 
sloupci „d“) 21.Vxc7. Ztrácí pěšce bez 
jakékoliv kompenzace. 
19.V1c5 
 

 
 
19. …Vfd8?! 
Tento samozřejmý tah zatím nepřitahoval 
pozornost komentátorů, včetně mě v prvním 
vydání této knihy. Jak předpokládá Malfagia, 
věž stojí na d8 špatně z několika důvodů. Za 
prvé – na toto pole musí přes f6 směřovat 
černopolný střelec, což později také 
Bogoljubov provedl. Za druhé – věž se na d8 
nachází pod rentgenem bílé dámy, což již 

v příštím tahu umožní bílému aktivně zapojit 
do hry jezdce. 
Malfagia doporučuje 19. …e6 s ideou 
okamžitého Sf6-d8 a v případě 20.Dc3 
s cílem hrát Je5, navrhuje 20. …f6, s nadějí 
vybudovat pevnost a postupně získat protihru 
v centru po e6-e5. Podle mě musí bílý 
pokrčovat 21.Sd1, nebojíce se e6-e5 
vzhledem na možný převod střelce na b3 a 
připravuje a2-a4 (preventivně lze ještě zahrát 
b2-b4). Po bxa4, Sxa4 se objeví hrozba 
dalšího proniknutí do soupeřova tábora přes 
pole d7. 
20.Je5! 
Bílý ovládl všechna dostupná černá pole 
v soupeřově táboře. Poslední tah byl možný 
díky taktickým zvláštnostem pozice: 
v případě 20. …Sxe5? 21.dxe5 nebude černá 
dáma více krýt věž na d8 po 21. …Dxe5 a 
následuje rozhodující úder 22.Vxb7! – bílý 
získává figuru. 
20. …Sf6 21.Jc6 e6! 
Skvělý tah v obraně. Bogoljubov se 
připravuje uvést do hry střelce přes pole d8 po 
předpokládaném Jxb8 Vxb8. Drzého jezdce 
se nepodaří vyměnit, protože po 21. …Sxc6 
22.V5xc6 ztrácí dámu. 
 

 
 
Síly bílého jsou rozestaveny na teritoriu 
soupeře. Většina hráčů, když upadne do 
euforie, by začala propočítávat dlouhé 
forsírované varianty při hledání okamžité 
výhry. Rubinstein, když udělal za sebou osm 
tahů dopředu (i když tahy Va1-c2 a Vd2-c2 
byly udělány po řadě, ale byly to nejkratší 
převody věží na přední pozice), zvolil na 
pohled nesmělé pokračování. 
22.g3!! 
Idea tahu je překvapivě jednoduchá. 



Protože černý nemůže nijak vylepšit svou 
pozici, proč by nemohl bílý udělat obyčejný 
užitečný tah, zavčasu se tak vyhýbaje 
možným překvapení s ohledem na slabost 
první řady a současně také omezuje 
černopolného střelce soupeře? 
Kdyby vzal rovnou jezdcem na b8, získal by 
bílý tutéž pozici, jako v partii, pouze s tím 
rozdílem, že by se jeho pěšec nacházel ještě 
na g2. Jak se přesvědčíme, tato drobnost 
nebude mít rozhodující vliv na průběh hry, ale 
vždy je užitečné získat zadarmo tempo navíc.  
Když se octnete v podobném postavení, nelze 
předem vědět, zda se projeví v dalším 
průběhu hry takový maličký detail, nebo ne. 
Někdy je to důležité, někdy ne tolik. Ale 
téměř jistě to nic nepokazí. Proto vzpomenuté 
pravidlo „nepospíchat“ má ve svém arzenálu 
kterýkoliv silný šachista. 
Zajímavé je, že po 22.g3 naplnil Rubinstein 
ještě jednu sérii aktivních tahů, snad ještě 
působivějších, než první. Dělal doslova 
hluboký nádech před rozhodujícím útokem. 
22. …Vdc8 
Jediný způsob, jak zpochybnit sílu tahu 22.g3, 
bylo 22. …Sxc6, zbavujíce se drzého jezdce. 
Nicméně po 23.V5xc6 Df8 24.Vxa6 je 
převaha bílého nesporná a stejná, jako 
v případě okamžitého 22.Jxb8. 
Ku příkladu, jestli černý odvede pěšce zpod 
úderu 24. …b4, tak po 25.Vaa7 si může bílý 
vybrat nejvýhodnější okamžik pro braní na f7. 
Je to možné udělat po Sg4 s tlakem na pěšce 
e6. Černý není schopen zabránit této taktické 
operaci, protože 25. …Va8 pouze dělá tah 
26.Vxf7 efektivnějším s ohledem na variantu 
26. …Dxf7 27.Vxa8, Bílý má dva pěšce 
navíc, lepší pěšcovou strukturu a aktivnější 
figury. 
Co by se stalo, kdyby Bogoljubov uplatnil 
stejný přístup k pozici jako Rubinstein a 
zahrál neutrální tah 22. …h5, dopřávaje 
protivníkovi brát na b8? 
Ale to, co je dobré pro útočící stranu, je sotva 
dobré pro stranu bránící. Když jste pod 
silným tlakem, je obvykle lepší netahat pěšci, 
pokud nebudou zřejmé soupeřovy záměry. 
V opačném případě můžete jednoduše 
vytvořit slabiny ve vlastním táboře. 
Kromě toho, sedět a vyčkávat by nebylo 
v duchu Bogoljubova. 
23.Jxb8 Vxb8 
Mám za to, že Bogoljubov vkládal velké 
naděje do této pozice. Bílá věž padla do léčky 
na c7 a nepodaří je ji utéct z vazby po Sd8. Je 
evidentní, že bílý by potřeboval mnoho času, 

aby  se vysvobodil (prostřednictvím Dc3-c1, 
Vc2) a hrozbou odejít věží vynutit Sxc7. Toto 
vše by umožnilo černému vylepšit pěšcové 
rozestavení na dámském křídle (b5-b4, a6-a5) 
a získat horší, ale zajisté obranyschopnou 
pozici. 
Ambicióznějším způsobem jak využít 
objevivší se tempa je připravit průlom 
v centru e6-e5 s cílem využít slabost velké 
bílé diagonály a nepřirozeného rozestavení 
bílých figur. 
Avšak černého čekalo hořké rozčarování. 
 

 
 
24.Sxb5! 
Velmi příznačné (a současně typické), že plné 
ovládnutí černými poli se završuje taktickým 
úderem po bílých polích! Nádherná ukázka 
toho, že umísťovat mnoho svých pěšců na 
pole barvy svého střelce není velmi rozumné. 
Naivní naděje, že pasivní střelec v tomto 
případě bude úspěšně krýt všechny pěšce, se 
obvykle hatí jedním z těch krásných tahů, co 
udělal Rubinstein. 
Jak zdůraznil Bronštejn ve skvělé knize 
„Mezinárodní turnaj velmistrů v Curychu 
1953“, slabost černých polí znamená, že i 
s nimi sousedící bílá pole jsou rovněž slabá! 
Taktické opodstatnění tahu bílého – ve 
variantě 24. …axb5 25.Dxb5 (to je silnější, 
než doporučení Irvinga Černěva v jeho knize 
„Zlatá dužina“ 25.Da7, což nicméně také vede 
k vítězství) 25. …Da6 26.Dd7 Vf8 27.Vxb7 
s obrovskou materiální převahou a aktivnější 
pozicí bílého. 
24. …Sd8 25.Se8!? 
Všichni komentátoři jednomyslně označili 
tento tah vykřičníkem.  
Nicméně mám za to, že 25.Sf1 s uchováním 
pěšce navíc ve střední hře, nebylo horší. Tah 
v partii má nedostatek. Dovoluje černému 



organizovat masové výměny, což jej zbavuje 
pasivního střelce a dává šance na záchranu ve 
věžové koncovce bez pěšce. Ale jak už víme, 
Rubinstein neměl nic proti podobnému 
průběhu partie. 
25. …Df8? 
Po tomto pasivním tahu může bílý vyhrát 
různými způsoby. Černý až moc spoléhá na 
vazbu. Měl pokračovat 25. …Sxc7. Pak by po 
26.Dxc7 Dxc7 27.Vxc7 Vxe8 28.Vxb7 Vc8 
bílý musel vynaložit velké úsilí pro realizaci 
pěšce navíc. V daném případě (jako i po 
mnou doporučovaném  25.Sf1) tah 22.g3 
nehraje rozhodující roli, ale stejně je hodně 
užitečný. 
Po chybě Bogoljubova má skromný tah vážný 
vliv na situaci. 
 

 

26.Vxb7! 
Nejenom nádherné, ale také nejsilnější 
pokračování. Jak ukázal Černěv, k výhře 
vedlo také 26.Sxf7+. Například 26. …Dxf7 
27.Vxf7 Sxa5 28.Vxb7 Vxb7 29.Vxa5 Bílý 
má dva pěšce navíc a jednoduchá pozice pro 
dosažení výhry. 
V této variantě je vidět důležitost tahu 22.g3. 
V případě 29. …Vxb2 může bílý klidně 
zahrát 30.Vxa6, stanovuje diferenci o dva 
pěšce. 
26. …Sxa5 27.Vxb8 
Bílý dosáhl značné materiální převahy a 
uchoval si silný útok. Černý je docela 
bezmocný. 
27. …Dd6 28.Vb7 Sb6 29.Vc6 Db4 
S pěšcem na g3 není tento výpad dámy 
nebezpečný. Bílý mohl beztrestně sebrat 
střelce, ale před tím zahrál 30.Sxf7 
s ubezpečením soupeře o nesmyslnosti 
kladení dalšího odporu. 
1-0

 
 

Čtyř-věžové koncovky: matové ideje 
 
Doposud jsme probírali pozice, ve kterých měla každá ze stran jednu věž. Tyto koncovky nesly 
čistě technický charakter. 
 
Zcela jinak je tomu, jestli jsou na šachovnici čtyři věže. 
 
Jeden za základních principů hry v koncovce říká: král se musí nacházet poblíž centra, aby se mohl 
zúčastnit v probíhajících akcích. Jestliže jsou na šachovnici čtyři věže, tak složitost pozice spočívá 
v tom, že ještě mohou působit některé zákony hry ve střední hře. Obvykle má ten, kdo směřuje 
k výhře, dva způsoby jak získat převahu. První způsob – pokusit se zorganizovat přímý matový 
útok a pokud se nepřátelskému králi podaří uniknout, získat převahu v jiné formě (například, získat 
jednoho nebo několik pěšců). Druhá idea – zabránit soupeřovu králi odejít z centra a poté zvolit 
vhodný okamžik pro přechod do jasné koncovky výměnou jednoho páru věží. Je možná i metoda, 
která spojuje obě ideje. Všechno závisí od možností soupeřovy obrany. 
 
V takových složitých pozicích by bylo pochopitelně příliš riskantní vyčíslovat jakékoliv bally na 
elementy převahy. Budu to dělat jenom velmi zřídka po tom, jakmile se vymění jeden pár věží. Pro 
začátek probereme skvělou partii, ve které se Rubinsteinovi podařilo provést matový útok téměř 
v ideální podobě. 
 



Je zajímavé, že toto střetnutí neznámo proč nepoutalo pozornost komentátorů. Na příklad, Čigorin 
uvádí pouze některé možnosti zesílení ve střední hře. Mám za to, že hořkost z porážky mu zabránila 
ocenit krásu této partie. 
 
Možnou příčinou projevení nezájmu komentátorů může být skutečnost, že Rubinstein byl ještě 
příliš mladý, aby byl brán vážně (vítězství v Lodži v roce 1906 bylo jeho prvním triumfem ve 
vážném turnaji), zatímco Čigorin byl již poměrně stár (zemřel za dva roky). Dvěma velikým 
šachistům z Ruského Impéria nebylo souzeno utkat se ve své vrcholné formě. 
 

Rubinstein – Čigorin 
Lodž, 1906 

 

 
 
Při povrchním pohledu na šachovnici je 
možné dojít k závěru, že pozice černého je 
plně životaschopná. Soustředil značné síly na 
dámském křídle a plánuje po Vaa6 (kryje 
ještě jednou pěšce d6) zahrát Vb2+, Vxa2, 
Vxf2 a následujícím postupem pěšce „a“. 
Kromě toho, černý král má lepší pozici 
z pohledu centralizace. Jestli proběhnou 
výměny, bude připraven vniknout do 
soupeřova tábora po dlouhé černé diagonále. 
 
A teď si nasaďte brýle a pozorně prohlédneme 
na pozici. Obraz se rázem prudce změní. 
Postavení černého monarchy není bezpečné, 
protože je odříznut od svých věží. Ústupová 
cesta je zakryta věží na d7 a slabina pole e6 
dává druhé věži možnost se postupně zapojit 
do útoku. Věž na a5 je velmi pasivní, 
potřebuje mnoho času, aby se zapojila do 
aktivní hry. Co se týká výše uvedeného plánu 
hry černého, tak je příliš pomalý ve srovnání 
s přímým matovým útokem bílého. Dva 
poslední faktory umožňují bílému vést útok 
„tichými“ tahy, to je bez šachování. 
34.f4!! 
Za jiných podmínek by tento tah sledoval 
pouze strategický cíl, jako zadržení pěšcové 

převahy černého na královském křídle, ale 
v daném případě vytváří bílý konkrétní a 
velmi nepříjemnou hrozbu Ve1-e6 mat. Bez 
ohledu na to, že černý má v rezervě celý tah, 
jeho pozice je velmi nebezpečná. 
34. …g5 
Tento tah odráží samotnou hrozbu, ale 
negarantuje pokojný život černém králi. 
Čigorin sám rád a uměl útočit, možná proto 
intuitivně zavrhl 34. …Vb2+ 35.Kc3 Vxa2. 
Tolik si zvykl být v roli lovce! Varianty po 
36.Ve1 Kg6 37.Vg1+ mluví o obrovské 
ničivé síle dvou útočících věží.  
 

 
 
a) Zjevně špatné je 37. …Kf6? vzhledem 
k 38.Vgxg7 a Vdf7 mat. 
b) V případě 37. …Kh5 získává bílý 
rozhodující tempo tahem 38.Vdxg7 a bílý král 
nemůže uniknout matu. Například: 38. …Kh6 
(na 38. …h6 má bílý elegantní 39.Vh7 
s neodrazitelnou hrozbou 40.Vg5+ Kh4 
41.Vxh6 mat) 39.Vf7! Tento tichý tah vytváří 
smrtelnou hrozbu 40.Vf6+ Kh5 41.Vg5+ Kh4 
42.Vh6 mat. Obranu proti ní černý rovněž 
nemá. 
c) 37. …Kh6 Poměrně dobrá odpověď. Nyní 
na 38.Vgxg7 (nejsamozřejmější, ale jak bude 
vidět, nikoli nejsilnější braní) následuje 38. 
…Vf2! 
 
Není vyloučeno, že Čigorin tuto obrannou 
možnost přehlédl. Černý musí jak možná 
nejrychleji odstranit pěšce f4, aby umožnil 
svému králi cítit se volněji. Před několika 



desetiletími ukázal Konstantinopolskou 
takovou variantu: 38. …Ve2 prohrává pro 
39.Vg5 s hrozbou 40.Vxd6 mat, a na 39. 
…Va6 následuje 40.Vf7 a 41.Vf6 mat. 
39.Vxh7+ Kg6 40.Vhg7+. Důležitý tah. 
Protože bílý zde nemůže dát mat, pro 
dosažení výhry bude nutný tah Va7, 
zadržující černého pěšce „a“. Ale před tím je 
zapotřebí odehnat krále pokud možno, co 
nejdále od centra. 
40. …Kh6 41.Va7 Vxa7 Pokračování 41. 
…a2 po 42.Vh7+! vede k přibližně téže pozici 
jako v partii. Bílý nepouští soupeřova krále 
k centru: 42. …Kg6 43.Vxa5 Kxh7 44.Kb3 
atd. 
42.Vxa7 a2 Relativně nejlepší. Černý získává 
čas pro obranu pěšce d6. Varianta 42. …Vxf4 
43.Va6 je pro něj neradostná: spojení pěšci 
jsou velmi silní. 
43.Kb3 Vxf4 44.Vxa2 Vg4 45.Va6 Vg6 
 

 
 
Černému se podařilo pokrýt svou slabinu. Ale 
stále má dost pasivní pozici a v podmínkách 
přesné hry musí bílý vyhrát. 
46.Kc3! I když základní hrozba  bílého je c4-
c5, nejdříve je zapotřebí vylepšit postavení 
krále. V případě okamžitého 46.c5 dxc5 
47.Vxg6+ Kxg6 48.Kc4 černý stíhá vytvořit 
protihru prostřednictvím 48. …f4 49.Kd3 a p 
49. …Kf5! vzniká remíza. 
46. …Kg7 Černý nemůže zlepšit svou pozici. 
V případě zdánlivě aktivního 46. …Kg5 bílý 
využije postavení krále na g5: 47.c5! dxc5 
48.h4+!, získává rozhodující tempo. 
Například, 48. …Kh5 49.Vxg6 Kxg6 50.h5+ 
(variantu ukázal Malfagia). 
47.Kd3 Nyní se hrozba c4-c5 stává vážnou. 
Důležitým detailem je to, že pole g3 je 
kontrolováno bílým pěšcem a černý nemá 
mezitah Vg3+. 
47. …Kf7 (v případě 47. …Vh6 s ideou na 
48.c5? odpovědět 48. …Vh3+, hraje bílý 

48.h4! Vg6 49.h5 a na 49. …Vh6 konečně 
provede 50.c5). 
48.c5! Aktivnost krále nyní umožňuje tento 
tah.  
48. …dxc5 49.Vxg6 Kxg6 50.h4 Postup 
černých pěšců je pod kontrolou, zatímco 
volné bílé pěšce nelze zastavit. Tudíž, bílý 
vyhrává. Ale i tak, ve srovnání 
s pokračováním v partii dávala tato varianta 
nejlepší praktické šance. 
 
Alespoň takové byly moje závěry v prvním 
vydání této knihy. Později nalezl čtenář 
z Německa Andrea Schulte přesnější a 
současně krásnou cestu k výhře. Začíná tahem 
38.Vdxg7! 
 

 
 
Hrozba, vznikající po tomto tahu, není tak 
očividná, ale dostatečně prostá: Vg7-e7-e6+, 
potom Vg5+ a Vh6 mat! Jediný způsob, jak jí 
předejít – 38. …Vf2 (přechod do jednoduché 
věžové koncovky po 38. …Va1 rovněž 
nepomáhá vzhledem k 39.Vxh7+ Kxh7 
40.Vxa1 a pěšec a3 padá). Bílý nicméně 
udržuje rozhodující iniciativu cestou 
39.V7g3! Protože hrozí jednoranový mat, je 
černá věž donucena přestat napadat pěšce f4. 
39. …Vxh2 40.Ve3! obnovuje prvotní hrozbu 
(Ve6+ atd.). 40. …Kh5 41.Ve7 h6 42.Vh7, 
dále Vg5+ a Vxh6 mat. Krásný útok! 
35.fxg5+ Kxg5 
Král odvážně směřuje do nepřátelského 
tábora. Pravda, neměl jinou možnost. Po 35. 
…Kg6 36.h4 ho spasí od matové sítě jedině 
36. …h6, ale tehdy po 37.gxh6 Kxh6 38.Vb1 
získá bílý obrovskou převahu v koncovce. 
Černému nejen scházejí pěšci, ale má také 
slabiny na a3 a d6. 
36.Kc3! 



Přesný tah. Rubinstein zatím nevidí 
vynucenou výhru, a proto dělá profylaktický 
tah. Jestli bude černý hrát podle svého plánu, 
tak tah Vb2 bude bez šachu a bílý může 
rovnou vzít na d6.  
36. …h5 
Čigorin podruhé odmítá okamžitý protiútok  I 
když pozice černého stále zůstává 
nebezpečnou, bílému by se hůře vedl útok po 
36. …Vb2. Nejpřesnější cesta k výhře v tomto 
případě: 37.Vg1+ Kf4 Na šestou řadu nelze 
ustoupit. Tenkrát bílý bere pěšce d6 se 
šachem a získává důležité tempo pro svého 
volného pěšce. 
38.Vf1+ Kg5 Každý tah krále musí být dělán 
s velkou ostražitostí. Po 38. …Ke5? 39.Vf7! 
Vxa2 40.V7xf5+ Ke4 41.Vf6 není obrany 
proti hrozbě Ve6 mat. 
Bílé věže nyní zaujímají optimální pozice. 
Nastal čas zapojit do útoku nové síly. 
39.h4+! 
 

 
 
Nyní je útok bílého nezadržitelný, například: 
a) 39. …Kxh4 40.Vg7 (se strašlivou hrotbou 
Vh1+) 40. …Vh2 (40. …Kh3 je ještě horší 
vzhledem ke 41.Vh1+ Vh2 42.Vxh7+, 
získává věž) 41.Vxh7+ Kg3 42.Vxh2 Kxh2 
43.Vx5 Bílý má lehce vyhranou pozici. Obě 
černé figury zaujímají nepříznivé postavení a 
jejich zbylí pěšci jsou slabí. 
b) 39. …Kg4 40.Vg7+ Kh3 Král se pokouší 
ukrýt za soupeřovými pěšci. 41.Vh1+ Vh2 
42.Vxh2! Věžová koncovka je znovu 
výhodná pro bílého. 
42. …Kxh2 43.Vf7 Kg3 44.Vxf5 Kxh4 
45.Vf6 Va6 
V tomto postavení, mimo prostého 46.Vh6+ 
s jistou výhrou, může bílý zvolit i mnohem 
forsírovanější 46.c5! Kg5! 
Na tuto obranu, umožňující získat tempo pro 
přiblížení krále, upozornil Malfagia. Nalezl 
taktéž protijed. V prvním vydání jsem 

analyzoval pouze 46. …Va5 47.c6 Vxd6 
48.Vf4+ Kg3 49.Vc4 a pěšec jde do dámy. 
47.Ve6 Va5 48.cxd6! Bílý mění plán, protože 
soupeřův král je o tah blíže. 
48. …Vxd5 49.Kc4 Vd2 50.Ve5+ Kf6 
51.Vd5 a pěšec „d“ je nezadržitelný. 
Takové byly moje závěry v prvním vydání. 
Avšak Malfagia ukázal, že atakovat černého 
krále by bylo mnohem obtížnější po 38. 
…Kg4. Tehdy by bílý neměl možnost 
efektivně využít pěšce „h“. Zde analýza 
Andrea Malfagia: 
 

 
 
39.Vg7+ Kh5! 
Po 39. …Kh4 40.Vf4+ v případě 40. …Kh5 
vzniká tatáž pozice, zatímco 40. …Kh3 
umožňuje bílému sebrat pěšce na f5 a h7 bez 
ztráty tempa: 41.Vxf5 Kh4 42.Vxh7+ Kg4 
43.Vf8 Kg5 44.Vg7+ Kh6 45.Vg3 Kh7 46.h3! 
uvádí pěšce z napadení a současně nedává 
soupeřově věži možnost chránit krále po 
sloupci „h“. 46. …Va7 (jinak by Vf4 vedlo 
k okamžitému matu) 47.Vfg8! (bere černému 
obranu Vg7) 47. …Vxa2 48.V8g4 Kh8 
49.Vh4+ Vh7 50.Vxh7+ Kxh7 51.Kb4 
vyhrává pěšce a3 a získává lehce vyhranou 
pozici. 
V libovolném případě po 39. …Kh4 má bílý 
různé možnosti. Například, 40.Vxf5 a 
zejména 40.Vxh7+ Kg5 41.h4+, uchovává 
pěšce h2 bez ztráty času a využívá ji pro 
vytvoření matové sítě. Pravda, po 41. …Kg6 
není zcela jasné, jak pokračovat v útoku. Jak 
se ukáže, tah 39. …Kh5 je přesnější, po něm 
nemá bílý tak velký výběr možností. 
40.Vxf5+ Kh6! 41.Vff7 Vxa2 42.Vxh7+ Kg6 
43.Vhg7+! Typický mezišach, jeho cílem je 
zahnat krále co možná nejdále od hlavního 
úseku boje. 
43. …Kh6 44.Va7 Vxh2 45.Vxa5 Kxg7 
46.Vxa3 Kf7! 
Ne však 46. …Kf6?, což by dovolilo bílému 
odříznout krále horizontálně po 47.Va7! a 
získat vyhranou pozici při aktivizaci svého 



krále: 47. …Vh1 48.Vd7 Vh3+ 49.Kb4 Ke5 
50.Kb5 c3 51.Ve7+! Kd4 52.Kc6 Vxc4+ 
53.Kxd6 – na šachovnici je teoreticky 
vyhraná pozice. 
47.Kb4! Ke7 48.Kb5 Vc2! 49.Va7+ Kd8. 
Paradox, ale král se cítí na poslední řadě 
bezpečněji, než na šesté! 
50.Kc6 Vxc4+ 51.Kxd6 a černý se zachrání 
po 51. …Kc8! (jediný tah). 
Znamená to, že Čigorin mohl získat dobré 
šance zachránit partii po 36. …Vb2? 
Vůbec ne. Pod dojmem závěrečného útoku 
Rubinsteina jsem jej chtěl bezpodmínečně 
provést i v ostatních variantách. Přitom jsem 
úplně pozapomněl na svůj krátký komentář 
k tahu 36.Kc3. 
Podívaje se na pozici bez jakýchkoliv 
předsudků, pochopil jsem (či spíše jsem si 
vzpomněl), že Čigorin zavrhl 36. …Vb2 kvůli 
okamžitému 37.Vxd6, po čemž má bílý 
nezadržitelné spojené volné pěšce. Například: 
37. …Va8 (jediný způsob jaksi zpomalit 
postup pěšce „d“, v případě 37. …Vxa2 
38.Vd8 Vxh2 39.d6 s dalším d7 a Vg8 projde 
do dámy) 38.Ve6 Vxa2 39.d6 Vb2 40.c5 
Vbb8 (nejenom se brání postupující lavině 
pěšců, ale také připravuje a3-a2 a Vb1) 41.d7 
a2 42.Va1 Vd8 43.c6 f4 44.Kd4 a černý je 
zcela bezmocný. 
Vida k čemu vede nepřesnost (přesněji, 
nedůslednost) při analýze. Někdy hledáme 
pravdu na dně hluboké propasti, zatímco ta se 
nachází krůček od nás … 
37.h4+! 
S touto ideou jsem se již seznámili 
v předchozí variantě. 
37. …Kg4 
Rovnou prohrávalo 37. …Kxh4: 38.Vg7 a 
Vh1 mat, a v případě 37. …Kf6 dává bílý mat 
po sérii přesných tahů: 38.Ve1 (hrozí 
jednoranovým matem) 38. …f4 39.Ve6+ Kf5 
40.Vg7. Bílý plánuje zahnat krále na sloupec 
„e“, aby jeho vlastní král pomohl vybudovat 
matovou síť. 40. …f3. Opět jediný způsob 
uniknout matu, tentokrát z pole g5. 41.Vg5+ 
Kf4. A nyní 42.Kd3! s neodrazitelnou 
hrozbou Vf6 mat. 
Jiná možnost – 37. …Kf4. V tom případě se 
Rubinsteinovi naskýtá možnost udělat ještě 
jeden tichý tah. Nejpřesnějším pokračováním 
by bylo 38.Vg7! s touže ideou zahnat krále do 
středu. 38. …Vb2 39.Vf1+! 
Celý útok, který začíná tímto tahem, 
proanalyzoval Malfagia. Král je vynucen se 
vypravit do nebezpečné zóny, kde jeho 
volnost z obou stran ohraničují pěšci. V tomto 

případě tichý tah 39.Vg6 pouze natahoval 
souboj po 39. …Vf2. 
39. …Ke5. Vynuceno vzhledem k hrozbě Ve7 
mat. 
40.Vg6! Nyní hrozí 41.Ve6 mat. 
40. …f4, uvolňuje pole pro krále. 
41.Ve1+ (vyhrává i krásná symetrická 
varianta 41.Ve6+ Kf5 42.Vg1 f3 43.Vg5+ 
Kf4 44.Kd3). 
41. …Kf5 42.Vee6! Hrozí 43.Vg5 mat. 
42. …f3. Znovu vynuceno, ale nyní bílý 
pouze krok od zamýšleného rozestavení, 
černý jenom odráží jednoranové matové 
hrozby. 
43.Vg5+ Kf4 44.Kd3! Aby se zachránil od 
dvojité matové hrozby na e4 a f6, musí černý 
odevzdat věž. 
38.Vg7+ Kf4 
 

 
 
39.Vg6! 
Známý obrazec. Bílý hrozí dvoutahovým 
matem: 40.Vf1+ Ke3 41.Ve6 mat. 
Pěšci f5 se nepodaří nadějně ukrýt svého 
krále. Vzniká pocit, jakoby se monarcha 
pokoušel uniknout před kruhem svých 
nepřátel za sloup. Pochopitelně, král potřebuje 
kryt, ale pěšec se pro tento účel moc nehodí. 
Jezdec by se s tím vypořádal mnohem lépe 
díky své pohyblivosti na ohraničeném úseku 
šachovnice. 
39. …Kf3 
39. …Ke3 nic nemění. Bílý dává mat po 
40.Vf1 Ke2 41.Vxf5, potom 42.Ve6+ Kd1 
43.Vf1 mat. 
40.Vf1+ Ke2 41.Vxf5 
Vzhledem k  hrozbě 42.Ve6+ Kd1 43.Vf1 mat 
se Čigorin vzdal. 
1-0



 
 
Probereme ještě několik podobných partií, kde Akiba, doslova kouzelník, vytvoří působivý 
kombinační útok za pomoci věží. A přece jsou  příklady, kdy protivníkův král opravdu dostane mat, 
jako se to stalo v probíraném souboji, velmi řídké. Častěji se stává, že útočící strana díky silné 
iniciativě získá materiální nebo poziční převahu. To se stane ústředním tématem následujících 
oddílů. 
 

 
Realizace materiální převahy (II. část) 

 
Oddíl, věnovaný jednoduchým věžovým koncovkám, začínal partií Rubinstein – Lasker, v němž se 
bílému podařilo realizovat pěšce navíc díky aktivnímu postavení věže. V následující ukázce je 
podobná situace pouze s jedním, ale velmi podstatným rozdílem: na šachovnici se do samého konce 
partie nacházejí všechny čtyři věže. Mimo obecné podobnosti partií, jsem se snažil poukázat na 
řadu dalších kontaktních bodů mezi těmi dvěmi partiemi. 
 

Rubinstein – Spielmann 
Vídeň, 1922 

 

 
 
Na první pohled nemá pozice diagramu nic 
společného s pozicí z partie Rubisnstein – 
Lasker. Především, králové se nacházejí na 
jednom křídle. Nicméně, následující tah 
připomíná převod věže Vf1-f4 z té partie. 
25.Ve3! 
Jako i v tom případě, je tento tah mnoho 
plánovitým. 
Za prvé, vytváří se hrozba přímého matového 
útoku po Vf3+. Sebrání nebezpečné věže – 
25. …Vxe3 – neřeší problémy, protože po 
26.fxe3 hrozí druhá věž krajně nepříjemným 
šachem z f1. 
Méně viditelné je to, že je vytvořena hrozba 
pěšci c6. Jakmile bílý zabezpečí první řadu, 
Dxc6 se stane zcela možným. Snadno se 
přesvědčíme, že černý není schopen současně 
krýt obě hrozby. Proto se rozhoduje rozloučit 
se s pěšcem. 

Dle názoru Malfagii, se síla posledního tahu 
stává ještě viditelnější, pokud vezmeme 
v úvahu následující: Rubinstein fakticky mohl 
sebrat pěšce c6 prostřednictvím 25.Ved1 De6 
26.Dc5+! (s cílem přinutit soupeřova krále 
ustoupit z centra vzhledem k brzké výměně 
dam) 26. …Kg8 27.Dxc6 Dxc6 28.Vxc6, ale 
po 28. …a5! (zabraňuje Va6) by černý získal 
plně obranyschopnou pozici. Například: 
29.Vc7 Vad8! 30.Vb1 Vb8! nebo 29.g3 Ve4! 
– v obou případech je bílý vynucen jednou 
věží krýt pěšce „a“. 
25. …Dd5 26.Dxc6 Dxc6 27.Vxc6 
Druhý okamžik, na nějž je třeba obrátit 
pozornost. Jestli černý mění věže (27. …Vxe3 
28.fxe3), tak neočekávaně vzniká prakticky 
tatáž koncovka jako v partii Rubinstein – 
Lasker 
 

 
 
Pěšcová struktura je přesně taková. Mimo to, 
bílý včas stíhá umístit svou věž na a6, právě 
jako v té partii, protože 28. …a5 29.Vc5 
nezlepšuje postavení černé věže. To, že v této 
partii mohla vzniknout přesně taková pozice, 
jako v partii s Laserem, udivuje více, než 



vznik jedné a téže pozice z různých zahájení 
v soudobém šachu. 
Nabízí se otázka, zda-li Spielmann znal tuto 
první partii a proto se záměrně vyhnul této 
specifické koncovce? Přikláním se k tomu, že 
znal a vycházím z následujícího. 
V těch dávných dobách, kdy o informační 
explozi nemohlo být ani řeči, měli šachisté 
čas a možnost pozorně studovat všechny 
partie, které si zasloužily pozornost. Turnaj 
v Petrohradu, v roce 1909, ve kterém se hrála 
partie Rubinstein – Lasker, byl velmi silným 
střetnutím a stal se jedním z hlavních úspěchů 
Akiby Rubinsteina, jak po sportovní, tak i 
tvůrčí stránce. 
Kromě toho, porážka mistra světa vždycky 
vyvolávala velký ohlas. Jsem přesvědčen, že 
například, každou porážku Kasparova 
v posledních letech si čtenář skvěle pamatuje. 
27. …Ved8 28.g3 Vd7 29.a5 
Je nezbytné poukázat na malou odlišnost 
v plánu Rubinsteina ve srovnání s partií proti 
Laskerovi. Namísto přímého napadení pěšce 
a7 (bylo možné postavit věž na pole a5 a a6) 
postupuje svým pěšcem na pole a6, dodávaje 
tím slabině na a7 trvalý charakter. 
K tomuto rozhodnutí přivedly Rubinsteina 
konkrétní zvláštnosti pozice. Když jsou na 
šachovnici čtyři věže, není možné dosáhnout 
úplné dominace statickými prostředky. Pokud 
by Rubinstein zdvojil věže na „a“ sloupci, 
ztratily by své dynamické vlastnosti. Kromě 
toho, jedna ze čtyř věží by mohla bránit pěšce 
a současně omezovat bílého krále. 
29. …Vb8 30.h4! 
V daném úseku hry se Rubinstein zabývá 
obzvláště pokud možná co nejdelším 
postupem pěšců na křídlech. Tento zajímavý 
strategický obrat lze nalézt ve všech třech 
stádiích šachové partie: v zahájení, střední hře 
i koncovce. Byl jedním z oblíbených Benta 
Larsena v průběhu celé jeho skvělé šachové 
kariéry. Sovětští autoři jej nazývají jedním 
z nejoriginálnějších stratégů v šachové histori. 
Avšak, jaká idea se skrývá za podobnými 
tahy? Cožpak není centrum nejdůležitější 
částí šachovnice? 
Je známo, že jakýkoliv postup pěšce vede ke 
vzniku slabých polí. A čím blíže jsou tato 
pole k centru, tím větší škodu mohou udělat 
v pozičním plánu. Pochopitelně, je to všechno 
abstraktní, vždyť obvykle existuje také jakási 
sestava figur, způsobilých využít tyto 
skutečné slabiny, ale myslím, že zde je půda 
pro přemýšlení. 

Postup křídelních pěšců obvykle nezhoršuje 
vlastní pozici, ale může poměrně nepříjemný 
pro soupeře. Jestli bílý pěšec „h“ dosáhne 
šesté řady, tak vážně oslabuje důležité body 
g7 a f6. Pokud se soupeř tomu pokouší 
zabránit cestou h7-h6, tak se stává slabým 
pole g6, což negativně působí na pružnost 
pěšcové struktury. Podíváme se, co to 
všechno znamená ve vazbě na analyzovanou 
partii. 
 

 
 
Jako i v partii proti Laskerovi, je důležitou 
částí generálního plánu bílého získání 
prostoru na královském křídle. Avšak když 
jsou na šachovnici čtyři věže, je třeba se 
chovat velmi opatrně, vyhýbaje se oslabení 
pozice vlastního monarchy. Jediný pěšec, 
který téměř nezanechává za sebou slabá pole, 
je konec konců, krajní pěšec. Jak uvidíme, 
černý nemůže bojovat rovnocenně o prostor, 
zejména proto, že na tomto úseku šachovnice 
má o pěšce méně. Kromě toho, jakékoliv tahy 
pěšci by vážně oslabily pozici černého krále. 
30. …Vb5 31.a6 Va5 32.Kg2 Va2 
Spielmann se snaží vytvořit nějaké hrozby 
pěšci f2. Možná, že nedocenil sílu odvetného 
tahu Rubinsteina. 
Se znalostí dalšího průběhu střetnutí, je 
snadné doporučit 32. …g6 (s ideou zabránit 
dalšímu postupu pěšce „h“), ale to by přivedlo 
k vážnému oslabení královského křídla. Když 
uvážíme, že na šachovnici jsou čtyři věže, pak 
by taková struktura zcela nevyhovovala 
bezpečnosti krále. 
 



 
 
Dále je možné: 
33.Vf3+ 
Stručně řečeno, tento šach není závazným; 
bílý mohl rovnou hrát 33.Vb3. Jde o to, že 
černý král je nejlépe umístěn na sloupci „f“, 
dostatečně blízko k centru a současně ke 
svým pěšcům. A tak, může být mezi-šach 
užitečný a musíme jej považovat za 
nejpřesnější pokračování.  
Jak bylo uvedeno v komentářích k partii 
Rubinstein – Aljechin, nikdy nelze předem 
vědět, bude-li důležitý takový malý detail 
důležitý, nebo ne. Ale jestliže nedělá žádnou 
škodu, technicky silný hráč se vždycky snaží 
získat užitek z nejmenší finesy pozice. 
33. …Kg7 
Na 33. …Ke7 mohl bílý odpovědět taktéž 
34.Vb3 s možných přechodem do hlavní 
varianty. Slibně vypadá i 34.Vcf6. Aby 
zachránil oba pěšce  - a7 a h7, musí černý hrát 
34. …Vad5, po čemž může bílý v klidu 
zlepšit svou pozici, například pokračováním 
35.g4. Nyní je pěšcová koncovka, v případě 
výměny věží, vznikající po 35. …V5d6 
36.g5! Vxf6 37.Vxf6 Vd6 38.Vxd6 Kxd6 
lehce vyhraná pro bílého: 39.f4! Ke6 40.Kg3! 
Kf5 41.Kf3 Ke6 42.Ke4 i černý je 
v zugzwangu (variantu převedl Malfagia). 
34.Vb3 Černý má několik možností, jak 
odrazit hrozbu Vb7: 
a) 34. …Kf8 35.Vb8+ (není špatné ani 
35.Vb7, protože nelze 35. …Vxa6? Kvůli 
36.Vb8+ a Vxa6) 35. …Ke7 36.Vh8 s výhrou. 
b) 34. …Kh6 taktéž černého nespasí: 35.Vb7 
Vxb7 (nebo 35. …Vxa6 36.Vxg6+! a se třemi 
pěšci proti jednomu na královském křídle 
musí bílý vyhrát bez zvláštních problémů) 
36.axb7 Vb5 37.Vc7 a5 38.g4! – černý král se 
náhle ocitá v nebezpečném postavení. 
c) 34. …Ve5 vypadá poměrně pasivně. Po 
35.Vb7 Vee7 36.Vxd7 Vxd7 37.g4 dostává 
bílý pozici, proanalyzovanou v komentářích 
k partii Rubinstein – Lasker. I když se 

nepodaří dosáhnout rychlého vítězství na 
královském křídle, omezené možnosti 
černého mu nedovolí zadržet nástup bílého. 
Jak ukázal Andreas Schulte, mohl bílý také 
uchovat na šachovnici čtyři věže a hrát 
35.Vc8 s ideou Vc8-b8-b7. 
Nechávaje pěšce na g7, doufal Spielmann, že 
v tomto případě se mu budou lehčeji bránit 
vlastní slabiny. 
35.h5! 
 

 
 
Mimo viditelné strategické hrozby h5-h6, 
připravuje tento tah dobře skrytý taktický 
úder (viz následující poznámka). 
33. …Va5 
Pokud by černý udělal samozřejmý tah 33. 
…h6, tak by se jeho král dostal pod nejsilnější 
palbu bílých figur: 34.Vc8+ Kf7 35.Vf3+. 
Nyní je vidět, že po h4-h5 je vzato pod 
kontrolu důležité pole g6, a král přes něj 
nemůže projít na mnohem bezpečnější místo. 
35. …Ke7. Zhruba totéž by vzniklo i po 36. 
…Ke6 36.Ve8+ Kd6 37.Vd3+ Kc7 38.Vxd7+ 
Kxd7 38.Vg8 – bílý získává pěšce „g“ a s ním 
i partii. 
36.Vg8 Ke6 37.Ve8+ Kd6 38.Vd3+ Kc7 
39.Vxd7+ Kxd7 40.Vg8 a bílý vítězí. 
Podobný obrázek jsme již viděli. Možná si 
čtenář vzpomene, jak se pěšec f5 v souboji 
Rubinstein – Čigorin neúspěšně pokoušel 
přikrýt krále od mohutného útoku ze dvou 
různých stran. V této partii věž d7 taktéž 
nemůže nadějně bránit krále. 
Nastal čas zmínit ještě jeden předpoklad. Byl 
Spielmann obeznámen s partií Rubinstein – 
Čigorin? Velmi pravděpodobně, že byl. 
Pokud tomu tak je, je jasné, že se pokoušel 
chránit svého krále před tím strašným útokem, 
kterému byl vystaven Čigorinův král. 



Nyní je pochopitelné, v jak těžké pozici se 
ocitl Spielmann, jak v šachovém, tak i 
psychologickém smyslu. Byl nucen uniknout 
rovnou dvěma odlišným nebezpečí: 
1) Přechodu do technicky vyhrané koncovky, 
vyhrané pro bílého, jako v partii Rubinstein – 
Lasker. 
2) Matovému útoku, jako ve střetnutí 
Rubinstein – Čigorin. 
Je třeba říct, že Spielmann se cítil tak, že se 
doslova nacházel mezi kladivem a 
kovadlinou. Praktické šance na záchranu 
partie ve své podstatě prostě nejsou. 
34.h6 
Protože se černý připravil k odražení taktické 
hrozby, je zcela samozřejmý přechod ke 
strategickému dosažení výhry. 
Ale bílý mohl klidně pokračovat v útočném 
plánu, například: 
34.Vc8+ Kf7 35.Vf3+ Ke7 36.Vg8 Vg5 
(nedostatečné je i 36. …Ke6 37.Ve8+ Kd6 
38.Vd3+ Kc7 39.Vxd7+ Kxd7 40.Vg8 Vg5 
vzhledem k 41.f4 Vxh5 42.Vxg7+ s výhrou). 
37.Vb3! Bílé věže znovu nanášení údery 
z obou stran. V daném okamžiku hrozí smrtící 
Vb7. 
37. …Kf7 38.Va8! Vxh5 39.Vb7. Pěšec a6 je 
neuvěřitelně silný. 
39. …Ve7 Bílý lehce vyhrával i po 39. …Ke6 
40.Vxd7 Kxd7 41.Vxa7+ Kc6 42.Vxg7 nebo 
39. …Vhd5 40.Vaxa7. 
40.Vaxa7 Vxb7 41.axb7 a b7-b8D+. 
Rubinsteinův tah vede k cíli pomaleji, ale je 
stejně efektivní. Chtěl bych zaměřit pozornost 
čtenáře na jeden zajímavý psychologický 
moment. 
Na první pohled je Rubinsteinův přístup 
k přijetí tohoto rozhodnutí je diametrálně 
odlišný od jeho hry v partii proti Aljechinovi 
(viz 39. tah). Proti budoucímu mistru světa 
usilovně prováděl prvotně zvolený plán, bez 
ohledu na to, že byla možnost vyhrát rychleji 
jiným způsobem. V dané partii změnil své 
záměry bez jakékoliv viditelné příčiny. 
Opravdu se válečné roky tak silně projevily 
na stylu myšlení Rubinsteina? 
Předpokládám, že v tom to není. 
Pěšcovou koncovku, která mohla vzniknout 
v partii s Aljechinem, nebylo jednoduché 
propočítat za šachovnicí, zatímco pozice po 
36.h6 není složitá pro dosažení výhry, alespoň 
ne pro takového mistra, jako Rubinstein. 
Kdyby nebylo jiné volby, věřím, že by zvolil 
útočnou variantu. Ale v takových ostrých 
pozicích i pro mistra vždycky existuje jakési 
procento nejistoty. Nač si ztěžovat úlohu, 

když máme prosté a nadějné alternativní 
řešení – postoupit dopředu krajním pěšcem, 
vyměnit ji za soupeřova pěšce nacházejícího 
se blíže k centru a současně zvětšit 
strategickou převahu bílého? 
Dělaje závěr, řekl bych, že v obou případech 
vybral Rubinstein ekonomičtější řešení. 
34. …gxh6 
Jako i před dvěma tahy, zasluhovalo 
pozornosti 34. …g6. Protože je bílý pěšec 
postoupnutý velmi daleko, tak ztráta pěšce h7 
může přivést k okamžité katastrofě. Nicméně 
pěšec h6 je rovněž hodně citlivá a může být 
atakována králem. Pokusíme se určit, má-li to 
význam pro ohodnocení vznikající pozice. 
 

 
 
35.Vf3+ Ke7 36.Vb3 Zdá se, že se hra vyvíjí 
stejně, jako po 32. …g6. 
36. …Kf7 37.Vb7 Vxb7 38.axb7 Vb5 
39.Vc7+ Kf6 40.Vxh7 Kg5 
Černý směřuje k této pozici. Snaží se udržet 
soupeřovu věž v obraně daleko postoupených 
pěšců, současně vypraví svého skromného 
pěšáka po sloupci „a“. Ale bílý má 
jednoduché taktické řešení. 
41.f4+! Kh5 42.g4+! Černý se musí zbavit 
úderu na pěšce h6. 42. …Kxg4 43.Ve7 Není 
v silách černého bojovat najednou s dvěma 
volnými. Protiútok 43. …Vb2+ 44.Kf1 Kf3 
k ničemu nevede: 45.h7 Vh2 46.Ke1! – bílý 
se zbavuje matu a jednoho z pěšců promění 
na dámu. 
Druhý pokus atakovat daleko postoupeného 
pěšce – 36. …Vh5. V tomto případě po 
37.Vb7 Kd8 následuje 38.Vf6! Opět to krajně 
nepříjemné napadání z různých stran. 
38. …Vxh6 Věž na h6 stojí velmi špatně, 
například: 39.Vf8+ Ke7 40.Va8 Kd6. 
Prakticky vynuceno vzhledem k hrozbě 
41.Vaxa7 Vxb7 42.axb7. 
41.Vaxa7aVxb7 42.Vxb7 Kc6 43.Vf7 Vh5 
44.a7 Va5 45.Vxh7. Se dvěma pěšci navíc 
bílý lehce zvítězí. 



35.Vxh6 Kg7 36.Vc6 Vf5 
Bílý zvětšil převahu na královském křídle a 
snaží se přinutit soupeřovy věže zaujmout 
pasivní pozice. 
37.Vec3 Vff7 
Černý nemůže měnit ani jeden pár věží. 
Například, 37. …Ve7 38.Vc7 Vff7 39.Vxe7 
Vxe7 40.Vb3 s ideou 41.Vb7. Vzniká buď 
pěšcová koncovka s minimální materiální 
výhodou dostatečnou pro výhru, nebo věžová 
koncovka se dvěma pěšci bílého. 
Přičemž, jak už víme, ani čtyř věžová 
koncovka nepřináší usnadnění. 
38.f4 
Bílý pomalu postupuje pěšci, ještě více zužuje 
životní prostor černých figur. 
38. …Vfe7 39.Kh3 Vf7 40.V3c5 Kf8 41.Kh4 
Ke7 42.Vb5 Kf8 43.f5 Vfe7 44.g4 Kf7 
45.Kh5 Ve1 46.Kg5 Vee7 47.Vb8 
 

 
 
1-0 
 
Může se zdát, že se Spielmann vzdal kvůli 
hrozbě Vh6. Ve své podstatě se černý nachází 
v zugzwangu. Může tahat jenom jednou věží, 
protože 47. …Kg7 umožňuje „vidličku“ 
48.f6+. Po jakémkoliv tahu věží je umožněn 
tah Vb7. Například: 47. …Vd5 48.Vb7 Vdd7 
a nyní je nejjednodušší 49.Vxd7 Vxd7 
50.Kh6 Kf8 51.Vc8+ vyhrává druhého pěšce.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Realizace poziční převahy: hra na obou křídlech 
 
V následujících příkladech bude v úvodní pozici nejenom materiální převaha, ale také velký počet 
pěšců na šachovnici. V takových případech převládají poziční faktory nad naturálními. Bránící se 
strana by s radostí odevzdala pěšce za likvidaci celé pěšcové struktury na jednom křídle, tímto by 
získala obranyschopnou pozici na druhém úseku šachovnice. 
Rovněž můžeme sledovat, jak Rubinstein rozpracoval a uvedl do života středo-herní plány hry 
v pozicích, kde na šachovnici zůstávají pouze věže a pěšci. 
 
Následující partie demonstruje již známou ideu nástupu krajními pěšci, tentokráte v mnohem 
typičtějším a řekl bych, čistém provedení. 
 

Duras – Rubinstein 
Petrohrad, 1909 

 

 
 
Bílý má více prostoru a připravuje útok na 
královském křídle. Černý musí přemýšlet o 
přechodu do věžové koncovky, že? 
19. …Jxe4 20.Jxe4 f5 21.Df3 fxe4 22.Sxe4 
Sxe4 23.Dxe4 Df6 24.Vf2 
Najednou má bílý vážné problémy. Nemůže 
zabránit černému v obsazení sloupce „e“ kvůli 
slabinám na b2 a f4 a nevhodnému postavení 
dámy. 
Jusupov analyzoval následující variantu: 
24.Dc6. Pokouší se využít postavení věže na 
a8, kvůli čemuž není možný přirozený tah 24. 
…Vf7. 
24. …Dd4+ 25.Kh1. Jak se ukáže, tady je král 
umístěn nevhodně. 
25. …Dc5. Nejjednodušší způsob jak 
odstranit útočící bílou dámu. 
26.Dxc5 bxc5 27.Vae1 Vae8. Pěšec f4 je 
v nebezpečí. Zdá se, že po 28.g3 odrazí bílý 
hrozbu, neztráceje kontrolu sloupce „e“. 
Nicméně zálohy černého nejsou ještě 
vyčerpány. 
28. …g5! 
 

 
 
Díky tomuto energickému tahu se jedna 
z černých věží nezadržitelně probije na 
druhou řadu. 
29.fxg5 Vxf1+ 30.Vxf1 Ve2. Černý má 
zjevnou převahu. Zejména zde se ukazuje 
špatné postavení bílého krále. Z pole g1 mohl 
podpořit svou věž v nejefektivnější obraně 
31.Vf2. 
Ukazuje se, že bílý nemůže vytvořit protihru, 
protože jeho věže nemají cesty pro vniknutí 
do soupeřova tábora. Nedaří se ani pokrýt 
svoje slabiny, bez ohledu na volného pěšce. 
Dále je možno: 
31.Vb1 Kg6 32.h4 Kh5 a bílý má vážné 
problémy. 
24. …Vae8 25.Dd5 
Nyní již na 25.Dc6 přijde 25. …Ve7. 
Rubinstein následujícími tahy rozestaví své 
figury na optimální pozice. 
25. …Df5 
Černá dáma bere pod kontrolu celý komplex 
bílých polí, zvláště e4 a g4. Dámy stanuly 
naproti sebe a pro žádnou stranu není 
výhodné rušit toto napětí. Po Dxd5 gxf5 
zesiluje černý kontrolu nad centrálními poli a 
buduje clonu v cestě bílých pěšců 
královského křídla. A tak se oba hráči musí 
snažit přimět soupeře jít na výměnu. 
Nicméně, brzy se ukáže, že reálně toho může 
dosáhnout pouze černý. 
26.Vd1 Ve4 



Zaujímá slabý bod a připravuje konečné 
obsazení sloupce „e“. 
27.g3 Vfe8 28.Kg2 
Bílému nezůstává nic jiného, než čekat, co 
udělá soupeř. Jediná opravdová slabina 
černého – je pěšec c7, ale je velmi obtížně ji 
napadnout. Například, na Dc6 existuje V8e7. 
Pro dámské křídlo typický nástup 
prostřednictvím a3, b4 a c5 v daných 
konkrétních podmínkách není zvláště 
efektivní, protože postup pěšců by vedl pouze 
k vytvoření slabin. Ku příkladu, kdyby bílý 
udělal i dva tahy za sebou 29.a3 a 30.b4, 
jednoduše by ztratil pěšce c4 i pěšce b4 po 
Dxd5. 
Plné ovládnutí sloupce „e“ zajišťuje černému 
stabilní převahu. Nicméně uspěchané aktivní 
jednání věží by přivedly pouze k výměnám a 
pravděpodobné remíze. Všechny figury 
černého nyní fakticky zaujímají nejvýhodnější 
pole. To znamená, že pro další zesílení pozice 
je nezbytný postup pěšců. 
Ale na dámském křídle není co vylepšovat: 
černí pěšci se nacházejí na skvělých místech, 
omezují aktivnost protivníka. Proto, 
vylučovací metodou, zůstává pouze jeden 
konstruktivní tah. 
28. …h5!! 
Skvělý plánovitý tah. Když pěšec postoupí 
ještě o jedno pole, bude hrozit matovým 
útokem po h4-h3+. Tato hrozba prakticky nutí 
bílého k výměně na f5. V koncovce pak pěšec 
„h“ změní své původní plány a jednoduše 
vezme na g3 a vytvoří tak ještě jednu slabinu 
na tomto poli. 
 

 
 
29.b3 
Tah 29.h4 nezasluhuje vážné analýzy. 
V tomto případě se kardinálně oslabuje bod 

g3 a bílý nemá naději vytvořit na královském 
křídle volného pěšce v koncovce. 
29. …Ve3?! 
Aby potáhnul h5-h4 při optimálních 
podmínkách, měl černý postavit krále na f6. 
Postavení krále blíže k centru ve světle 
gradující koncovky je pouze jedna idea tohoto 
tahu. Věc se má tak, že po předpovídaném h5-
h4, Dxf5 gxf5, gxh4 bude věž e8 potřebovat 
sloupec „g“. Tenkrát může černý zahrát Vg8+ 
a Vg4. V této variantě je vidět, jak je zdravé 
postavení věže na e4 – nepouští dámu na d4 a 
zajišťuje svému králi klidný život. 
Rubinstein měl okamžitě vylepšit pozici krále 
cestou 29. …Kf6. 
30.Vd4?! 
Bílý rovněž chybuje, sám odebírá důležité 
pole své dámě! Úpornější bylo 30.Vdd2 a zdá 
se, že černý nemá nic lepšího, než se vrátit 
věží na e4, připravuje Kf6 a h5-h4. Mám za 
to, že Rubinstein by to pravděpodobně udělal. 
V každém případě, 30. …h4 by bylo 
předčasné: 31.Dxf5 gxf5 32.gxh4 Kf6 33.Vf3 
a bílý může bojovat. 
30. …Kf6 31.h3?! 
Podle všeho chtěl Duras vzít pod kontrolu 
pole g4, ale pouze oslabuje svou pěšcovou 
strukturu. V turnajovém sborníku uvádí 
Lasker tuto zajímavou variantu: 
31.Vdd2 h4, hrozí h4-h3 s matovým útokem. 
32.Dxf5+ gxf5 33.Vf3 
Špatné je 33.gxh4 kvůli 33. …Vg8+ 34.Kf1 
Vg4 a bílí pěšci jsou příliš slabí. Mírně 
houževnatější  33.Vc2, ale to by přivedlo 
k téže pozici, jako v Laskerově variantě. 
Například: 33. …hxg3 34.hxg3 Vd3 35.Vf3 
Vee3 36.Vcf2 Kg6! Hrozba všeobecných 
výměn na f3 s následujícím Kh5 a vyhranou 
pěšcovou koncovkou nutí bílého hrát 37.Vxe3 
Vxe3 a vzniká táž pozice, jako v hlavní 
variantě. 
33. …hxg3 34.hxg3Ve2+ 35.Vf2 Vxd2 
36.Vxd2 Ve3 
 

 



 
Černá věž paralyzovala aktivitu obou bílých 
figur. Král musí bránit slabého pěšce g3, věž 
je nucena bránit druhou řadu. 
Operace na královském křídle je zakončena, 
následujícím krokem bude podobná akce na 
opačném úseku šachovnice. Základní plán 
černého – provést a4-a3 (po možném Vc3, 
aby nebylo umožněno braní bxa4) a potom 
převést věž na b2. Podívejme se, jak to 
realizovat v praxi. 
37.Vc2 
Jediný způsob, jak překazit plán černého. 
V případě 37.Kh3 Vc3 38.Kh4 a4 39.Vb2 a3 
40.Ve2 Vc1 41.Kh3 Vb1 protihra bílého není 
působivá: 42.Ve8 Vb2 43.Va8 Vxa2 44.Va7 
Va1 45.Kg2. Bílému se nepodaří sebrat pěšce 
c7, protože tehdy černý postoupí pěšcem na 
a2 a vyhraje po Vh1+. 45. …a2 
(pravděpodobně nikoliv jediná cesta k výhře) 
46.Kh2 Vb1 47.Vxa2 Vxb3 48.Va7 c5 a 
Vb4xc4. 
37. …a4. Toto je lepší než 37. …Kg6, kde po 
38.Kh3 Kh5 39.Vd2 Vc3 40.Vd5 Kg6 41.Vb5 
bílý značně aktivuje své figury. 
38.bxa4!? Va3 39.Kh3 Vxa4 40.Kh4. Zatím 
se bílému dařilo bránit své slabiny. Nicméně 
nyní jeho věž téměř nemá tah, což dá černému 
možnost zahrát na zugzwang. 
40. …Va3 41.Kh3. Předešlý tah černého 
nedával bílé věži reálnou volnost. Například 
v případě 41.Vd2 Vc3 42.Vd4 Vc2 ztrácí bílý 
pěšce „a“ kvůli hrozbě Vh2 mat. 
41. …Kg6. Král má namířeno k poli g4. 
42.Kh4 Vd3 43.g4 
Bílý by stejně dříve nebo později byl nucen 
tento tah udělat. Například: 43.Kh3 Kh5 
44.Vb2 Vc3 45.Vb4 Vc2 46.a4 Va2 47.Vb5 
Kg6 48.Vb4 Kf6 a je třeba táhnout pěšcem 
„g“, protože věž nemůže táhnout kvůli ztrátě 
pěšce „a“. A na 49.Kh4?? následuje 49. 
…Vh2 mat. 
43. …fxg4 44.Kxg4 Kf6. Bez ohledu na to, že 
černý ještě nevytvořil žádné hrozby, musí bílý 
zhoršit postavení jedné ze svých figur, což 
vede ke ztrátě pěšce. To je plně postačující 
pro výhru. 
Probereme dvě varianty: 
a) 45.Ve2 Vc3 46.Ve4 Vc2 47.a4 Vg2+. Před 
tím, než černý napadne odsouzeného pěšce 
a4, vyžene krále z aktivní pozice a zbavuje 
bílého protihry založené na pokračování f4-f5 
a Ve6+. 
48.Kf3 Va2. Pozice bílého se hroutí. 
b) Bílý se může pokusit rovnou odevzdat 
pěšce – 45.f5, ale po 45. …Vd4+ 46.Kf3 

Kxf5 47.Ke3 Ke5 se jeho králi nepodaří 
dosáhnout relativně lepšího pole b3. Černý 
vyhrává, když pokračuje po 48.Vc1 – 48. 
…Vh4, pak Vh3+ a Kd4. 
31. …h4 32.Dxf5+ 
32.g4 ztrácelo materiál: 32. …Vg3+ 33.Kh2 
Dxd5 34.cxd5 Vee3 35.Vc2 Vxh3+ 36.Kg2 
Veg3+ 37.Kf1 Vh1+! (to je silnější, než dříve 
mnou uvedené 37. …Vxg4, které ovšem 
rovněž vyhrává) 38.Ke2 Vh2+ a bílý musí 
odevzdal celou věž, aby zabránil matu. 
32. …gxf5 33.gxh4 Vg8+ 34.Kf1 
Nebylo lepší ani 34.Kh2 Vgg3. 
34. …Vxh3 35.Ke2 Ve8+ 36.Kd2 Vxh4 
Po kolikáté již Akiba Rubinstein velkolepě 
pracuje věžemi. Nadešel čas jednu z nich 
vyměnit. 
37.Vg2 Veh8 38.Kc3 Vh3+ 39.Vd3 Vxd3+ 
40.Kxd3 Vh3+ 
 

 
 
41.Kd4? 
Tento tah je evidentně spojen s omylem. 
Duras doufal v dosažení protihry napadením 
černých pěšců svým králem. Houževnatější 
bylo 41.Ke2, například: 
41. …Vc3 42.Vg8 
42.Kd2 je špatně, tak jako i pokračování 
v partii, je to vidět z následující varianty: 42. 
…Vf3 43.Vg8 Ke7 44.Vg7+ Kd8 45.Vf7 
Vxf4 plánuje převést krále na mnohem 
aktivnější pole c6. Dále v závislosti na tom, 
kde se nachází bílý král, zahraje černý Vf2xa2 
nebo Vf1 a f5-f4. Jestliže 46.Ke3, pokoušeje 
se narušit koordinaci černých figur, tak 46. 
…Ve4+ 47.Kd3 Ve5 a se dvěma pěšci navíc 
musí černý vyhrát. 
42. …Ke7 (není zcela jasné 42. …Vc2+ 
43.Kd3 Vxa2 44.Vc8). 
43.Vg7+ Kd8 44.Vf7 Vc2+ 45.Kd3 Vxa2 
46.Vxf5 Va3 47.Kc2 a4 48.bxa4 Vxa4 



49.Kb3 a i když černý evidentně musí vyhrát, 
je postavení bílého lepší, než v partii. Dále je 
možné 49. …Va1 50.Vf7 Va5 51.f5 Vc5 a 
poté b6-b5. 
41. …Vf3 42.Kd5 Vxf4 43.Kc6 Vg4! 
Zdá se, Duras přehlédl obranný manévr, 
započatý tímto tahem. Bílý má o dva pěšce 
méně a fakticky nemá žádnou protihru. 
44.Vf2 Vg7 45.Kd5 Ve7 46.Vf1 Kg5 
47.Vg1+ Kf4 48.a3 Kf3 49.Vf1+ Kg4 
50.Vg1+ Kh3 51.Vf1 Ve5+ 52.Kc6 Kg2 
53.Vf4 Kg3 54.Vf1 Vc5+ 55.Kb7 f4 56.Vc1 
Bílému se nakonec podaří vytvořit 
nepříjemnou hrozbu b3-b4 s dalším Kxc7. 
56. …d5! 
Je užitečné pozorovat, jak Rubinstein po 
celou dobu dusí i nejmenší možnost protihry 
ze strany soupeře. Nyní nelze hrát 57.b4 
vzhledem k 57. …Vxc4. 
57.Vg1+ Kf2 58.Vb1 d4 
Jestli 58. …dxc4, tak 59.b4. 
59.Vc1 d3 60.b4 axb4 61.axb4 d2 62.Vc2 
Ke3 
Duras byl rovněž tvůrcem studií a možná 
doufal, že udělá remízu nějakým kouzelným 
způsobem; jinak nelze vysvětlit, proč ještě 
bílý pokračuje ve hře. 
63.bxc5 d1D 64.Vc3+ Kd4 65.cxb6 Kxc3 
Varianta 66.bxc7 Dd7 67.c5 Db5+ 
nepotřebuje komentáře. 
0-1 
 
V předešlém příkladu se staly křídelní 
operace možnými díky pevné dominaci 
černého v centru. Podobným akcím vyhovuje 
také zavřený střed, což můžeme najít 
v následující partii. V ní, jako pro 
různorodost, provádí Rubinstein útok na obou 
křídlech s pomocí jezdcových pěšců. 
Síla tohoto kombinačního útoku se projevila 
mnohem více, než v předešlé partii ze dvou 
základních příčin. Za prvé, do výměn bude 
zapojeno více pěšců, což přivede 
k důležitějším změnám pěšcové struktury a 
k otevření většího počtu sloupců. Za druhé, 
aktivní činnost bude probíhat blíže k centru a 
bude mít bezprostřední vliv na tento úsek 
šachovnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubinstein – Rosselli 
Merano, 1924 

 

 
 
Tato koncovka pravděpodobně nejenom 
vypadá jako vyrovnaná, ale také se takovou 
jeví ve své podstatě. Nicméně, aby bylo 
dosaženo remízy, je třeba ještě dlouho hrát. 
Cožpak se výchozí postavení nejeví také 
remízovou? 
26.g5 
Rubinstein zahajuje typický minoritní útok. 
Jeho hlavním cílem je odlákat jednu z černých 
věží od téže operace na protějším křídle. 
Zjevně předčasným by bylo 26.b4 pro 26. 
…c5 s hrozbou a7-a5. 
26. …hxg5 27.hxg5 Vf8 
Lze nalézt i argumenty ve prospěch 
pokračování 27. …fxg5 28.Vxg5 Vg8. I když 
pěšec „g“ se nyní zdá slabý, mohou se u něj 
případně objevit slušné perspektivy. 
Nedostatek tohoto pokračování je v prudce 
zvýšené aktivitě bílých věží: 29.Vg6+ Ke7 
30.b4 a dále Kb3-c4. 
Malfagia dokládá tyto závěry těmito 
variantami: 
30. …Vaf8!? 31.Vxf8 Kxf8 32.Kb3 Kf7 
s cílem uvést do pohybu pěšce „g“. 
 

 



33.Vg5 Kf6 34.Vf5+! (ale ne 34.Va5 g5! 
35.Vxa7? g4 a převahu má již černý). 
34. …Ke6 35.Kc4 g6! opět se snaží zahnat 
bílou věž. V případě 35. …g5 by hra přešla do 
hlavní varianty po 36.Kxd4 g4 37.Vf2! 
36.Vg5! Bílý opět využívá věž, aby získal čas 
pro přiblížení svého krále. 
36. …Kf6 37.Va5 g5 38.Vf5+! Po přilákání 
krále na f6 má věž opět možnost, neztráceje 
času, přejít na potřebné pole za pomoci šachu. 
38. …Ke6 39.Kxd4 g4 40.Vf2! Nyní, když 
král přišel na pomoc věži při zadržení volného 
pěšce soupeře, má bílý skvělé perspektivy 
realizovat svou materiální převahu. 
28.b4 
Hlavní cíl operace, započaté tímto tahem – 
oddělit pěšce d4 od jeho sourozenců. 
V principu musí bílý pokud možno co nejdéle 
odkládat výměnu na f6, aby se vyhnul 
rychlému zjednodušení a aktivizaci věže a8. 
Například, po 28.gxf6 Vxf6 29.Vxf6 gxf6 
30.b4 získává černý poměrně bezpečnou 
pozici za pomoci 30. …a5! (ne však 30. 
…Vh8 31.Kb3 Vh2, jak bylo vytištěno 
v prvním vydání, vzhledem k jednoduchému 
pokračování 32.Vf5 c6 33.Va5 a černá věž 
není schopna neutralizovat tlak, vytvořený 
oběma bílými figurami na slabé pěšce a7 a 
d4; variantu předvedl Andreas Schulte). 
31.b5!? Neškodné je neutrální 31.Kb3 a hra 
přechází do varianty z komentáře 
k následujícímu tahu. 
31. …Vb8 32.a4 c6 33.Vf5 d5 
 

 
 
Využívaje přechodné slabiny pěšce b5 se 
černému podařilo vytvořit několik bodů 
napětí, což musí přivést k masovým 
výměnám; současně se zvětšuje 
pravděpodobnost remízového výsledku. Bílý 
má několik možných pokračování: 
a) 34.Vh5, dává věž pryč z citlivého pole 
s cílem vyjasnit postavení v centru; nyní bude 
možným exd5. Nicméně toto pokračování je 

příliš pomalé a černý může odpovědět 34. 
…dxe4 35.dxe4 Kd6! 36.Kb3 Ve8 a útok na 
pěšce e4 vyrovnává šance. 
b) Normální 34.Kb3, ale zde zaujímá král 
nevýhodnou pozici, což dovoluje černému 
udělat rychlou remízu cestou: 34. …cxb5! 
35.Vxd5 bxa4+. Vida jak se projevuje 
postavení krále. 
36.Kxa4 Vc8 37.Kb3 (37.Vxd4 Vxc2 
38.Kxa5 f5 vede ke zjevné remíze). 
37. …a4+ 38.Kb2 a3+ a není možné zachránit 
pěšce c2, například 39.Kb3 Vc3+. 
c) 34.Ka3!?. Pravděpodobně nejlogičtější tah. 
Bílý se zbavuje vazby a vyhýbá se mezišachu 
bxa4+ z předešlé varianty. Nicméně po více 
méně forsírovaném 34. …dxe4 35.dxe4 Vc8 
36.Kb2 cxb5 37.Vxb5 Vc3 je jediný 
způsobem boje o převahu – 38.Vd5. Bílý 
získává černého pěšce při udržení svého na 
e4. 
 

 
 
38. …Vh3! Z tohoto pole může věž vyvinout 
největší aktivnost, se zřetelem 
k nastávajícímu pochodu pěšců k poli 
proměny. 
39.Vxd4 Ke5 40.Vd5+. Na pohled solidní 
40.Vc4 by přivedlo k velmi pasivní pozici 
bílých figur. Černý mohl hrát 40. …Vh8 
s cílem mít možnost dát šach z poslední řady 
a jednoduše vyčkávat. 
40. …Kxe4 41.Vxa5. Protihra černého po 41. 
…f5 je viditelně dostačující pro remízu. 
Například, 42.va8 f4 43.a5 f3 44.a6 a nyní je 
nejjednodušší 44. …Vh7!, bere pod kontrolu 
pole a7, po čemž nemá bílý šance na výhru. 
28. …a5 29.Kb3 
Stále je příliš brzy hrát 29.gxf6: 29. …axb4 
30.axb4 Vxf6 31.Vxf6+ gxf6 32.Kb3 Va7 a 
bílý nemůže využít své navenek lepší pěšcové 
postavení. Ku příkladu, po 33.Kc4 Va2 
34.Vf2 Va4 35.Kb5 Va3 36.Kc6 Vc3+ se 
ukazuje, že bílý má tytéž slabiny, jako černý. 



Ale nebezpečnější bylo pro černého 29.b5, 
zejména kvůli pasivní věži f8. 
29. …axb4 30.axb4 c5 
Černý nemůže hrát jako v předchozí variantě. 
Po vyčkávajícím tahu 30. …Va7 využije bílý 
svou aktivní věž f5 pro dosažení převahy: 
31.Kc4 Va2 32.V1f2 Va4 33.Va5! 
31.c3 
Rubinstein pokračuje v podrývání soupeřova 
centra, současně si tak zajišťuje bezpečí svého 
krále. Velmi dobře byl obeznámen se silou 
dvou věží, aby spadnul do tak jednoduché 
léčky, jako 31.bxc5?? Vfb8+ 32.Kc4 Va4 
mat. 
31. …Vac8 
31. …dxc3 po 32.bxc5 vedlo k vytvoření 
stejné pěšcové struktury jako v partii. 
32. gxf6 
 

 
 
32. …gxf6 
Černý si sám vytváří problémy. Proč 
nevyměnit pasivní věž: 32. …Vxf6 33.Vxf6 
gxf6? Tehdy po 34.b5 by měl bílý spíše 
symbolickou převahu. Pokud by se mu 
podařilo postoupit pěšcem na b6 a podpořit jej 
králem s b5, byl by bílý konec konců blízko 
výhře, ale sérií přesných tahů je černý 
schopen tento plán překazit. Například: 
34. …dxc3 35.Kxc3 Va8 36.Vb1 (36.Kb3 
prohrává pěšce po 36. …Va5 37.Kc4 Va4+ a 
Vb4). 36. …d5! Tato protihra je dostatečná 
pro remízu. 
37.b6 dxe4 38.dxe4 Ke5 Bez ohledu na to, že 
černý musí odevzdat věž za pěšce „b“, černý 
pěšec „f“ je dostatečně silný, aby zajistil 
remízu. 
33.bxc5 
Více šancí na získání převahy dávalo 33.b5!? 
33. …dxc5 

Černý podruhé odmítá výměnu jednoho páru 
věží. Jeho poslední tah je třeba považovat za 
rozhodující chybu (viz komentář k 38. tahu 
bílého). 
Možná si Rosselli všiml, že po 33. …Vxc5 
34.Vxc5 dxc5 35.Vf5 nemůže zabránit ztrátě 
pěšce a nemohl si udělat jasnou představu o 
vznikající pozici, řekněme po 35. …Vc8 
36.Kc4 Vc7 37.cxd4 cxd4+ 38.Kxd4. Jeho 
obavy jsou zcela pochopitelné, vždyť ještě 
dnes je teorie takových pozic nedostatečně 
prozkoumána („dva pěšci proti jednomu při 
existenci volného pěšce“). 
 

 
 
Ze všech knih o koncovkách (a obrátil jsem se 
na poměrně velký počet prací) pouze 
encyklopedická práce Averbacha představuje 
systematicky organizovaný materiál, ale i on 
se soustřeďuje zejména na pozice, ve kterých 
se volný pěšec nachází o krok před svým 
sousedem, což by v našem případě 
znamenalo, že pěšec „d“ již dosáhl páté řady. 
Ve srovnání s touto situací je pozice na 
diagramu mírně příznivější pro bílého, 
protože může projevovat pružnost při výběru 
plánu hry. Velmi pozorně jsem prostudoval 
tuto koncovku a došel jsem k závěru, že černý 
může udělat remízu. Vyžaduje to maximální 
přesnost. Zde několik ukázkových variant: 
38. …Vc1! Černý si musí pospíšit 
s umístěním věže za soupeřovy pěšce, aby 
zabránil jejich rychlému postupu. 
39.Va5 Vd1 40.Va6+ Ke7 41.Kc4 Vd2 
Nejbezpečnější způsob odporu. Věž se musí 
nacházet za nejslabším pěšcem. Vážnou 
chybou není ani nemá vliv na ocenění pozice 
41. …Vc1+, ale úloha černého se tím ztěžuje. 
Vyžaduje od něj jasnější a přesnější hru, než 
v hlavní variantě. Hlavní rozdíl spočívá 
v tom, že po 42.Kd5 Vd1 43.Va7+ tah 43. 
…Ke8 prohrává kvůli 44.Ke6! Proto musí 
král ustoupit na méně výhodné pole: 43. 



…Kf8. V takovém případě vzniká pozice na 
diagramu. 
 

 
 
44. …Ve1 Dříve nebo později bude muset 
černý napadnout pěšce „e“, protože bílý hrozí 
zesílit jeho pozici cestou Kc5 a d4-d5. 45.Kc6 
Vxe4 46.d5 (s hrozbou vyhrát po 47.Va8+ a 
48.d6 – černá věž je příliš blízko bílého krále, 
aby mohla vytvořit dostatečnou protihru). 46. 
…Vc4+! Polem d7 disponuje bílý král, ale to 
je pro výhru nedostačující, protože pěšec „f“ 
vyrovnává šance. Například: 47.Kd7 f5 48.d6 
f4 49.Ke6. Kvůli hrozbě Va8+ a dalšímu d6-
d7 se zdá, že situace černého je zlá, ale ten ji 
šťastným způsobem odráží za pomoci 49. 
…Ve4+ 50.Kd5 Ve1! 51.Va8+ Ve8 52.Va4 
Ve3! (zavčasu brání bod f3) 53.Kc6 Vc3+ 
(pokračuje pronásledování bílého krále a 
současně jej nutí stát před pěšcem) 54.Kd7 f3 
55.Vf4+ Kg7 56.Kd8 Kg6 57.d7 Kg5. 
Nebo 47. …Kf7 48.d6 f5 49.Kd8+ Kf6 50.d7 
f4 51.Vc7 Vd4 52.Vc6+ Ke5 53.Ke7 (hrozí 
Ve6+ a poté Vd6 s výhrou) 53. …Vxd7+! 
54.Kxd7 f3. 
V obou variantách je remíza zřejmá. 
Někteří čtenáři možná nesouhlasí s tím, že 
dělám takový rozdíl mezi 41. …Vd2 a 41. 
…Vc1, vždyť černý se ani v první variantě 
nevystavuje velkému nebezpečí. Když se 
zabýváš analýzou pozice, je tomu opravdu 
tak, ale během praktické hry je zapotřebí vždy 
zvolit pokračování, nejvíce omezující 
možnosti soupeře, abychom se vyhnuli 
nepříjemným překvapením a maximálně 
eliminovali pravděpodobnost vlastní chyby. 
Vrátíme se k hlavní variantě – 41. …Vd2. 
 

 
 
Hra se mohla dále vyvíjet následujícím 
způsobem: 
42.d4 Ve2 43:Kd5 
Jestliže postoupí pěšec „d“ – 43.Kd3 Ve1 
44.d5, tak to umožní černému získat velmi 
lehce obranyschopné postavení po 44. …Vf1. 
Bude nad síly bílého odehnat soupeřovu věž 
ze sloupce „f“ a proniknout svým králem na 
královské křídlo. Současně bude nástup na 
druhém křídle lehce neutralizován šachy 
z první řady. 
43. …Kf7! 
Ještě jeden velmi přesný tah. V případě 43. 
…Ve1 44.Ve6+ Kf7 45.Kd6 Va1 46.Ve7+ 
Kf8 47.Vb7 Ve1 48.d5 Vxe4 49.Kc6 
dostáváme nám již známou pozici. 
Z praktického pohledu je 48.d5 vhodnější, než 
48.e5 fxe5 49.dxe5 Vd1+ 50.ke6 Va1 
51.Vb8+ Kg7 se známou remízovou pozicí. 
44.Va7+ Kg7 a bílý nemůže zesílit pozici. 
 
Po 33. …Vxc5 není pro černého nebezpečné 
34.cxd4 Vb8+! odřezává protivníkova krále 
od úseku šachovnice, kde probíhají hlavní 
události. 35.Ka4 Vxf5 36.Vxf5 Vb1. Pozice je 
remízová, bez ohledu na bílého pěšce navíc. 
34.Kc4 dxc3 35.Kxc3 Vc6 36.Kc4 
Bez ohledu na redukci materiálu na 
šachovnici si bílý udržuje převahu. Jeho 
pěšcová struktura je zjevně lepší a oba černé 
izolované pěšce není snadné bránit. Zvláště 
smutné je postavení pěšce f6: po e4-e5 jí bílý 
jednoduše sebere. Nyní je vidět, že 
dlouhodobý Rubinsteinův plán (g4-g5 a b3-
b4) dosáhl cíle. 
36. …Vc7 37.e5 Vd7 
 



 
 
38.Vxf6+?! 
Rubinsteina v tomto okamžiku zradila intuice. 
Evidentně si přibližně představoval další 
průběh partie, ale musel přehlédnout možnost 
černého ve 41. tahu. 
Nicméně kvalifikovat chybu Akiby pouze 
jako omyl ve variantě by bylo velmi 
zjednodušením popisem situace. Ve 
skutečnosti je toto řešení v příkrém rozporu 
s jeho obvyklým způsobem myšlení, které již 
známe. Možná, že neměl zkrátka svůj den. 
Zkusme si představit, jak by tuto pozici 
Rubinstein ocenil v devíti případech z deseti. 
Koncovka s jedním párem věží je zjevně lepší 
za bílého, ale nikdy by nedokázal předvídat 
její konečný výsledek. Dává konec konců 
praktické šance na výhru a stálo by za to ji 
hrát, pokud by nebyly jiné, perspektivnější 
alternativy. 
Mezi tím, není tak těžké určit, že při 
zachování všech věží na šachovnici, bílý 
zvětší svou převahu. Věc spočívá v tom, že 
černému se nepodaří zablokovat pěšce „f“ 
králem a to znamená, že jedna z jeho věží 
zůstane v pasivním postavení. Zatímco bílé 
věže mohou projevovat obvyklou aktivitu, 
díky prostorové převaze. 
Po 38.gxf6 mohlo následovat: 
38. …Vd4+ (38. …Vff7 prohrává pěšce „c“, 
protože v případě 39.Vxc5 Vxf6? 40.Vc6+ 
bílý bere věž). 
39.Kc3 Vd6 
39. …Vd5 40.Vxd5 Kxd5 je prostě 
beznadějné: černý se bude neustále ocitat 
v zugzwangu proto, že věž nemůže tahat. 
Například: 41.f7 Ke6 42.Kc4 Kd6 43.Vf3 
Kc6 44.Vf6+ Kd7 45.Kxc5 atd. 
40.f7 Vd7 41.V1f3 a dále Kc4. Obranné 
rezervy černého jsou vyčerpány. 
38. …Vxf6 39.exf6 Kf7 

 

 
 
Bílému se podařilo získat pěšce, ale to ještě 
negarantuje výhru. Pokud by černý 
zablokoval pěšce věží, jeho pozice by byla 
kritická, ale za dané situace klidně může 
pokračovat v boji. Vždy je užitečné osvobodit 
pro aktivní činnost nejsilnější figuru (v našem 
případě věž). 
I když se pěšec c5 zdá být snadnou kořistí, 
slabost pěšce d3 umožňuje černé věži klást 
houževnatý odpor bílému tandemu K+V. Ve 
většině případů vede výměna pěšce f6 za 
pěšce c5 k přebité remíze, protože černý král 
se nachází příliš blízko od posledního bílého 
pěšce. Následující tahy jsou příznačné a 
typické pro podobná postavení. 
40.Vf3 
S hrozbou Kxc5. 
40. …Vc7 41.Vf5 
Hrozí sebrat s tempem na c5. Nic nedává 
41.Kd5, protože věž má dostatek polí na 
sloupci „c“. Například 41. …Vc8 42.Kd6 c4 
43.Kd7 Vc5 se zjevnou remízou. 
41. …Vd7?! 
Není to ještě rozhodující chyba, ale samotná 
snaha černého neustále držet věž v pasivní 
pozici postupně přivede k jeho porážce. 
Rosselli možná považoval pro udržení 
rovnováhy za plně postačující stávající 
rozložení rolí: král zadržuje pěšce „f“ a věž 
bojuje na druhém křídle. Ale v tak 
specifickém zahájení, jakým je staroindická 
obrana, kdy každý hráč útočí na „svém“ 
křídle, je spolupráce mezi křídly životně 
potřebná; její zanedbání může mít osudné 
následky. 
Aktivnější bylo 41. …Va7! a není vidět, jak 
může bílý zesílit pozici. 
42.Vd5! 



Náhle se ukazuje, že bílý čehosi dosáhl. Na 
poli d6 bude věž zaujímat aktivnější pozici, 
současně chrání oba pěšce a kryje krále. 
42. …Va7 43.Vd6 Vc7 44.Kd5 
 

 
 
Vznikla pozice vzájemného zugzwangu. 
Pokud by byl bílý na tahu, tak na 45.Ke5 by 
následovalo 45. …c4! a sedmá řadě je 
spolehlivě chráněna (srovnejte s poznámkami 
ke 45. tahu černého). Černý nemohl dříve 
ztratit tempo, protože na 42. …Vc7 (s ideou 
43.Vd6 Vc8 44.Kd5 Vc7) by následovalo 
43.Vxc5. Nicméně, jak bude vidno, pokrok 
bílého, založený na soupeřovu zugzwangu, 
nemusel mít rozhodující význam. 
44. …Vc8 45.Ke5 
Král dosáhl ideální pozice: chrání pěšce f6, 
což vytváří hrozbu Vd7 a Kf5-g6, ale 
případně je připraven vyrazit na druhé křídlo. 
Nic nedávalo 45.Vc6?: 45. …Vd8+ 46.Kc4 
Vd4+ 47.Kc3 Vd5. Ještě jednou se lze 
přesvědčit, nakolik efektivní je věž 
v podobných pozicích. 
45. …Vc7? 
Zde měl černý poslední možnost odpoutat se 
od pasivní strategie. 
Rosselli pravděpodobně předpokládal, že 
obrana černého je založena na výměně 
posledního pěšce po c5-c4. Ale nalézt pro to 
vhodný okamžik je těžké. Problém je v tom, 
že bílý má doplňkové tempo pro útok pro 
postupu pěšce „c“, zatímco černá věž má 
dostupné pouze jedno pole, pokud brání pěšce 
c5. Rosselli se rozhodl nejprve ochránit 
sedmou řadu, ale to se podaří jen částečně. 
Podívejme se, co by se stalo v případě 45. 
…c4. 
Bílý musí pochopitelně hrát 46.Vd7+. 
 

 
 
V tomto postavení nemá černý moc 
příjemnou volbu: 
a) 46. …Ke8 47.Vh7 cxd3 48.Vh8+ Kd7 
49.Vxv8 d2. Vzniká dojem, že se černému 
podařilo vymanit: v případě příchodu dámy 
bude nejpravděpodobnějším výsledkem 
remíza věčným šachem. Ale přijde 50.Vc5!! 
d1D 51.Vd5+ Dxd5+ 52.Kxd5. Snadno se 
přesvědčíme, že pozice bílého je vyhraná. 
b) 46. …Kg6 snaží se být blíže u pěšce 
47.Vg7+ Kh6 48.d4! (nedostatečné je 
48.dxc4? Vxc4 49.Vg8: černý remizuje 
s pomocí 49. …Vc7 50.Ke6 Vc6+ atd). 
48. …c3 Stala se pozice obousečnou? 
49.Vg1 c2 50.f7  Ve své podstatě ne! Černý 
král je mimo hru a postup druhého pěšce 
rozhoduje partii: 
50. …Kh7 51.d5 
c) 46. …Kf8 47.Kf5 (s ideou Kg6) 47. …c3 
(47. ….cxd3 48.Kg6 a Vxd3-h3 – černý 
nestihne převést věž na aktivní pozici) 
48.Kg6 Ke8 Prohrává 48. …c2: 49.Vh7 Ke8 
50.f7+ Ke7 51.f8D+! Kxf8 52.Vh8+ Ke7 
53.Vxc8 vyhrává věž a zastavuje pěšce. 
49.Ve7+ 
Krásnější je 49.Va7 c2 50.Kg7 se strašlivou 
hrozbou f7-f8D. Například: 50. …Kd8 51.f7 
Vc7 52.Va1! dosahuje výhry. Ale jako 
základní jsem zvolil jinou variantu, protože se 
aktivuje, pokud celou pozici přemístíme o 
jeden sloupec vlevo. 
49. …Kd8.50.Ve1 Bílý vyhrává postupem 
svého pěšce. 
Mezi tím se černý mohl zachránit po 45. 
…Ve8+! 
 



 
 
46.Kf5 (46.Kd5 Vc8 vede k opakování 
pozice) 46. …Ve3 nebo 46. …Ve1 a bílý 
bude obtížně hledat vyhrávající plán. 
46.Vd8? 
Rubinstein vypouští krásnou možnost dostat 
černého do zugzwangu po 46.Vd5! 
 

 
 
Černý se nemůže vyhnout rozhodujícímu 
oslabení pozice. Níže několik příkladů 
možného pokračování: 
a) Na 46. …Kg6 nebo 46. …Kf8 přijde 
47.Vd8! (+) a po 47. …Kf7 využije bílý 
omezenou pohyblivost černé věže – 48.Kd6 
Va7 49.Vd7+! s přechodem do vyhrané 
pěšcové koncovky. 
b) 46. …c4 vede ke ztrátě pěšce po 47.Kd6 
Vc8 48.Kd7 a dxc4, v této pozici je černý král 
odříznutý od bílého pěšce „c“. 
c) 46. …Vc6 Černý zabezpečuje věži 
umístění na sloupci „c“, ale nechává bez 
obrany osmou řadu, což dává bílému 
dodatečné možnosti: 
47.Vd7+ Ke8 Černý musí napadat věž, 
protože 47. …Kf8 dopouští 48.Kf5 s dalším 
Kg6. 
48.f7+! Tento tah by nebyl možným, kdyby 
věž stála na c8. 
48. …Kf8 49.Vd6! zabezpečuje svému králi 
přístup na pole f6. 
49. …Vc8 V případě 49. ...Vc7 má bílý 
k dispozici nám již známou ideu: 50.Vd8+ 

Kxf7 51.Kd6! s cílem po Vd7+ vyměnit věže 
a přejít do vyhrané pěšcové koncovky. 
50.Kf6 V tomto postavení vede 
nejjednodušeji k výhře Ve6-e8+, znovu 
přechází do pěšcové koncovky. Černý může 
ještě s nadějí na pat zahrát 50. …c4 51.dxc4 
Vc6, ale prosté 52.Ke6 nebo 52.Ve6 zajišťuje 
bílému výhru. 
d) 46. …Vc8 Nejhouževnatější, ale rovněž 
nedostatečná obrana: 
47.Vd7+ Ke8 (po 47. …Kg6 48.Vg7+ je 
černý král vytěsněn do nevýhodné pozice) 
48.Vh7 nutí protivníka zaujmout věží pole, 
kde může být napadena bílým králem. 
48. …Vc6 49.Va7 
Dříve než bílý přistoupí ke konkrétním akcím, 
vylepšuje pozici věže. Chybou by bylo 
unáhlené 49.Kf5 Vd6 50.Kg6 Vxd3 51.Vh8+ 
Kd7 52.f7 Vg3+ s remízou. Od šachů se může 
král zbavit jenom na f8, ale tehdy má černý 
dostatečnou protihru díky svému volném 
pěšci. 
49. …Vc8 Černý nemá zvláštní výběr. Stejně 
tak je beznadějné 49. …Vb6 50.Vc7 a 49. 
…c4 50.f7+ Kf8 51.Kd5 Nyní vede k výhře 
50.Kf5 s dalším Kg6. 
46. …c4? 
Tento tah měl rovnou vést k porážce. Rosselli 
se evidentně bál, že slabý pěšec c5 při 
neutrálním pokračování pouze zvětší jeho 
obtíže. Například: 46. …Vc6 47.Vd7+ Kf8 
48.Kf5 nebo 46. …Va7 47.Vh8 Va3 48.Vh7+ 
Kf8 49.Vd7 a pak buď Ke6, Kf5-g6, nebo 
Kd5xc5. V prvním vydání jsem tento pohled 
odděloval, ale vše se ukázalo nebýt tak 
jednoduché. Muhleberger navrhl 49. …Va1, 
po čemž nemá bílý nic lepšího, než výměnu 
pěšců „f“ a „c“, což přivádí k teoretické 
remíze. 
 

 
 



47.Vh8? 
Neuvěřitelné! Rubinstein se nevšímá 
forsírované výhry. 
47.Kd6! c3 Akiba zřejmě neviděl, jak zastavit 
tohoto pěšce. V případě 47. …Va7 48.dxc4 
bílý lehce vítězí, vždyť černý král je odříznut 
a nachází se na dlouhé (bráno od pěšce „c“) 
straně šachovnice. 
48.Vh8!! Skutečně, není snadné najít takový 
tah. Pozice na šachovnici je navýsost 
zajímavé. Bílý vytvořil smrtelnou hrozbu 
Vh7+ a Vxc7 a stihne sebrat věž a zadržet 
pěšce. Černý nemůže nic dělat. Jeho věž se 
ocitla ve skutečné pasti: všechna pole na 
sloupci „c“ jsou kontrolována bílým, na 
sedmé řadě čeká nevyhnutelná záhuba 
s ohledem na výše uvedené hrozby. 
47. …Vc6 
47. …Vc5+ připouští 48.Kd6. 
48.Vh7+ 
V případě 48.Kd5 schází pro výhru jedno 
tempo: 48. …Vxf6 49.dxc4 Ke7 50.c5 Kd7. 
48. …Kf8 
Nejlepší ústup. Jiné tahy prohrávaly rovnou: 
48. …Kg8? 49.f7+! Kf8 50.Kd5 a dxc4. Nebo 
48. …Kg6? 49.Vg7+ Kh6 50.Vg8! (hrozí f7-
f8D s šachem) 50. …Vc7 51.dxc4 a černý 
prohrává. 
49.Kf5 
 

 
 
49. …c3 
Rosselli volí nejsamozřejmější pokračování. 
Chce podporovat pěšce věží, ale v řadě 
variant je mnohem důležitější být na e1. 
Kromě toho, po tahu v partii nemá černý 
možnost aktivizovat věž prostřednictvím c2-
g2. 
Plně možným bylo 49. …cxd3!? 50.Kg6 
(50.Vd7 Vc1 vedlo k remízové pozici 
Philidora). 

50. …Ke8 
 

 
 
51.Ve7+ (v případě 51.Vh8+ Kd7 52.Vh1 
Vc2 53.f7 Vg2+ 54.Kf6 Vf2+ 55.Kg7 Vg2+ 
56.Kf8 d2 bílý nemůže uvolnit krále). 
51. …Kd8 Jak bylo již ukázáno, 51. …Kf8 
52.Vd7 s dalším Vd7xd3-h3 vede k výhře 
bílého. 
52.Ve1 
52.Ve3 Vd6 53.Kg7 d2 54.f7 d1D 55.f8D 
V podobných pozicích obvykle vyhrává ten, 
kdo jako první proměnil pěšce v dámu, ale 
v daném případě černému nic nehrozí: 55. 
…Kc7 56.Vc3+ Vc6. 
52. …Kd7?! 
52. …Vc2 příliš brzy uvolňuje pěšce „f“, 
vždyť černý král je velmi špatně umístěn na 
poslední řadě: 53.f7 Vg2+ 54.Kh5 Vh2+ 
Vzhledem k hrozbě Ve8 je černý nucen 
neustále napadat bílého krále. 55.Kg4 Vh8 
56.Df5 d2 57.Vh1! a bílý vyhrává důležité 
tempo i partii. 
53.Vd1!? 
Pro černého není nebezpečné 53.Kg7 Vc2 
54.f7 musí pouze udělat jediný tah 54. 
…Vg2+: 55.Kh6 (55.Kf8 nedává smyslu) 55. 
…Vf2 a bílý není schopen zesílit hru. 
53. …Vd6 54.Kg7 Vd4 55.f7 Vg4+ 56,Vf6 
Vf4+ 57.Kg6 Ke7 58.Ve1+ Kd7 Bílá věž 
nemůže přijít králi na pomoc. 
50.Kg6 
Bez ohledu na viditelný pokrok bílého, nejsou 
rezervy obrany černého zdaleka vyčerpány. 
50. …Ke8 
 



 
 
51.Vh8+ 
Je zřejmé, že bílá věž se musí vrátit, aby 
zastavila soupeřova pěšce. Zcela pochopitelné 
je i přání Rubinsteina vyčistit nejprve cestu 
pro svého pěšce. 
Skutečně, okamžité 51.Vh1 nepostačuje pro 
výhru. Myslím, že Rubinstein dokázal 
propočítat tuto studiovou variantu: 
51. …c2 52.Kg7 Vc7+ 53.Kg8 c1D! 
V opačném případě vyhrává bílý po Ve1+. 
54.Vxc1 Vxc1 55.f7+ Kd7! 56.f8D Vc8 
s remízou. 
Nicméně, jím zvolené řešení má také 
nedostatek: černý král se ocitá na mnohem 
aktivnější pozici. 
V prvním vydání bylo uvedeno, že bílý 
vyhraje po 51.Ve7+. 
Pokus postavit krále před pěšce – 51. …Kf8 – 
skutečně vede k rychlé porážce po 52.Va7, 
například: 52. …Ke8 53.Kg7 nebo 52. …Vc8 
53.Vh7! Kyvadlový postup bílé věže 
zanechává hluboký dojem. 
Proto musí černý hrát 51. …Kd8. Po 52.Ve1 
jsem předpokládal, že černému králi bude 
scházet jedno tempo pro vytvoření protihry (v 
partii Rossellimu několikrát scházelo tempo). 
52. …Kd7 53.Kg7 Kd6 54.f7 Vc8 55.f8D+ 
Vxf8 56.Vxf8 Kd5 57.Ve4! a bílý zcela 
kontroluje postavení. 
Nicméně jsem měl pravdu jen částečně, když 
jsem tvrdil, že 52. …c2 (namísto 52. …Kd7) 
53.Vc1 Kd7 s přehozením tahů vede 
k postavení v partii. 
 

 
 
Tato pozice je skutečně tatáž, jako závěrečné 
postavení analyzované partie. Ale existuje 
jeden rozdíl. Totiž, nyní je na tahu bílý! Je 
třeba splatit dluh Muhlbergerovi, zejména on 
objevil, že postavení na diagramu je pozicí 
vzájemného zugzwangu. Což je velmi 
neobvyklé, když je na šachovnici plných 
sedm figur. 
Než uvedu konkrétní varianty, pokusím se 
objasnit tuto zajímavou situaci. 
Vzájemný zugzwang předpokládá optimální 
rozestavení všech figur obou stran. Libovolný 
tah podle pravidel (každé ze stran) pouze 
zhoršuje postavení. Všimněte si: bílá věž je 
bez pohybu, černá má omezena ve svých 
aktivitách bílým pěšcem „d“ – třetí a čtvrtá 
řada jsou zakryty. Bílému stojí za to postoupit 
centrálním pěšcem, když okamžitě následuje 
Vc3 s efektivní protihrou. Pátá řada je pod 
dohledem bílého krále, takže po ní nelze 
protihru vytvořit. Černá věž také musí 
současně chránit pěšce „c“ a držet vazbu 
pěšce „f“. Výše uvedené přímo působí na 
činnost černého krále. Jediný způsob jak 
aktivizovat jeho veličenstvo – vstoupit na 
šestou řadu, ale to likviduje vazbu pěšce „f“, 
což povede k osudným následkům. 
Závěrem uvedu několik variant, objasňující 
nevýhodnost libovolného tahu bílým králem: 
Nejsamozřejmější tah je nyní 54.Kg7, 
připravuje postup pěšce, ale v tom případě má 
černý možnost se účinně přeskupit: 54. …Vc7 
(nebo 54. …Ke6). Černý připravuje obranu na 
sedmé řadě – 55.f7 Ke6. Ve své podstatě 
v této pozici se černému snáze hraje, protože 
jeho král je již připraven k proti-nástupu po 
možném 56.Ve1+ Kd5. 
Samozřejmá rozumná alternativa – 54.Kf7, 
ale tento tah bude stěží pro černého 
nebezpečným, vždyť pěšec „f“ je nyní 
zablokovaný. Pro urovnání bude dostačovat 
libovolný převod věže po sloupci „c“, ale 



osobně bych zvlhli tah, vedoucí ke druhé 
pozici vzájemného zugzwangu: 
54. …Vc7 55.Kg7 Kd6+! Pouze tento 
trojúhelníkový manévr zachraňuje partii. 
Okamžité 55. …Ke6+? prohrává po 56.Kg6, 
protože do zugzwangu se dostane černý. 
56.Kg6 Ke6 a vzniká táž pozice, ale na tahu je 
bílý. Nemá nic lepšího, než 57.f7 Vxf7 
58.Ve1+. Nyní vede ke snadné remíze 58. 
…Kd5. 
Upozorním na ještě jednu zajímavou 
možnost. Přímočaré 52.Kg7 (místo 52.Ve1) 
vedlo k ještě jednomu zázračnému spasení 
černého: 52. …c2 53.f7 Kxe7 54.f8D+ Kd7 a 
přesnou obranou nedovolí černý bílé dáme 
obsadit pole c1. Například: 55.Df5+ ke8 
56.De4+ Kd7 57.Dg4+ Ke8 58.Dh5+ Kd7. 
Bílý je nucen dávat věčný šach, lajdácké 
59.Dh3+? dokonce prohrává po 59. …Kc7 
60.Dh2+ Kb7 – černý bude mít svou dámu. 
51. …Kd7 52.Vh1 c2? 
Vulnerant omnes, ultima necat. 
(„Jestliže předchozí pouze ranilo, tak toto 
poslední zabíjí“ (lat.)) 
V šachu, zpravidla, vyhrává ten, kdo udělá 
chybu jako předposlední. V časopise L´Italia 
Scacchistica z roku 1924 Rosselli psal, že bez 
problémů dělal remízu po správném 52. 
…Kd6. 
 

 
 
Dále Rosselli uvádí následující variantu: 53.f7 
Ke5+ (?) 54.Kg7(?) Vc8 55.f8D Vxf8 
56.Kxf8 Kd4 a bílý král je příliš daleko, aby 
mohl pomoci své věži. 
Nicméně, analýza Rosselliho má vážné 
nedostatky. Muhelberger odhalil, že bílý 
může zahrát silněji: 54.Kg5!!, zbavuje se 
možné vazby pěšce „f“ po Ve7. Po 
vynuceném 54. …Vc8 bílý vyhraje: 55.Ve1+ 
Kd4 56.Ve8. A přesto je obecné hodnocení 
Rosseliho správně. Je potřeba jenom přesněji 
zvolit trasu postupu krále. Jakob Ogard 
správně ukazuje, že 53. …Kd5+ 54.Kg5 Vc8 

vede k variantě Rosselliho, nepřipouštěje 
převod bílé věže na e8. 
53.Vc1 
1-0 
Po 53.Vc1 Ke8 (jak je osvětleno dříve, 
napohled aktivnější 53. …Ke6 má vážný 
nedostatek – uvolňuje pěšce „f“, což 
umožňuje bílému vyhrát ihned: 54.f7 Ke7+ 
55.Kg7) 54.Kg7 Vc7+ 55.Kg8! nyní nejenže 
hrozí Ve1 s dalším f6-f7, ale černý je i 
v zugzwangu: musí odevzdat buď pěšce c2, 
nebo připustit f6-f7-f8. 
Pokud je mně známo, tato koncovka nebyla 
dříve podrobena tak podrobné analýze. Bez 
ohledu na mnohočetné oboustranné chyby ji 
považuji (společně se všemi skrytými 
variantami) jako velmi užitečnou pro studium. 
 
Poslední tři partie se podobají téměř shodnou 
symetrií akcí na opačných křídlech. Takové 
estetické okamžiky se častěji vyskytují ve 
studiích, než v praktických partiích. Ale přece 
Akiba Rubinstein byl v šachu především 
velkým umělcem. Pokud by se na takovou 
úroveň vypracoval i jako praktik, tak by se 
šachová historie vznikala celkem jinak. 
Zatím musel tento umělec neustále hrát 
praktické partie. A praxe ne vždy dává 
možnost realizovat své ideje v čisté podobě. 
Jestli čtenář chápe, že útok na obou křídlech 
může být účinný tak jako napadání věží ze 
dvou různých stran, tak se mu zajisté bude 
líbit následující partie. 
 

Janovský – Rubinstein 
Karlovy Vary, 1907 

 

 
 
Pěšcová struktur charakteristická pro 
staroindickou obranu, i když toto zahájení 
bylo řídkým hostem v soutěžích těch dávných 



časů. Černý vytvořil určitý tlak po sloupci „f“, 
ale to je evidentně nedostačující pro výhru. 
29. …Dd8!! 
Jeden z nejlepších tahů Rubinsteina. Janovský 
byl převážně útočným hráčem a nikterak 
nemohl předvídat jeho ideu. 
Nejpravděpodobněji předpokládal, že 
Rubinstein se připravuje zahrát Dg5 s cílem 
zesílit útok na křídle, vždyť tam už je tlak. 
Proto odpověděl 
30.Dg5 a pravděpodobně zažil šok po 
odvetném 
30. …Db8!! 
Dáma se převádí na dámské křídlo po velmi 
originální trase. To ještě negarantuje černému 
převahu, ale zvyšuje možnost chyby ze strany 
bílého, vždyť nyní bude tlak na obou křídlech. 
Tato partie inspirovala jednoho z kandidátů 
na titul mistra světa již na naší době: 
 

A.Sokolov – Jusupov 
1. partie finálového zápasu kandidárů 

Riga, 1986 
 

 
 
14. …Dg8! 15.Dd2 Dh7 16.Vc1 Kc7 17.Vf4 
Vaf8 18.Jh4 Jd8!? 19.Sg4 Kb7 20.Vf3 Se8!? 
21.Vh3 g5!? 22.hxg6 fxg6 s dobrou protihrou 
za černého. 
 
31.Kg2 Da7 32.Vfe1 Dc5 33.De4 Db4 
Nyní musí bílý stále dávat pozor na a5-a4, po 
čemž se oslabuje dámské křídlo a otevírá se 
sloupec „a“, po kterém mohou do soupeřova 
tábora proniknout černé věže. 
34.V1e2 V5f6 35.Dd3 Kg8 
Dva poslední tahy jsou typické pro Akibu. 
Vylepšuje pozici svých figur s ohledem na 
gradující koncovku. Král je uváděn blíže 
k centru a věž nejprve chrání pěšce d6, který 
se může stát zranitelným po c4-c5. Nicméně 

zde i v předešlém tahu bylo lepší b7-b6, 
brzdící nástup bílého na dámském křídle. 
36.Dc3 a5 37.Dxb4 axb4 38.c3 bxc3 
39.Vxc3 
Jak ukázal Jakob Ogard, v boji o sloupec „a“ 
není vhodné 39.Va2 kvůli 39. …c2! Protože 
věž e3 je zaměstnána obranou pěšce f3, je bílý 
donucen ustoupit od otevření sloupce po 
40.Vxc2. 
39. …Va8 
 

 
 
40.Kh3? 
V takové pozici není snadné najít pro krále 
vhodné pole. Na g2 vypadá pasivně, na e4 
může být vystaven útoku. Na druhé straně 
měl bílý k dispozici aktivní tah 40.c5, 
odkládající otázka umístění krále na lepší 
časy. V tom případě by černý sotva získal 
převahu. 
40. …b6 41.Kg4 
Důsledně a … špatně! 
41. …Va1 42.Vb2 
Strategické pokračování 42.h4 Vh1 43.h5 
naráželo na vážnou taktickou námitku: bílý 
král se sám ocitá v matové síti – 43. …Kh7 
44.Va2 g6 45.hxg6+ Kxg6 46.f4 e4! a za 
několik tahů je mat. 
42. …Kh7! 
Už víme (například z partii proti Aljechinovi), 
že Rubinstein přistupoval bez předsudků 
k podobným ztrátám času. O něco dříve 
považoval za nezbytné přivést krále k centru. 
Nicméně po dobrodružné hře bílého, započaté 
40. tahem, se Akiba rozhodl, že král půjde na 
g6 pro vytvoření matové sítě.  
43.b4 Kg6 44.Vb3 
Nástup na dámském křídle se nerealizuje 
jednoduše, vždyť pěšec d5 se stane slabým. 
Současně se nad bílým králem stahují mračna. 
44. …Vf5 45.Vc2 Vh1 



 

 
 
Srovnejte postavení bílých a černých věží! 
Hrozí 46. …Vg5+ 47.Kh3 Vh5+ 40.Kg4 
Vxh2 41.Vxh2 Vxh2. Černý nejenom získává 
materiál, ale také, odstraněním důležitého 
obránce na h2, vytváří hrozbu h6-h5 mat.! 
46.f4 
46.h4 se nehodilo kvůli okamžitému 46. …h5 
mat a 46.Vbb2 ztrácí pěšce f3: 46. …h5+ 
47.Kh3 Vxf3. Rovněž postavení krále se 
v této variantě nezlepšuje. 
46. …exf4 47.gxf4 h5+ 48.Kg3 Vg1+ 49.Kf2 
Vg4 
Tento tah umožňuje získat důležitého pěšce, 
ale se zmizením matových hrozeb dostává 
bílý možnost zahájit protiútok na dámském 
křídle. Jeho hlavní trumfy – značná 
prostorová převaha na tomto úseku 
šachovnice a slabost pěšce c7. Na první 
pohled není možné současně bránit tuto 
slabinu a zabránit tématickému průlomu c4-
c5. O to víc je poučitelné sledovat, jakým 
způsobem Rubinstein omezuje protihru 
bílého. 
50.Vf3 Vgxf4 51.Vxf4 Vxf4+ 52.Ke3 Kf5 
53.Kd3 Vf3+ 54.Kd4 Vb3! 
Tento přesný tah vynucuje pro bílého 
nevýhodný postup b4-b5, po čemž může být 
průlom na c5 realizován pouze taktickými 
prostředky. Ve skutečnosti je to zřetelnější 
forma manévru Vg4-g7 z partie proti Durase. 
55.Vf2+ Kg6 56.Vg2+ Kh6 
Bílý dosáhl maxima, které bylo v jeho silách: 
vytěsnil soupeřova krále na pasivní pozici. 
57.b5 
Na 57.Va2 by následovalo přesné 57. …b5! 
58.Va7 Vxb4 s výhrou, protože pěšec c7 je 
nedotknutelný. Špatné by bylo 57. …Vxb4? 
Kvůli mezitahu 58.Kc3! a ažo 58. …Vb1 
59.Va7 získává pěšce c7. 

57. …Vf3 
Po úspěšném vniknutí na dámské křídlo se 
věž vrací na f7 pro obranu slabého pěšce. 
58.Ke4 Vf6 59.Va2 
Nebo 59.h4 Vg6 s výhrou, jak je uvedeno 
v knize Lisicyna. Věž směřuje na g4 pro útok 
na slabé bílé pěšce ze čtvrté řady. 
59. …g5 60.Va7 
 

 
 
60. …Vf4+! 
Ještě jeden přesný tah, vytěsňující krále na 
nevýhodné pole, jak se za tři tahy ukáže. 
61.Kd3 Vf7 62.c5!? 
Jediná šance. 
62. …dxc5 63.d6 Vd7! 
Při králi na e4 by černý tuto možnost neměl. 
64.Vxc7 Vxd6+ 65.Ke4 Vd4+! 
65. …Vg6 je až moc pasivní: po 66.Kf5 hrozí 
nepříjemné Vc6. 
66.Kf5 
Jak se vyjasňuje, bílý král není schopen reálně 
hrozit svému černému kolegovi. Proto 
zasluhovalo pozornosti 66.Ke3, připravuje se 
k boji s volnými pěšci. Pravda, i v tomto 
případě, po 66. …g4 s dalším Kg5-h4-h3 
musel černý vyhrát. 
66. …h4 67.Vc8 
V případě 67.Vc6+ Kh5 68.Vxb6 by nakonec 
bílý získal jakousi protihru. Nicméně, podle 
Lisicyna, po 68. …Vf4+ 69.Ke5 Vf2 černí 
pěšci dosáhnou pole proměny mnohem 
rychleji, než bílá. 
67. …Vf4+ 68.Ke5 c4 



 
 
Bílý král je odříznutý po čtvrté řadě a věž se 
nemůže samotná vypořádat se všemi černými 
volnými pěšci. 
69.Vh8+ Kg7 70.Vc8 Kg6 71.Vg8+ Kh5 
72.h3 c3 73.Vh8+ Kg6 74.Vg8+ Kh6 
75.Vh8+ Kg7 76.Vc8 Vf3 77.Vc6 Vxh3 
78.Vxb6 Vf3 a i když si bílý vytvořil volného 
pěšce, vzdal se s ohledem na celkově 
beznadějnou pozici. 
0-1 
 
Pěšcová struktura je výchozím bodem pro 
objektivní ohodnocení libovolné pozice, jakož 
i pro vypracování plánu postupu. Předešlé 
příklady byly krásnou ilustrací této 
skutečnosti. Přílišný optimismus se může stát 
příčinou nesprávného plánu a zcela logickým 
způsobem přivede ke katastrofě. 
Následující partie – typický příklad toho, co 
se může stát, když se bránící strana pokouší 
příliš rychle vyrovnat hru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levenfiš – Rubinstein 
Všeruský turnaj mistrů 

Vilno, 1912 
 

 
 
Černý má lepší pěšcovou strukturu, navíc má 
jeho král šanci proniknout na dámské křídlo 
po slabých bílých polích. Bílými hrál budoucí 
autor známého díla o koncovkách. Snažil se 
likvidovat převahu černého v centru, ale 
nedocenil výše uváděné nebezpečí. Namísto 
toho se měl smířit s horší pozicí a připravit se 
k dlouhé a trpělivé obraně. 
30. …d5 31.g3 g5 32.f4?! gxf4 33.gxf4 dxe4 
34.Kxe4 exf4 35.Kxf4 Kd5 
Neočekávaně se ukazuje, že bílý ještě 
nedokončil vývin, jeho věž a1 je stále mimo 
hru. Těžko uvěřit, ale postavení této věž se 
bude nadále pouze zhoršovat. 
36.Vhd1+ Kc5 
Řešení typické pro Rubinsteina. Nepřeje si 
dávat svému soupeři možnost chránit pěšce 
b2 z pole b4. Pravda, toto bílého 
nezachraňovalo: 36. …Kc4 37.Vd4+ Kb3 
38.Vb4+ Kc2 39.Vg1 c5! 40.Vg2+ Kb1 
41.Ve4 Vbf8+ 42.Ke3 (v případě 42.Ke5 
Ve8+ bílý ztrácí věž) 42. …Vh3+ 43.Kd2 
Kxb2 s rozhodující převahou. 
37.Vd2 Vhf8+ 38.Kg3 
Bílý král je přinucen jít směrem, kterým se 
mu nechce: 38.Ke3 Vbe8+ (ještě jeden případ 
udivující síly věži v rukou Rubinsteina) 
39.Kd3 Vd8+ 40.Kc2 Vxd2+ 41.Kxd2 Vf2+ a 
vzniká téměř totožná pozice, jako na konci 
této partie. 
38. …Vb7 39.Kh2 Vh7+ 40.Kg1 Vg7+ 
41.Vg2 Vxg2 42.Kxg2 Vd8 
Bílý se vyhnul matu, ale nyní jeho král 
nestihne přijít na pomoc. 
43.Kf3 Vd2 44.Va2 
44.Vb1 Kc4 rovněž nepřináší optimismus. 



44. …Vd1 
Ve skutečnosti bílý nevytvářel žádnou léčku. 
44. …Kc4 bylo zcela možné: na 45.b3+ by 
následovalo 45. …Kxc3, ale Rubinstein se 
zřejmě rozhodl bezpodmínečně zužitkovat 
nevýhodného postavení bílé věže a 
nepřipouští podobné výměny. 
45.Ke2 Vh1 46.Kd3 Vg1 47.c4 
Zoufalost. Jestli 47.Kd2, tak po 47. …Kc4 
černý snadno vyhraje. 
47. …Vg3+ 
0-1 
Levenfiš se vzdal, protože není zrovna 
příjemné dohrávat partii v pozici, která 
vznikne po 48.Kc2 Kxc4 49.Va1 Vg2+ 
50.Kb1 Kb3. 
 

 
 
Kdybychom dříve nevěděli, sotva bychom se 
domnívali, že tento a předchozí diagram patří 
k jedné a téže partii. Nicméně vytiskneme-li 
tyto dvě pozice společně se zadáním „Najděte 
5 rozdílů“, tak by to nebylo příliš těžkým 
testem … 

 
 
 
 


