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Teoretický spor v E37 I. část Analýza Aljechina 

 

 V roce 1930 byla sehrána na turnaji v San Remu zajímavá partie Vidmar - Alechin. Všiml si jí i šachový 
tisk a byla mnohokráte publikována v novinách a časopisech. Později i v několika turnajových sbírkách. 
 
 Nejprve se podívejme na poznámky ze Skinnera a ruské turnajové knihy.  
 
 V Alexander Alekhine’s Chess Games, 1902 - 1946 (Skinner a Verhoeven, Jefferson, 1998) autoři 
udávají následující prameny partie s poznámkami Aljechina:  La Nación (20. 4. 1930), Denken und Raten 
(1930/282-4), Gran Ajedrez (1930 str. 21-5) a My best games 1924 - 1937 na str. 70.  
 
 Aljechinova kniha My Best pochopitelně vyšla nejpozději, v roce 1939. Mistr světa zřejmě použil k partii 
s Vidmarem některé analýzy publikované v různých (ruských) časopisech. Svědčí o tom poznámka, že už nikdy 
později variantu nehrál. Fázi zahájení (do partie jsem vložil poznámku z pozdějšího analýzy partie) vůdce černých 
kamenů oglosoval takto:  
 

Vidmar - Aljechin E37 
San Remo, 1930 

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 d5 5.a3 Sxc3+ 6.Dxc3 Je4 7.Dc2 Jc6 V souhlase se současnou teorií je pro 
vyrovnání her dostatečné 7...c5 8.dxc5 Jc6. Tah v partii ve spojení s následující obětí pěšce jsem použil poprvé a 
dlouhou dobu se tah považoval jako jakési vyvrácení tahu 5.a3. Ale pak několik nových partií a jejich analýzy 
vyvolaly pochybnosti o solidnosti protihry černého. Protože tato idea mne zaujala jen pro danou partii a já jsem ji 
už nikdy více nepoužil, tak by mne vůbec neudivilo, kdyby další podrobné analýzy nakonec dokázaly 
nedostatečnost tohoto systému obrany. 8.e3 V případě 8.Jf3 e5 9.dxe5 Sf5 10.Db3 Ja5 11.Da4+ c6 12.cxd5 
Dxd5 by černý dostal za pěšce dobrou poziční kompenzaci. 8...e5 9.f3? Mírně řečeno ne zcela neškodný tah. 
Bílý měl jít na hlavní variantu, která začínala tahem 9.cxd5 a která by mu zabezpečila (po asi trochu smělém 
putování krále) dvě lehké figury za věž a dostatečně zabezpečenou pozici. Hra by se mohla vyvíjet takto: 
9...Dxd5 10.Sc4 Da5+ 11.b4! Jxb4 12.Dxe4 Jc2+ 13.Ke2 De1+ 14.Kf3 Jxa1 15.Sb2 Se6! 16.d5 0–0–0 17.dxe6 
fxe6 18.Kg3!  

XIIIIIIIIY 
9r+l+-trk+0 
9zppzp-+pzpp0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-zp-+-0 
9-+LzPQ+-+0 
9zP-+-zP-mK-0 
9-vL-+-zPPzP0 
9sn-+-wq-sNR0 
xiiiiiiiiy 

po čemž několik hrozeb, kterými ještě černý disponuje, sotva kompenzuje jeho materiální ztráty. (Upřesnění z 
knihy Aleksander Aljechin, Polnoje sobranije partij, Tom 3 1926 - 1931, Moskva 2015: "podle stavu teorie 21. 
století, po 15...0–0 má černý dostačující protišance") Po tahu v textu získá černý převahu ve vývinu a nemusel 
protivníkovi nic obětovat. Partie pokračovala: 9...Jf6 10.cxd5 Dxd5 11.Sc4 Dd6 12.dxe5 Jxe5 13.Sd2 0–0 
14.Sb4 c5 15.Vd1 Dc6 16.Sd2 Sf5 17.Dxf5 Jxc4 18.Sc1 Vfe8 19.Kf2 Ve6 20.Jh3 Je4+ 21.Ke1 Jed6 22.Dd3 
Jxe3 23.Sxe3 c4 24.Dd5 Vxe3+ 25.Kf2 Dxd5 26.Vxd5 Vd3 27.Vxd3 cxd3 28.Vd1 Jc4 29.Vxd3 Jxb2 30.Vb3 
Jc4 31.Vxb7 Jxa3 32.Jg5 a5 33.Jxf7 a4 34.Jd6 Jc2 35.Vb2 a3 36.Vxc2 a2 37.Vxa2 Vxa2+ 38.Kg3 Kf8 39.h4 
Ke7 40.Je4 h6 41.Jf2 Ke6 42.Jd3 Kf5 43.Jf4 Va4 44.Jd3 Vc4 45.Jf2 Vc6 46.Jh3 Ke5 47.h5 Vc2 48.Jf4 Vd2 
49.Jh3 Kd4 50.Jf4 Ke3 51.Je6 Vd5 52.f4 Vf5 53.Kg4 Vf6 54.f5 Vf7 55.g3 Ke4 56.Jc5+ Kd4 57.Jb3+ Ke5 0–1 
 



 V německé turnajovce Chalupetzky, Toth, Das erste italienische Grossturnier San Remo 1930, 
Kecskemet 1930 jsou poznámky k partii jen stručné, tedy pro naši variantu nepodstatné.  
  
 Další je ruská turnajová kniha, vyšla v edici Bibliotěka šachmatista 35/360 (rok vydání 1932), poznámky k 
partiím napsali jak ruští domácí ale i zahraniční mistři. Reprint ruského vydání pak vyšel v roce 2004 v Moskvě. 
Aljechinovu partii oglosoval známý šachový publicista a vynikající komentátor Romanovskij takto: 
 

Vidmar - Aljechin E37 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 d5 5.a3 Tah ve stylu Tarraschovy školy. Je založen na účelnosti výměny 
střelce za jezdce. Ale bílý ztrácí čas pro zachování abstraktních principů, černý za ten čas energickými tahy 
zabírá střed. 5...Sxc3+ 6.Dxc3 Je4 7.Dc2 Jc6? Cílem černého je prozatím vynutit tah Jf3, po kterém by se 
jezdec na e4 cítil dostatečně pevný. Nicméně bílý měl přesto hrát Jf3, což by velmi ztěžovalo vývin dámského 
křídla černého. 8.e3 e5 9.f3 Tato odpověď v každém případě ospravedlňuje energickou taktiku černého v centru. 
Pravda, pokračování jako je 9.cxd5 Dxd5 10.Sc4 Da5+ 11.b4 Jxb4 12.Dxe4 (Sporný je i pokus tahem 12.axb4 
obětovat kvalitu 12...Dxa1 13.Je2 Jd6 14.Sd3 Se6 15.Dxc7? e4! atd. /slabší je 15...Vc8 16.Dxd6 Vxc1+ 17.Jxc1 
Dxc1+ 18.Ke2 a bílý hrozí 18...-- 19.Sb5+ a stojí lépe./) 12...Jc2+ 13.Kd1 Jxa1 vedlo k výhodě černého, neboť 
jeho jezdce nelze sebrat. Když např. 14.Dxe5+ Dxe5 15.dxe5 Se6 atd. Nejlepší bylo 9.Jf3. Černému by se 
nepodařilo v tomto případě rozvinout útok, který získal po tahu v textu.  
 
 V roce 2013 vyšla v Caissa Edition další turnajová sbírka, kterou napsal Robert Sherwood: San Remo 
1930 International chess tournament. Zde jsou opět použity poznámky Aljechina a Vidmara (ten se ale k naší 
variantě podrobněji nevyjádřil). 
 
 Následují glosy jsou od Beckera z Wiener Schachzeitungu číslo 5/6 1930: 
 

Vidmar - Aljechin E37 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 d5 5.a3 Sxc3+ 6.Dxc3 Je4 7.Dc2 Jc6 8.e3 e5 Tento silný osvobozující tah 
potřebuje přesný propočet. Bílý hrál 9.f3, což mu přináší určité obtíže, neboť královský jezdec ztrácí nejlepší 
vývinové pole. Přednost mělo 9.cxd5 Dxd5 a nyní buď 10.Sc4 Nebo 10.Jf3 a černý nemůže hrát 10...exd4? 
11.Sc4 Df5 (11...Da5+ 12.b4+–) 12.Sd3+–. 10...Da5+ 11.Ke2! Nedostačující je v této variantě hra v obětním 
stylu: 11.b4! Jxb4 12.Dxe4 Jc2+ 13.Kd1 Jxa1 14.Dxe5+ Dxe5 15.dxe5 pro 15...Sf5! 11...Jd6 atd. 
  
 Další příspěvky k variantě s pochodem krále vznikly v Sovětském svazu. Všiml si jí známý teoretik a 
tvůrce mnoha systémů Vsevolod Rauzer. Poznámky Aljechina i Romanovského zhodnotil a variantu 2x po 
sobě zahrál v zápase Leningrad - Kyjev v roce 1932. K první napsali krátké poznámky Rauzer a Primel. 
 

Rauzer - Lisicyn E37 
Leningrad - Kijev, 1932 

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 d5 5.a3 Sxc3+ 6.Dxc3 Je4 7.Dc2 Jc6 8.e3 e5 Bílý má pár střelců, ale mírné 
zpoždění ve vývinu a v důsledku toho musí černý hrát dynamicky, aby neměl bílý čas na dokončení vývinu. 
9.cxd5 Dxd5 10.Sc4 Da5+ 11.b4 Jxb4 12.Dxe4 Jc2+ 13.Ke2 De1+ 14.Kf3 Jxa1 15.Sb2 15.Dxe5+ Se6 16.Sxe6 
0–0 15...0–0 16.Dxe5 Sebevražda spolu s opožděním bílého ve vývinu, ale moderní praxe ukázala, že Kg3 dává 
bílému dobrou hru. 16...Dd1+ 17.Je2 Bílý nemá žádnou kompenzaci, je nucen lovit v kalných vodách. 17...Dxh1 
18.d5 f6 19.Dh5 Db1 20.Jf4 Sf5 21.Sxa1 Se4+ 22.Kg3 Dxa1 23.d6+ Kh8 24.f3 De5 25.Dxe5 fxe5 26.Je6 cxd6 
27.Jxf8 Vxf8 28.fxe4 Vc8 29.Sd5 b5 30.Kg4 g6 0–1 
 
 Druhou nalezneme v knize Aleksandr Konstantinopolskij (Moskva 1985) na straně 119. 
Konstantinopolskij píše: "tato partie byla zahájení analytického sporu varianty s 8.e3 e5. Můžeme ho najít ve 
stati Rauzera ´Obrana šachového klasicismu,´ která byla uveřejněna v časopise Šachmaty v SSSR (1934, číslo 
8). Tah 8.e3 byl poprvé zahrán v partii Aljechin - Vidmar na turnaji v San Remu (1930). Ve svých pozdějších 
poznámkách (např. v knize 300 izbrannych partij Alechina, číslo 169) Aljechin u komentáře k 9. tahu bílého 
uvedl variantu podle analýzy Rauzera, která je ve prospěch bílého." 
 
 
 



Rauzer - Konstantinopolskij E37 
Leningrad - Kijev, 1932 

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 d5 5.a3 Sxc3+ 6.Dxc3 Je4 7.Dc2 Jc6 8.e3 e5 9.cxd5 Dxd5 10.Sc4 Da5+ 11.b4 
Jxb4 12.Dxe4 Jc2+ 13.Ke2 De1+ 14.Kf3 Jxa1 15.Sb2 0–0 16.Dxe5 Dd1+ 17.Je2 Dxh1 18.d5 f6 19.Dh5 Db1 
20.Jf4 Sf5 21.Sxa1 Se4+ 22.Kg3 Dxa1 23.d6+ Kh8 24.f3 De5 25.Dxe5 fxe5 26.Je6 cxd6 27.Jxf8 Vxf8 28.fxe4 
Vc8 29.Sd5 b5 30.Kg4 g6 0–1 
 
  I když mladý ruský mistr obě partie prohrál, na variantu nezanevřel, naopak důkladně ji prověřil a 
výsledek publikoval, jak již bylo uvedeno, v časopise Šachmaty. V praxi ji již ale nikdy nehrál. 
 
Partie si můžete stáhnout z linky: 
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=ecmUXCK+fZL4qDyn/k4ccZXgSs1b71N7q9/MBTrlYZQIUJ
U4miJlLxyRfo9RejkY 
Příště: Obrana šachového klasicismu 



II. část Obrana šachového klasicismu 
 
 Do analýzy mistra Rauzera jsem vložil několik partií, které jsou důležité pro teorii varianty. 

 
Analýza Rauzera 1934 

Následující úvodní tahy byly provedeny v partii Vidmar - Aljechin v partii z 30. let turnaje v San Remo: 1.d4 Jf6 
2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 d5 Zde Vidmar zahrál 5.a3. Tento tah je v turnajové sbírce doprovázen následující 
poznámkou: "Tah ve stylu Tarraschovy školy. Je založen na účelnosti výměny střelce za jezdce. Ale bílý ztrácí 
čas což dává černému šanci energicky hrát v centru." Tato poznámka vytváří řadu zajímavých otázek, které jsou 
spojeny se stylem hry. Tyto otázky, nehledě na jejich břitkost, se velmi málo v tisku vysvětlovaly. S odkazem a s 
velkou pozorností na vše, co souvisí s principy klasické školy, s názory Tarrasche a zároveň z prvního dojmu z 
tahu a jeho skutečné hodnoty (což je velmi důležité pro šachistu-praktika, který má omezený čas na přemýšlení 
ve hře), musel jsem nedobrovolně obrátit svou pozornost na tuto variantu zahájení a proniknout do jejího 
objasnění v turnajové sbírce. 5.a3 První dojem z tahů 5...Sxc3+ 6.Dxc3 byl příznivý, černá pole černého jsou 
poněkud oslabena, zdá se, že v případě otevření hry (např. po tahu c7–c5) se hra bude vyvíjet příznivěji pro 
bílého a to díky jeho dvěma střelcům. Pro důkladnou kontrolu tohoto prvního dojmu, jsem přistoupil ke 
konkretizaci postavení, to je k její analýze. Přitom se mi podařilo najít následující: 6...Je4 7.Dc2 Jc6 8.e3 e5 Nyní 
Vidmar zahrál 9.f3?, po čemž se energická taktika černého plně osvědčila. Sborník partií mimo 9.f3 přináší krátký 
rozbor druhého pokračování: 9.cxd5 Dxd5 10.Sc4 Da5+ 11.b4 Jxb4 12.Dxe4 Jc2+ V postavení má bílý silné 
pokračování a to 13.Ke2!  

XIIIIIIIIY 
9r+l+k+-tr0 
9zppzp-+pzpp0 
9-+-+-+-+0 
9wq-+-zp-+-0 
9-+LzPQ+-+0 
9zP-+-zP-+-0 
9-+n+KzPPzP0 
9tR-vL-+-sNR0 
xiiiiiiiiy 

Zde sborník ukazuje jen 13.Kd1 a dokazuje, že po 13...Jxa1 bílý nemůže ulovit Ja1 a hra se přiklání k výhodě 
černého. 13...De1+ Nyní už je 13...Jxa1 špatné pro 14.Sb2 a jezdec je chycen, protože po Da4 (už bez šachu) 
hraje bílý 15.Dd3 a pro hrozbu 16.Sb5+ jezdec hyne. (16.Sxa1 Díky tomu, že chybí šach na a4 je výhoda tahu 
13.Ke2 před 13.Kd1.) Černý nyní může po předchozím šachu dámou hrát 14.Kf3 (chladnokrevnost je devizou 
bílého) a teprve nyní brát 14...Jxa1 15.Sb2 Horší je 15.Dxe5+ Se6 16.Sxe6 (16.Sb2 viz Matoušek - Koutník, 
Lomnice u Tišnova 1955) 16...0–0 a oba střelci jsou napadeni. 15...0–0 Právě včas, hrozby v centru už uzrály. 
Všechny tyto tahy se poprvé vyskytly v tréninkovém turnaji v Kyjevě s účastí "mladé reprezentace" Leningradu v 
roce 1932 v partii Rauzer - Konstantinopolskij. Tuto partii (stejně jako partii Vidmar - Aljechin) prohrál bílý, 
částečně kvůli atmosféře turnaje, která nebyla vůbec příznivá pro nalezení jediných, skoro studiových tahů. 
Nejlepším tahem po 0–0 bylo 16.Kg3!! Tah králem je proveden jednak s cílem osvobodit svou dámu od nutnosti 
krýt pole g4 (v případě možnosti Dd1 a Dg4 mat) a dále připravit h3, Kh2 a Jf3. Ale nemá jen tento význam! 
Ukazuje se, že černý král stojí pod matovým útokem: hrozí 17.Jf3!! Dxh1 18.Jg5 g6 19.Dxe5 s následujícím d5 a 
nebo Df6 se zkázou. Uspokojující obrana u černého není. 16.Dxe5 viz Rauzer - Konstantinopolskij, Kijev 1932 a 
Rauzer - Lisicyn, Leningrad - Kijev 1932. Nejlepší obranou je zřejmě chladnokrevné 16...Sd7 Ale ani to 
nezachraňuje. Idea vyměnit jednoho z nebezpečných střelců prostřednictvím  
 16...Dd2 také nepomáhá 17.Jf3 (17.Sxa1 Dc1) 17...Dxb2 18.Jg5 g6 19.Dxe5 Se6. Obrana od hrozby Df3 
a také Jxf7. (Když 19...Dxa3, tak 20.Dxc7; po 19...Sd7 20.Je4 Vfd8 21.Sxf7+ Kxf7 22.Jg5+ Kg8 23.De7+–) 
20.Jxe6 fxe6 21.Dxe6+ Kh8 (21...Kg7 22.De7+ Kh6 23.f4) 22.De7 Dxf2+ 23.Kh3 Df5+ 24.g4+–;  
 Pokud 16...h6 tak 17.Sd3 (17.h4 Ve8 viz Kasparov - Adams, Izmir 2004; 17.h3 viz Ligterink - Nagrocki, 
Groningen 1969) 17...g6 (Nebo 17...f5 Kappeler - Lindberg, Neckar 2012) 18.Dxe5+– s vyhrávajícím útokem;  
 Sporné je také, že by mohlo černého krále spasit bloudění po celé desce po 16...h6 17.Sd3 Ve8 
18.Dh7+ Kf8 19.Dh8+ Ke7 20.Dxg7.  



17.Jf3 Dxh1 18.Jg5 g6 18...Vfe8 19.Sxf7+ Kf8 20.a4 Dd1 (20...Ke7 21.Sa3+ Kd8 22.Dxb7 Vc8 23.Sxe8 atd.) 
21.Sa3+ Ve7 22.Sxe7+ Kxe7 23.Dxe5+ Kd8 24.Je6+ Sxe6 (24...Ke7 25.Sh5 Dxh5 26.Dxh5 Sxe6 27.Dd1 Jb3 
28.d5) 25.Sxe6 Dxa4 26.Dg5+ Ke8 27.Dxg7 Db5 Jinak Sd7+. 28.d5 a pak 29.Dg8+ a Dxa8 ve prospěch bílého. 
19.Dxe5 Vae8 20.Df6 Vxe3+ 21.fxe3 De1+ 22.Df2 Ukrýt se králem od šachů není možné. 22.Kf3 viz Sadler - 
Tukmakov v posledním díle. 22...Dxf2+ 23.Kxf2 Jc2 23...b5 viz Neumann - Stoliar, kor 1991 24.Sb3 Jxe3 
25.Kxe3± Vzniklá koncovka je lehce k výhodě bílého: volných pěšců černý nemá, černá pole jsou oslabena, bílý 
má silnou dvojici střelců. 1–0 
 
 Zde je závěr článku kurzívou. Jména a data jsem označil tučně. 
 
 Předvedené varianty dokonale demonstrují moc tahů ve stylu Tarraschovy školy. Pokud přidáte k tomu 
stejně ostrou jakož i zajímavou analýzu O. M. Bogatyreva, která dokazuje v časopise "Šachmaty i šaški v 
massy" nevýhody tahu 7...c7-c5 (místo Jb8-c6), tak nelze nevzpomenout slova z nekrologu Tarrasche v čísle 3 
"Šachmaty v SSSR", o tom, že Tarrasch zemřel a nepochopil naši epochu šachu. Přišlo mi ale na mysl to, že 
naopak naše éra dosud nebyla schopna pochopit a ocenit Tarrasche, protože se vzdálila od klasické školy, která 
dávala kompletní prostor kombinačnímu pojetí šachu tomu, kdo věřil v nedotknutelnost principů této školy a byl 
schopen odhalit možnosti pozice až do konce. 
 
 Moje osobní mnohaletá analýza a pomoc skupiny kyjevských šachistů mě vedly k závěru, že klasický 
styl je syntézou poziční a kombinační hry. Tážete se proč ale tehdy nepřijal, když byl schopen uspokojit jakékoli 
požadavky, libovolný vkus? 
 
 Pochopit to není vůbec těžké. Klasický styl je poněkud nepraktický. Vždyť ne náhodou obě partie hrané 
ukázanou variantou a předvedené v této stati, byly prohrané bílými. Šachistovi, který kultivuje klasický styl vždy 
hrozí nebezpečí se splést a vytvořit si komplikace. 

 
 Klasický styl vyžaduje velmi mnoho velkých znalostí ostrých variant v zahájení, vyžaduje mnoho 
nepřerušované analytické práce. Emanuel Lasker ve své učebnici píše: „Pokud by měl někdo natolik velkou 
paměť, že by byl schopen přesně si vybavit miliony variant, pak by se mohl omezit jen na kombinace, a nemusel 
by brát na pomoc poziční hru. Jestli by ale ještě disponoval obrovskými časovými možnostmi a navíc byl také 
skvělým talentem, nebyl by pro něj problém si zapamatovat stovky variant.“ Klasický styl, který je syntézou 
poziční a kombinační hry nevyhnutelně vyžaduje od šachistů obrovské množství paměti. Kromě toho všeho ale 
mnohdy nabízí mistrovi nestabilní úspěch v závislosti na selhání některé špatně pochopené varianty zahájení. 
Není divu, že nebylo souzeno bojácným současníkům Tarrasche typu "mírumilovných" Schlechtera a 
Teichmanna uskutečnit převahu tohoto stylu. Není divu, že mezi mezinárodními profesionálními mistry, kteří jsou 
příliš materiálně závislí na svých úspěších, příliš rušeni od analytické práce cestováním a hraním simultánek,  
není rozšířen klasický, ale „vulgárně - praktický“ styl, typu „s remízou v kapse“. Kdo se tedy odváží k takové 
zátěži jako je klasický styl? 
 
 Tolik Vsevolod Rauzer. Samozřejmě na sebe dlouho nenechala čekat odvetná kritika. Vyšla v 
Šachmatech v SSSR 1936. Na straně 278 uveřejnili Levenfiš a Sokolskij v článku Obrana Nimcoviče 
Rauzerovu variantu a dali k ní tento závěr: "Když analýza v délce 18ti tahů s oběťmi dvou věží se zakončí 
nejasnou, přibližně rovnou koncovkou, tak ji lze sotva považovat za přesvědčivou. My zde nemůžeme pro 
nedostatek místa dát podrobnou kritiku dlouhé analýzy, ale chceme se omezit jen závěrem, že 7...Jc6 se nemůže 
považovat za pokračování dané do archivu, nýbrž že potřebuje ještě dalších doplňujících výzkumů." 
 
Partie si můžete stáhnout z linky: 
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=MglzQKjhqkNkyeWcFsyPpLWOv0FhEmOFoEUrusatQG/f
94iHe/qIp8tEOie93+Dn 
Příště: Anglický přínos 

 
 
 
 
 



III. část Anglický přínos 
 
 A už v následujícím roce spatřily světlo světa další, pro teorii velmi důležité partie. Tentokráte se 
odehrály na anglické půdě. První je kompilace poznámek KZ (asi Karel Zmatlík) z Čs. šachu 1937 str. 22, dále z 
učebnice Schwarze a jsou doplněny nové partie. 
 

Feigin - Fine E37 
Hastings, 1936 

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 d5 5.a3 Sxc3+ 6.Dxc3 Je4 7.Dc2 Jc6 Nová myšlenka, obsahující intenci e6–
e5. Riskantní tato varianta, která se neobejde bez vynucených obětních zápletek, byla analyzována ruskými 
mistry. 8.e3 e5 9.cxd5 Dxd5 10.Sc4 Da5+ 11.b4 11.Sd2 vede ovšem ke ztrátě pěšce d4. 11...Jxb4 12.Dxe4 
Jc2+ 13.Ke2 De1+ 14.Kf3 Jxa1 15.Sb2 Až sem sahá první analýza. Černý má zatím kvalitu a pěšce, bílý král je 
nebezpečně exponován, bílé křídlo nevyvinuto. Ale i na kontu bílého postavení jsou některá závažná aktiva: 
hrozivě umístěná dvojice střelců, zajatý černý jezdec, útočné postavená dáma, nevyvinuté černé síly. Uspíšení 
mobilizace nutí černého k dalším obětem na materiálu. 15...Se6!? 16.d5 0–0–0 16...Dd1+ 17.Kg3 f5 18.Jf3 fxe4 
19.Vxd1 exf3 20.dxe6 Jc2 21.Vc1 fxg2 22.Kxg2+– Schmidt, Leningrad. (Dle Schwarze) 17.dxe6 fxe6 17...Vd2? 
18.Je2! Dxh1 19.exf7 Vf8 20.Sxe5 Vd7 21.Dg4 Jc2 22.Sxg7 Je1+ 23.Kf4! Jd3+ 24.Kg3 Vfxf7 25.Sxf7 De1 26.Df5 
Jc5 27.Sd4 Kb8 28.Sxc5 1–0 Schaefer - Karu, kor. 1937 18.Kg4?  

XIIIIIIIIY 
9-+ktr-+-tr0 
9zppzp-+-zpp0 
9-+-+p+-+0 
9+-+-zp-+-0 
9-+L+Q+K+0 
9zP-+-zP-+-0 
9-vL-+-zPPzP0 
9sn-+-wq-sNR0 
xiiiiiiiiy 

Pro hrozbu Vf8+ musí bílý král ze sloupce f, ale volí nesprávné pole. K témuž postavení došlo o něco později v 
partii Winter - Reynolds na turnaji v Birminghamu. Tam se hra vyvinula takto:  
 18.Kg3 Vhf8 19.Sxe5 (19.Sxe6+ viz Winter - Reynolds, Birmingham 1937) 19...Vxf2 20.Je2!? Vf1+ 
21.Kh3 Vxh1 22.Sxe6+ Kb8 23.Jc3 (23.Sxc7+ Ka8! je nejasné.) 23...Dd2 24.Sxc7+ Kxc7 25.De5+ Kc6 26.Db5+ 
Kc7 27.De5+ Kc6 1/2 Lev - Negele, Baden Baden 1988;  
 18.Sxe5!? Vhf8+ 19.Kg4! Vxf2 20.Jh3 h5+ 21.Kxh5 Vh8+ 22.Kg6! (22.Kg4? Vh4+!! 23.Kxh4 Vf4+–+) 
22...Vxg2+!? 23.Dxg2 Dxe3 Lazarev - Sokolov, Francie 1998 24.Sxg7±; 
 18.g3? Vd2 19.Sxa1 h5! 20.Kg2 Vxf2+ 21.Kh3 Dxa1 22.Je2 Vf1!–+; 
18...Dxf2 19.Sxa1 h5+ 20.Kh3 g5!–+ 21.Sxe6+ Kb8 22.Jf3 g4+ 23.Sxg4 hxg4+ 24.Kxg4 Dxg2+ 25.Kf5 Vh5+ 
26.Kf6 Vf8+ 27.Ke6 Dg8+ 0–1 

 
 Jiné poznámky z turnajové knihy Hastings 1936/37 (Caissa editions, Yorklyn 1992). Napsal je jeden z 
největších teoretiků Max Euwe. Jsou doplněny o poznámky editora knihy a mistra Reinfelda. 

 
Feigin - Fine E37 

Hastings, 1936 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 Fine má mimořádně hluboké znalosti tohoto zahájení, které mu dalo důležité výhry. 
Podle mě jeho skvělá síla spočívá v jeho schopnosti uchovat si taktické šance v nejrozšířenějších typech pozic; 
tato schopnost pak má vynikající pole pro praxi v obtížných a komplikovaných variantách Nimcovičovy indické 
obrany, zejména proti hře jeho oponenta, který se trochu, možná trochu, mýlí ohledně její pevnosti. 4.Dc2 d5 
5.a3 Druh tahu, který přitahuje teoretiky, ale alarmuje praktického hráče. Když tato obrana byla novinkou, hrálo 
se a3 ve všech pozicích, protože se věřilo, že je pro černého vynucená výměna na c3, což by bílému nesmírně 
prospělo. Hlavně zkoumáním samotného Nimcoviče to začalo být vnímáno tak, že ztracené  tempo se dalo získat 
zpět jen pouze s obtížemi, ale bylo to hojně kompenzováno bílému výhodou zachování jeho dvou střelců. V 



dnešní době je obvyklé pokračovat s 5.bxc3. Černý odpoví tahem Dxc3! I když je stále otevřená otázka, zda bílý 
zachovává nějakou skutečnou výhodu po 5.bxc3, tak to je o hodně méně riskantnější než tah v textu. 5...Sxc3+ 
6.Dxc3 Je4 7.Dc2 Jc6 Známé z partie Vidmar - Aljechin, San Remo 1930. Tento tah stojí nebo padá s možností 
pokračovat ...e5. Tomuto postupu, ale nemůže bílý zabránit. 8.e3 e5 Tak Aljechin hrál s Vidmarem. Nejprve jsem 
si myslel, že bílý musí hrát 8.Jf3, aby tomu zabránil. Jako výsledek analýz mnoha expertů, zejména Nimcoviče, 
bylo zjištěno, že černý může dokonce obětovat pěšce (8.Jf3 e5!) a v nejhorším případě získá dokonale volnou 
hru. Ve střetnutí Grünfeld - Fine v Zandvoortu se hrálo 8.Jf3 e5 9.e3 (vcelku více opatrnější než 9.dxe5, na což 
by přišla stejná odpověď jako se hrála v partii) Sf5 10.Da4 0–0  a bílý bojuje o zachování rovnováhy, i když sám 
není v jakémkoli velkém nebezpečí. (Po letech ale Fine dal k tahu 8.e3 otazník.) 9.cxd5 Oba hráči kráčí po 
známých teoretických cestách, ale brzy bude zřejmé, že Fine našel pro černé figury mnohem lepší cestu, než 
jeho soupeř. 9.Jf3 by se vrátilo zpět do partie Grünfeld - Fine. 9...Dxd5 10.Sc4 Pokud 10.Sd3 nebude následovat 
ani 10...Sf5 (ani 10...Jg3 kvůli 11.e4 Dxd4?! další tahy jsou také nevyhovující 12.Se3 s výhrou) kvůli 11.f3, ale 
10...Jf6 s útokem na bílého královského pěšce a dává to černému skvělou hru. 10...Da5+ 11.b4 Přirozeně 
vynucené, protože po 11.Sd2 by to stálo bílého dámského pěšce po dvojité výměně na d2; zatímco po 11.Ke2 by 
bílého zarmoutilo 11...Sf5 12.Sd3 Jb4. 11...Jxb4 Černý nemá na výběr. Ale to je vše v knihách. 12.Dxe4 Po 
12.axb4 Dxa1 by černý vyhrál. 12...Jc2+ 13.Ke2 Zde má bílý na výběr mezi dvěma tahy. Tah 13.Kd1 ale musí být 
vyloučen, protože po odpovědi 13...Jxa1 je hrozba ...Da4+ mimořádně problematická, zatímco jezdce nelze 
chytit, např. 14.Dxe5+ Dxe5 15.dxe5 Se6 a kompromitovaný jezdec má ústupové pole b3. Dalo by se věřit, že tah 
v textu dává bílému hratelnou pozici, ale následovný průběh hry rozbije tuto iluzi. (Musíme ale uvést, že všechny 
poznámky Euweho k této hře jsou na základě předpokladu, že bílý partii prohrál po 17. tahu. To ale není pravda. 
Pozn. editora knihy.) 13...De1+ Důležitá poznámka: dáma z tohoto bodu ochromuje protivníkovo královské křídlo. 
Navíc je bílý král vyhnán úplně ven. 14.Kf3 Jxa1 15.Sb2 Hra nyní opustila pole teoretické analýzy. Existuje 
mnoho možných pokračování, z nichž všechna se zdají být výhodná pro černého. Místo tahu v textu je třeba 
zvážit 15.Dxe5+ na které musí černý odpovědět 15...Se6, což dává bílému výběr mezi 16.d5 a 16.Sxe6. Po 
prvním tahu by odpověděl černý s pokračováním podobným jako v partii. A na 16.Sxe6 je odpovězeno 0–0 s 
hrozbou fxe6+ takže střelec musí odejít a to dá černému čas na sebrání druhého střelce. Fine navrhl 16.Sxe6 
fxe6 17.Dxe6+ Kd8 a tvrdí, že černý by měl vyhrát; ve všech těchto analýzách se jedná o přechodnou oběť. Jako 
doplněk je třeba mít na paměti možnost oběti věže po Je2, ale to by nikdy jako kompenzace nestačilo. Jedna 
varianta jako ilustrace: 15.Je2 Dxh1 16.Dxe5+ Se6 17.d5 0–0–0 18.dxe6 fxe6 19.Sxe6+ Kb8 20.Dxa1 jinak 
jezdec unikne. 20...Vhf8+ 21.Kg3 Vf6 s rozhodující výhodou pro černého. 15...Se6 Fine udává tuto variantu. 
15...Dd1+ 16.Kg3 Dc2 17.Dxe5+ Kf8 18.Dxc7 s beznadějnou pozicí černého. 16.d5 0–0–0 Střelec nesmí 
ustoupit, Dxe5 by bylo drastické. O obětí figury v dalším textu ale pochybujeme, útok černého je velmi silný. 
17.dxe6 fxe6 18.Kg4? Ve slabé naději, že se dokáže osvobodit po g3 s dalším Je2. Tento tah vypadá jako 
sebevražda, ale důvod tohoto rozhodnutí se stane jasnější, když se člověk pokusí najít alternativní způsob řešení 
hrozby ...Vf8+ a Dxf2. Zdá se, že neexistuje žádná jiná obrana, např.  
 18.Sxe6+ Kb8 19.Sxe5 Vhf8+ a vyhraje; kdyby bílý představil střelce, tak se stane kořistí jezdcového 
pěšce královského křídla a po 20.Kg3 je 20...Vde8 rozhodující. (Fineho myšlenka, ale bylo tu stále mnoho šancí. 
Pozn. editora knihy);  
 Nebo 18.Kg3 Vhf8 19.Sxa1 Dxf2+ (ne 19...Vxf2 20.Sc3) 20.Kh3 Vf6 21.g3 Vh6+ 22.Kg4 Vxh2 a hrozba 
h5 rozhoduje; (chyba v analýze byla ukázána na turnaji v Birminghamu, kde Winter pokračoval s Reynoldsem:  
 (18.Kg3 viz Winter - Reynolds, Birmingham 1937 /Reinfeld/);  
 (Ve své autobiografii, v kolekci partií ukázal Fine tuto variantu: 18.g3 Vd2 19.Sxe5 h5 20.Sxe6+ Kb8 
21.Kg2 Dxf2+ 22.Kh3 Jc2 s nejasným výsledkem. Nezmiňuje se ale o Winterově vyvrácení. Pozn. editora knihy) 
Po tahu v textu černý snadno vyhraje. 18...Dxf2 19.Sxa1 Po 19.Sxe5 Jc2 by černý měl stejně snadný úkol. 
19...h5+ 20.Kh3 g5 21.Sxe6+ Kb8 22.Jf3 I když bílý může zatím odložit mat, ale už mu nemůže zabránit. 
22...g4+ 23.Sxg4 hxg4+ 24.Kxg4 Dxg2+ 25.Kf5 Vh5+ 26.Kf6 Vf8+ 27.Ke6 Dg8+ 0–1 bílý se vzdal, protože 
dostane mat v příštích tazích. Partie má veliký teoretický význam a byla bezvadně Finem sehrána. 
 
 Do poznámek z Wiener Schachzeitungu (1937 str. 25) a Deutsche Schachzeitungu (1937 str. 44, MB 
= Max Blümich) jsem vložil poznámku velmistra Laliče (Classical Nimzo - Indian the Ever Popular 4.Dc2, 
Everyman 2001) a několik nových partií. Zajímavé je odsouzení tahu 15...0–0 vzhledem diametrálnímu 
hodnocení u vstupní partie. 
 
  
 



Winter - Reynolds E37 
Birmingham, 1937 

1.c4 Jf6 2.Jc3 e6 3.d4 Sb4 4.Dc2 d5 5.a3 Sxc3+ 6.Dxc3 Je4 7.Dc2 Jc6 Varianta San Remo, použil ji Aljechin 
ve své partii proti Vidmarovi (San Remo 1930). Tah se často hraje v jiných variantách obrany Nimcoviče. Ale 
obecným pravidlem je, že pěšce c7 bychom neměli blokovat, pokud nemůžeme vynutit e6 - e5. To je teď zde 
možné, protože si to černý může dovolit s ohledem na opozdilý vývin bílých pěšců královského křídla. 8.e3 Bílý 
se mohl tahu e7–e5 pro všechny z toho vyplývající komplikace vyhnout tahem 8.Jf3. 8...e5 9.cxd5 Ve zmíněné 
partii Aljechin - Vidmar se stalo 9.f3 Jf6 10.cxd5 Dxd5 11.Sc4 Dd8 12.dxe5 Jxe5 13.Sd2 0–0 14.Sb4 c5! a černý 
má výhodu. 9...Dxd5 10.Sc4 Da5+ 11.b4 Jxb4 12.Dxe4 Jc2+ 13.Ke2 Když 13.Kd1 tak 13...Jxa1 s následujícím 
Da4+ a černý získal kvalitu. 13...De1+ 14.Kf3 Jxa1 15.Sb2 Se6! Lalič: "Ostré pokračování, kterým se černý 
vzdává nějakého materiálu, aby mohl rošovat na dámské křídlo. Tam bude jeho král bezpečnější a daleko od 
bílého děsivého střelce. Černý počítá také s otevřením f sloupce, který bude zásadní pro protiútok proti bílému 
panovníkovi."  Finem uvedeno do praxe z jeho partie v Hastingsu proti Feiginovi. Doposud hrávaný tah 15...0–0 
prohrává ve všech variantách. Například: 16.Kg3 Sd7 Nejlepší. 17.Jf3 Dxh1 18.Jg5 g6 19.Dxe5 Vae8 20.Df6 
Vxe3+ 21.fxe3 De1+ 22.Df2 Dxf2+ 23.Kxf2 a vyhraje kvůli tomu, že jezdec a1 zůstává zamčený. 16.d5 0–0–0 
17.dxe6 fxe6 MB: "Po 17...Vd2 18.Je2 Dxh1 19.exf7 hrozí 20.Df5+ a bílý má převahu i když má o dvě kvality 
méně." 18.Kg3 To je zlepšení. Byl to Winter, který opět celou výstavbu černého uvedl v pochybnost.  
 Feigin místo tahu v textu hrál 18.Kg4 a rychle prohrál, viz Feigin - Fine, Hastings 1936;  
 18.g3? viz Pizzi Possi - Rossetto, Mar del Plata 1947;  
 18.Sxe5!? už známe (Lazarev - Sokolov).  
18...Vhf8 Žádný skutečný útok v postavení pro černého není vidět. Po 18...Vd2 může bílý, podobně jako v partii 
hrát 19.Sxe6+ Kb8 20.Sxe5. 19.Sxe6+  
 Pokud zde hraje 19.Sxa1, tak jak uvedl Euwe v časopise Chess 19...Dxf2+ (ale ne 19...Vxf2 pro 20.Sc3) 
20.Kh3 Vf6 21.g3 Vh6+ 22.Kg4 Vxh2 a hrozba h5 rozhodne;  
 19.Sxe5 už také známe (Lev - Negele). 
19...Kb8 20.Sxe5 Vxf2 MB: "20...Dxf2+ vypadá také nedostatečně. Vyzkoušejme 21.Kh3 Vd1 22.Sg4 Vxg1 
23.Sg3 Df1 24.Sf3 a když černý kryje mat na b7 dámou, tak po Vxg1 má bílý o figuru více." 21.Kh3 Vf1 22.Sg4 
g5 Nebo 22...Vxg1 23.Sf3 a pole b7 se nedá dost dobře krýt. 23.Jf3 Vxf3+ MB: "A to je již vše. Ale černý již 
neměl žádnou jinou obranu. Po 23...Dc1 následuje 24.Vxf1 Dxf1 25.Sxc7+ Kxc7 26.De7+ se ziskem Vd8." 
24.Sxf3 Tato partie má zásadní význam pro Nimcovičovu indickou obranu. Z bohatství naší hry však není 
vyloučeno, že se nenajde někde další zesílení pro černého. Pokud by toto neplatilo pro náš případ, tak by muselo 
být pokračování 7...Jc6 ve spojitosti s 8...e5 odmítnuto. 1–0 
 
Partie si můžete stáhnout z linky: 
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=MglzQKjhqkNkyeWcFsyPpMa445Q3KBhfe1p8R7LT6xDd/
1EYYPUn4Jgr0eDBCwn/ 
Příště: Současná praxe 
 
 



IV. část  
Současná praxe 

 
 Několik moderních analýz z pera věhlasných teoretiků. První je rozbor z někdejšího velmi důležitého 
periodika Schach Archiv, který vycházel v Holandsku po válce a byl založen Maxem Euwem. Pak byla redakce 
přenesena do Hamburku a časopis redigoval náš Luděk Pachman. Vycházel několikrát za rok na jednotlivých 
listech, které se pak zakládaly do kartotéky nebo do pořadačů. Přinášel rozbory nejžhavějších teoretických 
novinek. 
 

Rozbor - SCHACH - ARCHIV 10/11 1994 E37 
pozn. Lautier, 1994 

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 d5 5.a3 Sxc3+ 6.Dxc3 Je4 7.Dc2 Jc6 8.e3 e5 Vede k ostrým taktickým 
zápletkám, objektivně lepší je ale 8...a5 9.b3 f5 10.Je2 toto postavení je strategicky pro černého nevýhodné. 
9.cxd5! Dxd5 10.Sc4 Da5+ 11.b4! Jxb4 12.Dxe4 Jc2+ 13.Ke2! Zdánlivě přirozený tah 13.Kd1? je špatný pro 
13...Jxa1 14.Dxe5+ Dxe5 15.dxe5 Se6 a Ja1 bude osvobozen. 13...De1+!? Díky tomu se dáma vzdálí od centra 
boje, ale současně je ztíženo využití všech bílých kamenů. 13...Jxa1 14.Jf3!? Toto považuji po dalších analýzách 
za silnější - Ja1 ovšem i zde neujde svému osudu. (14.Sb2 Se6 15.Dd3 Sxc4 16.Dxc4 0–0–0 17.Sxa1 Pachman - 
Pytlakowski, Varšava 1947) 14...Sd7 15.Jxe5 0–0–0 16.Jxd7 Vxd7 17.Sb2 Da4 18.Dd3 Dc2+ 19.Dxc2 Jxc2 
20.Kd3 Jxd4 (Lépe 20...Jxa3) 21.exd4 a v Pachman - Barcza, Budapešť 1948, bílý využil své výhody relativně 
snadno. 14.Kf3 Jxa1 15.Sb2 0–0 15...Se6!? 16.d5 0–0–0 (Špatné je i 16...Dd1+ 17.Kg3 f5 18.Jf3! fxe4 19.Vxd1 
exf3 20.dxe6 Jc2 21.Vc1 fxg2 22.Kxg2) 17.dxe6 fxe6 (Nebo 17...Vd2 18.Je2! Dxh1 19.exf7 Vf8 20.Sxe5) 18.Kg3 
(Winter - Reinholds, Birmingham 1937) a po nejlépe zvážené reakci 18...Vhf8 získá bílý dle Tajmanova výhodu 
po 19.Sxe5 Vxf2 20.Kh3±. 16.Kg3 Kh8!? Nápad od Jana Timmana. Tímto tahem se uvolní pěšec f a je možný 
obranný tah f7-f5. Známo doposud bylo:  
 16...h6 17.h4! Kh8 (17...Dd2 18.Jf3 Dxb2 19.Jg5! hxg5 20.hxg5 Ve8 21.Dh7+ Kf8 22.Dh8+ Ke7 23.Dxg7 
Db6 /23...Vf8 24.Df6+ Kd7 25.dxe5 Dc2 26.Sxf7!+– a podle analýzy Mirkoviče útok bílého prorazí/ 24.Dxf7+ Kd8 
25.dxe5 Sd7 26.Vd1 Ve7 27.Df8+ Ve8 28.Df5!+– Mirkovic) 18.Kh2! Dxf2 19.Sxa1 Sf5 20.Jh3!± Toth - Varnusz, 
1969;  
 16...Sd7 17.Jf3 Dxh1 18.Jg5 g6 19.Dxe5 Vae8 20.Df6 Vxe3+! 21.fxe3 De1+ 22.Df2 Dxf2+ 23.Kxf2 Jc2 
24.Sb3 Jxe3 25.Kxe3+– a podle analýzy Rausera vyhraje bílý i tuto koncovku.  
17.Jf3! Dxh1 18.Jg5 f5 Po 18...g6 19.Dxe5+ f6 vyhrává okamžitě 20.De7+–. 19.Dxe5 f4+!? Ještě nejlepší, 
protože po 19...Dd1? vyhraje bílý jednoduchým manévrem 20.Jf7+ Kg8 21.Jh6+ Kh8 22.d5+–. 20.exf4 Sh3 Aby 
odvrátil nejhorší a šance proměnil v horší koncovku, musí černý obětovat materiál. Přirozeně i zde vázlo 20...Dd1 
na 21.Jf7+ Kg8 22.Jh6+ Kh8. 21.Kxh3 Db1 22.d5 Df5+ 23.Dxf5 Vxf5 24.Je6! To je jedna (z mnohých!) point 
vedení útoku bílého. Po 24.Sxa1? Vxf4 25.Sxg7+ Kg8 26.Sb3 Vxf2 a bílý by ztratil vítězství. 24...Jc2 25.Jxg7 Vf7 
Lepší tah pro černého není 25...Vff8? vázne na 26.Jf5+ Kg8 27.Jh6#. 26.Jf5+ Kg8 27.Jh6+ Kf8 28.Jxf7 Kxf7 
29.d6+ Ke8 30.dxc7 Kd7 31.Se5 Jxa3 Nyní má černý kvalitu a dva spojené pěšce na dámském křídle, ale pěšec 
c7 ho brzy bude stát materiál: 32.Sd3 Vf8 33.Kg4 a6 33...Vg8+ 34.Kh5 Vf8 35.Kg5 Vg8+ 36.Kf6 Vf8+ 37.Kg7+– 
34.Sxh7 Jc4 35.Sf5+ 1–0, Piket - Timman, Amsterdam 1994.  
 
 Závěrečná poznámka je velmi poučná:  
Při studiu této varianty se naučíme mnohému ze strategie a taktiky v dynamických pozicích!  
 
 V roce 2012 poopravil Tukmakov analýzu Aljechina v knize Kluč k pobede (Moskva 2012, nebo 

anglické vydání - viz obrázek) následovně. V partii jsou vloženy další poznámky a nové partie. 
A článek zakončují 4 zajímavé ukázky k vlastnímu rozboru. 
 

Sadler - Tukmakov E37 
Linares, 1995 

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 d5 5.a3 Sxc3+ 6.Dxc3 Je4 7.Dc2 Jc6 8.e3 e5 9.cxd5 9.f3! 
Tento tah Aljechin odsoudil, ale jak dokazuje Tukmakov neprávem. 9...Jf6 (9...Dh4+ 10.g3 Jxg3 

11.Df2 Jf5±) 10.dxe5! (10.cxd5?! hrál Vidmar) 10...Jxe5 11.cxd5 Dxd5 12.e4 a ve všech partiích ve kterých se 
hrála tato pozice měli černí vážné problémy. Aktuální skóre je +21 =5 -4. 9...Dxd5 10.Sc4 Da5+ 11.b4 Jxb4 
12.Dxe4 Jc2+ 13.Ke2 De1+ 14.Kf3 Jxa1 15.Sb2 0–0! 15...Se6 nabízel Aljechin. 16.d5 0–0–0 17.dxe6 fxe6 



18.Kg3 Vhf8 19.Sxe5 Vxf2 20.Kh3± 16.Kg3 16.Dxe5? Dd1+–+ 16...Sd7 Černý spojuje svoje věže a doufá, že 
jeho obrana může odolat náporu soupeře. Ale to nestačí, stejně jako většina následujících alternativ ...  
 16...Dd2?! 17.Jf3! Dxb2 18.Jg5 g6 19.Dxe5 Myšlenkou je 20.Jxf7! 19...Se6 20.Jxe6 fxe6 21.Sxe6+ Vf7 
22.Df6 Vaf8 23.h4! Bílý má kompenzaci. 23...Jc2 24.h5 Jxd4 25.exd4+–;  
 16...exd4?? 17.Dxd4+–;  
 16...Kh8? 17.Jf3?! Dxh1 18.Jg5 (18.Jxe5 Se6–+) 18...f5 19.Dxe5 Sd7 viz Hillarp Persson - Timman, 
Koge 1997. (19...f4+ viz Lautier - Timman, Amsterdam 1994);  
 16...h6! s nejasnou pozicí, viz Sapundiev - Gysi, kor. 1999. 
17.Jf3! Tematická oběť věže, aby rychle vybudoval nebezpečný útok na černého krále. Velká materiální výhoda 
soupeře je nevýznamná, pokud je král v nebezpečí. 17...Dxh1 18.Jg5 g6 19.Dxe5 19.Dh4? viz Nikolov - Mikac, 
Ljubljana 1997 19...Vae8 20.Df6 Intence d5. 20...Vxe3+ 21.fxe3 De1+ 22.Kf3 Horší je 22.Df2 Dxf2+ viz 
Neumann - Stoliar, kor. 1991. (22...Jc2 viz Danilov - Peleshev, Tallinn 1998) 22...Dd1+ 23.Kg3 23.Se2! viz 
Watson - Roberts, Skotsko 1996. 23...De1+ 24.Kf3 Dd1+ 25.Kg3 De1+ 26.Kf3 1/2 
 

Irzhanov - Pohl E37 
email ICCF, 2008 

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 d5 5.a3 Sxc3+ 6.Dxc3 Je4 7.Dc2 Jc6 8.e3 e5 9.cxd5 Dxd5 10.Sc4 Da5+ 11.b4 
Jxb4 12.Dxe4 Jc2+ 13.Ke2 De1+ 14.Kf3 Jxa1 15.Sb2 0–0 16.Kg3 Výchozí pozice všech partií. 

XIIIIIIIIY 
9r+l+-trk+0 
9zppzp-+pzpp0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-zp-+-0 
9-+LzPQ+-+0 
9zP-+-zP-mK-0 
9-vL-+-zPPzP0 
9sn-+-wq-sNR0 
xiiiiiiiiy 

16...Sd7 17.Jf3 Dxh1 18.Jg5 g6 19.Dxe5 Dd1 20.h3 Sxh3 21.Jxh3 h5 22.d5 f6 23.De6+ Vf7 24.Jg5 fxg5 
25.Dxg6+ Kf8 26.Dh6+ Ke8 27.De6+ Kf8 28.Dh6+ Ke8 1/2 
 

Turov - Gasanov E37 
Moskva, 2007 

16...h6 17.h3 Dd2 18.Sxa1 Dc1 19.Sd3 g6 20.Dh4 Kg7 21.dxe5 Dxa1 22.Df6+ Kg8 23.Je2 Dxh1 24.Jf4 Sxh3 
25.Jxh3 Vad8 26.Sxg6 fxg6 27.Dxg6+ Kh8 28.Dxh6+ Kg8 29.Dg6+ Kh8 30.Dh6+ Kg8 1/2 
 

Vosselman - Saitou E37 
ICCF email, 2008 

16...Dd1 17.Jf3 Dxh1 18.Jg5 g6 19.Dxe5 Dd1 20.h3 Sxh3 21.Jxh3 h5 22.Kh2 Dc2 23.d5 f6 24.De6+ Kg7 25.Jg5 
Kh6 26.f4 Dxb2 27.De7 Vh8 28.Jf7+ Kh7 29.Je5+ Kh6 30.Dxf6 Dc2 31.Sd3 Dxd3 32.Jxd3 Vhg8 33.Dxa1 Vae8 
34.Je5 Vg7 35.Db1 b6 36.g4 Vf8 37.g5+ Kh7 38.Dc2 b5 39.Dc5 Ve8 40.Dxb5 Vd8 41.f5 gxf5 42.g6+ Vxg6 
43.Jxg6 Kxg6 44.Dc6+ Vd6 45.Dxc7 1–0 
 

Vuillemin - Packroff E37 
ICCF email, 2013 

16...h6 17.h4 Ve8 18.Kh2 Dxf2 19.Sxa1 Sf5 20.Dxb7 Vab8 21.Df3 Dc2 22.Jh3 exd4 23.exd4 Dxc4 24.Dxf5 Vb3 
25.Jf4 Vxa3 26.Sb2 Va2 27.Vc1 Db3 28.Sc3 Da3 29.Db5 De7 30.Vf1 Va3 31.Db2 Va6 32.h5 Vb6 33.Df2 Df6 
34.Kg1 Vb5 35.Dg3 Vb3 36.Jd5 Dg5 37.Df3 f6 38.Jxc7 De3+ 39.Dxe3 Vxe3 40.Sa5 Ve2 41.Jd5 Va2 42.Sc7 Vd2 
43.Je7+ Kf7 44.Jf5 Vbb2 45.Je3 Ve2 1/2 
Partie si můžete stáhnout z linky: 
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=MglzQKjhqkNkyeWcFsyPpA07DRFqwhufWb2sZEdZ+x8H
MEll+0xYURfqnqq+9AVH 


