


Předmluva

“Královský gambit je šachové zahájení charakterizované nejčastěji tahy 1. e4 e5
2. f4. Jde o velmi staré zahájení, velmi oblíbené v 19. století. V současné době se
na nejvyšší úrovni příliš nepoužívá, protože černý má zpravidla dost cest, jak
vrácením gambitového pěšce dosáhnout vyrovnané hry prosté komplikací.
Mezinárodní klasifikace přisuzuje královskému gambitu kódy C30–C39.” Tak
začíná příslušná stránka v české Wikipedii a dalo by se říct, že stručná definice
víceméně odpovídá realitě. My, co máme rádi umění, se ale se stručnými definicemi
neradi smiřujeme a nedá nám, abychom se v konkrétním problému nešťourali víc
do hloubky, což je i jedním z důvodů, proč tato kniha vznikla.

Proč zrovna královský gambit? Byl jsem tímto zahájením vždy fascinován
pro jeho romantické počátky sahající více než 300 let do minulosti, riskantní přístup
k partii slibující boj již od druhého tahu, opakované snahy renomovaných velmistrů
a teoretiků o jeho vyvrácení, a samozřejmě slavné “nesmrtelné” partie, které jsem si
už od dětství rád přehrával. Situace, do nichž se bílý dostává, často balancují
na hraně propasti, nicméně nebezpečí hrozí i černému, pro kterého může být snaha
soupeře za každou cenu “potrestat” fatální chybou. Šachy jsou box intelektů, jak
prohlásil před sto lety tehdejší mistr světa Emanuel Lasker, a málokdy bývají nervy
hráčů vybičovány víc, než když pozice systematicky hrozí oboustranným
zhroucením. A upřímně řečeno, pohled na soupeře, který se očividně cítil nesvůj
v ostré a dvousečné situaci, do které jsem ho lehce nekorektní hrou vmanévroval,
býval vždy odměnou sám o sobě.

Dnešní autor šachové literatury má oproti svým historickým předchůdcům
značně ulehčenou práci. Nemusí trávit hodiny a dny ve veřejných knihovnách nebo
archivech studiem zaprášených publikací a časopisů, prakticky všechny potřebné
informace jsou k dispozici online, tedy dostupné z pohodlí domova. Nicméně, jak už
to bývá, každá výhoda musí být něčím vykoupena - informací je tolik, že jsme
nuceni vypořádat se s problémem, jak čtenáře nezahltit obrovským množstvím partií
a analýz, ve kterých by se mohl snadno ztratit. Kromě toho zastávám názor, že nemá
smysl sepisovat pouze to, co již bylo sepsáno stokrát dřív. Psát knihu, která by
nepřinesla nic nového, by se nejspíš nevyplatilo ani z časového hlediska.
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Dobrá tedy, v čem se toto dílo alespoň trochu odlišuje? Jsem především
programátor, nikoliv profesionální spisovatel, takže při každé práci hledám možnosti
automatizace, které by mě spasily před opakujícími se manuálními úkony. V tomto
případě jsem využil docela rozsáhlé databáze herního serveru BrainKing.com
(který je, mimochodem, rovněž mým výtvorem a nepřetržitě funguje od roku 2002),
která obsahuje více než 450 tisíc záznamů šachových her. Pomocí skriptů a dalších
aplikací, které jsem pro účely této knihy naprogramoval, vyšly najevo různé
statistické údaje - královským gambitem začíná přes sedm tisíc partií, což tvoří
slušný základ pro následné filtrování a výběr toho, co by stálo za zveřejnění. Mezi
další kritéria patří například:

● Hra musí mít alespoň 10 tahů (s výjimkou několika zajímavých miniatur)
● Hra nesmí být ukončena překročením časové kontroly
● Rating obou hráčů by měl být alespoň 2000
● Hráči by měli mít odehráno minimálně 25 partií (ne nutně mezi sebou)

Aplikováním uvedených pravidel jsem získal seznam několika stovek partií,
pěkně rozdělených podle jednotlivých variant zahájení. V některých případech
nebyla tato kritéria dodržena příliš striktně, zejména pokud šlo o lehce obskurní
odbočky od běžné šachové teorie, pro něž by se hledaly partie kvalitních hráčů
velmi obtížně. Následovalo ruční procházení vybraných her a analýza zajímavých
pozic, často doplněna komentářem, případně odkazem na historické partie
slavnějších šachistů.

K jednotlivým variantám jsem se rovněž pokoušel nalézt historický podtext
nebo jiné zajímavosti, které by mohly přispět k objasnění postupného vývoje
královského gambitu. Technika obrany a aktivního protiútoku černého se během
uplynulých století zdokonalovaly, což mělo za následek značné výkyvy v popularitě
- gambit byl vychvalován i zatracován, přičemž konečný verdikt, jak doufám, ještě
dlouho nepadne.

Není-li uvedeno jinak, partie se hrály na serveru BrainKing.com s časovou
kontrolou několika dní na tah (což je velmi podobné korespondenční hře) a hráči
jsou pojmenováni přezdívkami, s nimiž se na serveru zaregistrovali. Všechny
použité partie jsou rovněž k dispozici ve formě videa na YouTube kanálu, který jsem
pro účely této knihy vytvořil. Z toho samého generátoru pocházejí i diagramy
doplňující analýzy partií podle zkratek v PGN kódu … zkrátka automatizace, která
šetří čas a podporuje kreativitu.
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Kniha se dá považovat za monografii o konkrétním zahájení, takže jsem zařadil
i některé velmi krátké hry do patnácti tahů, abych pokryl co nejvíc variant. Takové
miniatury se pokusím vylepšit hlubšími analýzami. Ke střední hře a koncovce se
vyjadřuji méně často.

Nakonec bych chtěl poděkovat každému, kdo měl tolik trpělivosti, že dočetl až
sem. Dost řečí, pusťme se do královského gambitu. :-)

V Praze v dubnu 2021.

Filip Rachůnek

Filip.Rachunek.com
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Symboly

V zápisech partií používám symboly, které naprostá většina čtenářů nepochybně
zná, ale pro jistotu je zde popíšu:

! dobrý, silný tah
!! velmi silný tah
? chyba, slabý tah
?? hrubá chyba
!? pozoruhodný, zajímavý tah
?! sporný, pochybný tah
+ šach
O-O malá rošáda
O-O-O velká rošáda

V literatuře se občas můžeme setkat s maximálně zkráceným zápisem braní
pěšce pěšcem, například ef místo exf4. Mně něco takového přijde až příliš
neestetické, kromě toho neexistuje rozumný důvod, proč při psaní nezmáčknout
o dvě klávesy víc, takže jsem dal přednost standardní notaci.
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Přijatý královský gambit

Intuitivní odpověď černého - 1. e4 e5 2. f4 exf4, který nabízenou oběť pěšce
akceptuje a následně se pokusí tuto mírnou materiální převahu udržet nebo naopak
pěšce vrátit během dokončování vlastního vývinu.

Královský gambit a především jeho přijatá verze patří mezi ostrá a bojovná
zahájení, ve kterých i malá chyba často znamená předzvěst prohry. Čtenář by neměl
předpokládat, že se v knize dočte pouze o dokonalých partiích - právě naopak, různé
situace nebo i celé varianty často balancují na hraně korektnosti a proti moderním
šachovým programům (Fritz, Rybka) by vyústily ve velmi pravděpodobnou porážku.
Nicméně dokud se nad šachovnicí střetávají lidé proti lidem, mají i taková zahájení
své místo v teorii a je užitečné, pokud se v nich hráč vyzná. Ostatně, jak kdysi pravil
jeden moudrý muž, partii nevyhrávají ty nejsilnější tahy, ale takové, které jsou
soupeři co nejméně po chuti. A se pokud soupeř, který spotřebuje příliš mnoho času
přemýšlením nad jednoznačným vyvrácením naší riskantní kombinace, dostane
do časové tísně, v níž udělá rozhodující chybu, můžeme tvrdit, že naše taktika
slavila úspěch.
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Gambit královského jezdce - 1. e4 e5 2. f4 exf4 3.♘f3

Logické pokračování, které se rovněž vyznačuje nejpodrobněji prozkoumanou
teorií a množstvím pojmenovaných variant. Gambit je doporučován hráčům, kteří
preferují co nejrychleji posílit odhalené královské křídlo a zabránit černému
šachovat dámou na h4. Černý se obvykle snaží aktivní obranou gambitového pěšce
znepříjemnit bílému další vývin, nebo se naopak pokouší o protihru v centru, často
spojenou s dobrovolným vrácením pěšce a výpady vlastních figur.

S gambitem královského jezdce jsou spojeny ty nejostřejší útoky, do kterých
může bílý směřovat následujícími tahy. Není nic vzácného, když hráč obětuje jednu
nebo dokonce dvě figury za účelem rozvrácení soupeřovy obrany a efektní matové
kombinace. Takový alespoň bývá plán, který proti pozornému protivníkovi ne
pokaždé vyjde, proto se na vyšších úrovních určitě vyplatí sáhnout i po méně
sebevražedných variantách, kterých je naštěstí k dispozici docela slušné množství.
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Kieseritzkého gambit - 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. ♘f3 g5 4. h4 g4 5. ♘e5

Lionel Adalbert Bagration Felix Kieseritzky byl německý šachový mistr první
poloviny 19. století, původem z tzv. pobaltských Němců. Přestože ve své době patřil
k nejsilnějším šachistům Francie (kde se v roce 1839 natrvalo usadil), zůstal
pro dnešní generaci známý především “nesmrtelnou partií”, kterou prohrál
s Adolfem Anderssenem 21. června 1851 v Londýně. Málokdo ale tuší, že to byl
právě Kieseritzky, kdo položil základy trojrozměrných her, jaké se objevují
například v populárním sci-fi seriálu Star Trek. V roce 1851 navrhl hru jménem
Kubikschach, která by se hrála na kostce 8x8x8 (tedy osm šachovnic nad sebou),
přičemž třetí dimenzi označoval v notaci písmeny řecké abecedy - alfa až theta. Tato
převratná inovace, která nepochybně předběhla svoji dobu, se bohužel nesetkala se
zájmem Kieseritzkého vrstevníků.

Jeho odpověď na královský gambit patří mezi základní teoretické linie, které má
černý k dispozici. Smyslem této varianty bývá bránění gambitového pěšce a postup
vlastní pěšcové formace i za cenu oslabení královského křídla, která má zpomalit
protihráčův vývin a znesnadnit předpokládaný útok po sloupci f.

Partie 1: vladko730 vs. NOMOEO, 1. 4. - 19. 5. 2016

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. ♘f3 g5 4. h4 g4 5.♘e5♛e7 (Rosenthalova obrana, některé
zdroje uvádějí název Salviova obrana. Mezi populárnější alternativy patří 5. … d6
nebo 5. … ♞f6.) 6. d4 ♞f6 (Tady by asi bylo lepší 6. … d6 a po ústupu bílého
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jezdce rozbít pěšcové centrum tahem 7. … ♛xe4+.) 7. ♗c4 ♝g7?! (Pořád ještě
není pozdě na 7. … d6 8. ♘xf7 b5!) 8. ♗xf7+ ♚f8 9. O-O d6 10. ♗xf4 dxe5
11. dxe5 ♚xf7 12. exf6 ♛c5+ 13. ♔h1 ♝f8 14. ♘c3 ♞a6? (Černý chtěl
pravděpodobně pokrýt hrozbu 15. ♕d8, nicméně bude brzo postaven před jiné
problémy. Tahem 14. … ♛h5 se mohl pokusit mobilizovat své figury k protiútoku.)
15. ♘d5 (Černá dáma je odříznuta od královského křídla, také by šlo zahrát 15. e5.)
15. … ♝e6 16. b4 ♛c4 (16. … ♞xb4 17. ♘xc7 a pozice černého je v troskách.)
17. ♘e3 ♛xe4 18. ♘xg4 h6 (Trochu lepší by bylo 18. …♜g8 a otevřít králi ústup
do rohu šachovnice. Viz diagram.)

19. ♘e5+! ♚g8 (19. … ♚xf6 20. ♗h2+ ♚e7 21. ♖f7+ ♝xf7 22. ♕d7+ ♚f6
23. ♕xf7 mat) 20. f7+ ♚g7 (Po 20. … ♝xf7 by přišlo 21. ♕g4+ a 22. ♖ae1)
21. ♕h5 ♞xb4 22. ♗d2 ♞d5 (22. … ♝h3 23. ♖f3) 23. ♖ae1 ♛xc2 24. ♖c1
♛h7 25. ♕f3 (25. ♖c4 s následujícím 26. ♖g4+ by asi zkrátilo utrpení černého
rychleji.) 25. … ♝d6 26. ♕g3+ ♚f8 27. ♘g6+ ♚g7 28. ♗c3+ ♞f6 29. ♗xf6+
♚xf7 30. ♗xh8+ ♚e8 31. ♗e5♝f7 32.♗xd6 a černý se vzdal před matem v pěti
tazích.
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Allgaierův gambit - 1. e4 e5 2. f4 exf4 3.♘f3 g5 4. h4 g4 5.♘g5

Johann Baptist Allgaier byl rakouský šachista mistrovské třídy a autor první
německé šachové učebnice “Neue theoretisch-praktische Anweisung zum
Schachspiel”. Kromě uvedeného gambitu je známý i jako jeden z operátorů
šachového “automatu” Turek, v jehož útrobách se utkal v roce 1809 na zámku
Schönbrunn s Napoleonem. Francouzský císař partii samozřejmě prohrál, neboť se
na 64 polích orientoval nesrovnatelně hůř než na skutečném bojišti, a Allgaier v té
době platil za nejsilnějšího šachistu ve Vídni.

Allgaierův gambit je všeobecně považován za nekorektní, při správné obraně
černého nemá bílý dostatečnou kompenzaci za obětovaného jezdce. Přesto si
myslím, že za určitých okolností může jít o zajímavý experiment, zejména
v bleskových hrách proti ne zcela připravenému soupeři. Partie, kterou jsem vybral,
demonstruje důsledky jednoho takového pochybení.

Partie 2: Niels van Duren vs. Luboš ze Zlína, 23. 2. - 27. 2. 2012

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. ♘f3 g5 4. h4 g4 5. ♘g5 d5 (Odklon od standardní odpovědi
5. … h6, po níž je bílý donucen obětovat jezdce, kterému chybí ústupová pole.)
6. d4?! (6. exd5 ♛xd5 7. ♘c3 by umožnilo bílému zachránit jezdce a získat
iniciativu během pronásledování černé dámy. Soupeř by ale mohl zvolit lepší
6. … h6 a oběť na f7 by najednou postrádala smysl - obvyklý šach střelcem na c4
nelze provést a hrozby černého po otevřeném sloupci e také nejdou ignorovat. Po
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7. ♘e4 f5 8. ♘ec3 by sice zatoulaný jezdec odskákal do bezpečí, nicméně bílý
značně zaostal ve vývinu a formace černých pěšců na královském křídle vypadá
hrozivě. Systém pana Allgaiera, jinak výborného šachisty, asi opravdu nebude
oživen moderními teoretiky.) 6. … h6 7.♘xf7♚xf7 8.♘c3 dxe4 (8. …♞f6 nebo
8. … ♝b4 by lépe udrželo výhodu černého, otevření centra naopak nahrává bílému,
který může uvést v činnost dosud pasivní figury. Partie Maslak-Meissner, Olomouc
2002, pokračovala 8. … ♝b4 9. ♗xf4 ♞f6 10. ♗e2 ♝xc3+ 11. bxc3 ♞xe4
12. ♗xg4 ♝xg4 13. ♕xg4 ♞f6 14. ♕f3 ♜e8+ a černý udržel materiální převahu
do vyhrané koncovky.) 9. ♗c4+ ♚g7 10. ♗xf4 ♞f6 11. O-O c6?? (Strašlivá
chyba, po které se jakž takž vyrovnaná pozice okamžitě mění v prohranou pro
černého, jehož jezdec a král najednou stojí krajně nevhodně. Po 11. … ♝e7
12. ♛d2 ♞c6 by byla situace stále na ostří nože, přesto alespoň s šancemi na obou
stranách.)

12. ♗e5! ♝e7 13. ♘xe4 ♜f8 (Snaha o záchranu jezdce oslabí pole okolo černého
krále, takže je matový útok nebo značná ztráta materiálu jen otázkou času.) 14. h5
(Silnější by asi bylo 14.♖f4 s dalším 15.♕d2 a postupným ztrojením těžkých figur
na sloupci f.) 14. … ♛e8 15. ♘xf6 ♝xf6 16. ♗xf6+ ♜xf6 17. ♖xf6 ♚xf6
18. ♕d3 ♛xh5 (Teď může bílá dáma vpadnout do týlu nepřítele a dovršit dílo
zkázy. Je ovšem pravda, že ani jiné tahy by černého nespasily.)
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19.♕h7 ♝f5 20.♕h8+ ♚g5 21. ♕d8+ ♚g6 22.♕e7 a černý se vzdal.
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Muziův gambit - 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. ♘f3 g5 4. ♗c4 g4 5. O-O gxf3
6. ♕xf3

Název vznikl vlastně omylem, nebo by se dalo říct, že byl ztracen v překladu.
Jacob Henry Sarratt, jeden z nejlepších anglických šachistů na přelomu 18. a
19. století, použil tento termín při nepřesné interpretaci učebnice šachových zahájení
od italského teoretika Alessandra Salvia. Podle Sarratta “Salvio prohlašuje, že mu
následující gambit zaslal pan Muzio (sic!) d'Alessandro”, což je poněkud odlišné
od originální Salviovy verze: “Pan Mutio d'Alessandro odpozoroval toto pořadí tahů
od Geronima Cascia”. Termín Muziův gambit se nicméně ujal a dokázal přežít
veškeré historické nejasnosti. Jako alternativní název se někdy používá Poleriův
gambit podle jiného italského šachového autora jménem Giulio Cesare Polerio,
který se o gambitu zmínil ve svém druhém Šachovém Kodexu z 16. století.

Jde o jednu z nejagresivnějších variací na přijatý královský gambit, ve které bílý
obětuje jezdce za rychlý vývin a silný tlak proti černému králi. O ještě ostřejší
modifikaci, zvané Dvojitý Muziův gambit, se zmíním v následující sekci.

Partie 3: kusek vs. lara99, 29. 1. - 14. 2. 2011

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. ♘f3 g5 4. ♗c4 g4 5. O-O gxf3 6. ♕xf3 (Základní pozice
Muziova gambitu. Za jezdce získal bílý velký náskok ve vývinu a slibný útok
podpořený hned třemi figurami - dámou, věží a střelcem, které směřují ke slabému
poli f7 v táboře černého. No není to nádhera? Černý zatím nepohnul jedinou figurou
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a už musí čelit několika hrozbám, co víc by si mohl útočný hráč přát? Pravda je
taková, že situace není ani zdaleka jednoznačná a při správné obraně dokáže černý
bílému pěkně zatopit, přičemž obětovaný jezdec začne citelně chybět.) 6. … ♛f6
(Standardní odpověď, takzvaná Sarrattova obrana. Hraje se i 6. … ♛e7.) 7. e5
♝c5+ (Za mnohem silnější se považuje 7. … ♛xe5, dámu zatím nelze úspěšně
napadnout a vazba věží z pole e1 také nehrozí. Je třeba mít stále na paměti, že
primárním cílem bílého není soupeřova dáma, ale rozbité královské křídlo a
především černý král. V partii Sokolov-Sahidi, Praha 2019 nastrojil bílý po
7. … ♛xe5 léčku tahy 8. d3 ♝h6 9. ♗d2, a kdyby černý sebral otráveného pěšce,
měl by bílý po 9. … ♛xb2? 10. ♘c3! ♛b6+ 11. ♔h1 značný náskok ve vývinu a
otevřený sloupec k útoku i na dámském křídle. Soupeř ale do pasti nespadl, zahrál
mnohem lepší 9. … ♞e7 a po 10. Bc3 ♛c5+ 11. ♔h1 ♜g8 dovedl partii do
vítězného konce.) 8. ♔h1 ♛f5 (I zde by bylo 8. … ♛xe5 lepší. Strašák chycené
dámy na sloupci e nejspíš působil na hráčku příliš silně.) 9. d3 f6 (Snaha o výměnu
dvojpěšce ještě více oslabuje odhalené křídlo, určitě by bylo vhodnější zahrát
9. … d6 nebo 9. … ♞c6. Teď už samozřejmě nelze 9. …♛xe5? 10.♗xf4 a rozbití
i dámského křídla.) 10. exf6 ♞xf6 11. ♘c3 c6 (Přehnaná opatrnost a ztráta času.
Černá má stále materiální převahu a může si dovolit tahem 11. … d5 obětovat pěšce
za rychlejší dokončení vývinu. Bílý teď zapojí do útoku i druhou věž, což partii
prakticky rozhodne.) 12. ♗xf4 d5 (Pokus o výměnu dam 12. … ♛g4? by skončil
tragicky, například 13. ♖ae1+ ♝e7 14. ♕xg4 ♞xg4 15. ♗d6 a střelec padne
v příštím tahu.) 13. ♖ae1+ ♝e6
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14. ♗xb8 (Tady mohl bílý místo výměny útočného střelce za neškodného jezdce
zkusit zajímavější 14. d4 ♝xd4 15. ♗d3 ♛g4 16. ♕xg4 ♞xg4 17. ♖xe6+ nebo
14. d4 dxc4 15. ♖e5 ♛g4 16. ♕e3 ♜g8 17. ♗g3 ♝xd4 18. ♖xe6+, v obou
případech účinné proražení černé obrany.) 14. … ♛xf3 15. ♖xf3 ♚f7 (Snaha
o pokrytí obou napadených figur nedopadne dobře. Je pravda, že záchranný tah
15. … O-O! není zrovna intuitivní, nicméně by dokázal stabilizovat černou pozici a
po dobrání figury by se mohla cesta bílého k vítězství ještě hodně zkomplikovat.
Situace by vypadala extravagantně zejména po 16. ♖xe6 ♜axb8 17.♖exf6♜xf6
18. ♖xf6 dxc4 19. dxc4♜e8 20. g3♝d4 21.♖d6♝xc3 22. bxc3, kde by měl bílý
o dva pěšce víc, ale izolovaný trojpěšec by výhodu materiální převahy podstatně
snížil. Jak by taková věžová koncovka mohla dopadnout?) 16. ♗e5 ♝e7 (Viz
diagram.)

17. ♘e4! dxe4 18. ♗xe6+ ♚xe6 19.♗xf6 (Díky pěknému manévru bílých střelců
se dostal černý pěšec do vazby, která před několika tahy vůbec nebyla zřejmá - aby
k ní došlo, musely ze sloupce e zmizet celkem tři figury.) 19. … ♝xf6 20.♖xe4+
♚d7 (20. …♚f7 21. ♖ef4 a střelec také padne.) 21.♖xf6 a černá se vzdala.
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Dvojitý Muziův gambit - 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. ♘f3 g5 4. ♗c4 g4 5. O-O
gxf3 6. ♕xf3♛f6 7. e5♛xe5 8.♗xf7+♚xf7

Proč se spokojit s obětí jedné figury, když můžeme obětovat druhou za ještě
šílenější útok? Přestože dobrovolná ztráta jezdce i střelce vypadá jako šachová
sebevražda, musí se černý smířit s totálně rozbombardovanou ochranou vlastního
krále a nedostatečnou protiakcí doposud nevyvinutými figurami. Bílý ovšem
vstupuje na minové pole a pálí za sebou všechny mosty - pokud neuváženě vystřílí
zbývající munici a nedotáhne útok do konce, prohra na sebe nenechá dlouho čekat.
Tentokrát jsem zařadil partii, v níž bílý skutečně, jak se říká, přepjal tětivu.

Partie 4: Iznogoud vs. ak-1, 17. 9. - 27. 9. 2011

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. ♘f3 g5 4. ♗c4 g4 5. O-O gxf3 6. ♕xf3 ♛f6 7. e5 ♛xe5
8. ♗xf7+ ♚xf7 (Bylo by možné i 8. … ♚d8, ale černý by odmítnutím druhé oběti
nezískal žádnou výhodu.) 9. d4 ♛f5 (Tato odpověď doporučená Steinitzem je asi
nejlepší. Po 9. … ♛xd4+ 10. ♗e3 ♛f6 11. ♗xf4 s dalším 12. ♘c3 bude útok
bílého stále silný a černý může udělat kritickou chybu mnoha způsoby. Pozice po
10. ♗e3 je někdy nazývána Trojitým Muziovým gambitem.) 10. g4?! (Tah, který
některé zdroje označují za standardní pokračování, považuji v lepším případě
za diskutabilní. Oslabení královského křídla se může vymstít natolik, že pod
matovým útokem nakonec nebude černý, ale bílý král. 10.♗xf4 by dalo útočícímu
hráči větší šance, například 10. … d6 11. ♕e3 a černý nepokryje všechny hrozby
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současně.) 10. … ♛g6 11. ♗xf4 ♞f6 (Jak následující diagram ukazuje, pozice je
vzdáleně podobná situaci po 12. tahu partie 2, nicméně okolnosti jsou značně
odlišné. V obou případech napadne bílý střelec černého jezdce, který kvůli vazbě
nemůže ustoupit. Tentokrát má ale černý mnohem víc možností obrany, která bude
mít za následek postupnou likvidaci bílého náporu.)

12. ♗e5 ♞e7 13. ♘c3 d6 (Tento tah nebylo možné v partii 2 provést, tedy ani
vyhnat střelce z pole e5.) 14. ♗xf6 (14.♗g3♚g7 15.♘d5♞xd5 16.♕xd5♞c6
17. h3 h5 a z lovce se stala kořist.) 14. … ♝xg4 15. ♕d5+ ♝e6+ 16.♕g5♝xf6
17. ♖xf6+ ♛xf6 18. ♖f1 ♞d7 19.♖xf6+♞xf6 (Po přestřelce nastává zúčtování.
Bílému došla zásoba útočných figur, černý má za dámu střelce a obě věže, tedy
materiální převahu, a pozice jeho krále je dostatečně pevná. Bílý se mohl s klidným
svědomím vzdát, ale učinil tak až po sedmi dalších tazích vedoucích k obklíčení
krále v centru.)
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20. ♕b5 ♜hg8+ 21. ♔f2 b6 22. ♕c6 ♜ac8 23. ♕f3 ♜g4 24. ♔e3 ♜h4 25. d5
♝d7 26. ♕f1 ♜e8+ a bílý se vzdal.
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Lolliho gambit - 1. e4 e5 2. f4 exf4 3.♘f3 g5 4.♗c4 g4 5.♗xf7+

Giambattista Lolli byl italský šachový mistr a teoretik, který žil v 18. století a
patřil mezi zakladatele tzv. modenské šachové školy, jejichž pojetí šachové hry bylo
založeno na jednoduchosti a přímočarosti, dobrém kombinačním vidění a skvělých
taktických nápadech, což šlo často ruku v ruce s přehlížením obrany vlastního krále.
Lolliho gambit vychází přesně z podobných pohnutek, není tedy zcela korektní a
hodí se spíše výjimečně jako nečekaný taktický obrat proti pasivním soupeřům.

Partie 5: petrchy vs. admiral48, 22. 12. - 27. 12. 2007

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. ♘f3 g5 4.♗c4 g4 5.♗xf7+♚xf7 6.♘e5+♚e8 (Vydá-li se
král odvážně na průzkum a cestou schlamstne ještě jezdce, dopadne to s ním špatně.
6. … ♚e6? 7. ♕xg4+ ♚xe5 8. d4+ ♚d6 9. ♕xf4+ ♚e7 10. ♖f1! s matovým
útokem.) 7. ♕xg4 ♛f6? (Obrana známá z Muziova gambitu je tady velkou chybou,
protože černému chybí pěšec f7. Správné by bylo 7. … ♞f6 8. ♕xf4 d6 9. ♘f3
♜g8 a je to bílý, na jehož královské křídlo se připravuje útok.) 8. ♕h5+ ♚e7
(Jediná možnost. Po 8. … ♚d8 by přišlo 9. ♘f7+ ♚e7 10. ♘c3!♛xf7 11.♘d5+
♚e8 12. ♘xc7+ ♚e7 13. ♕e5+ ♚d8 14. ♘xa8 ♛g7 15. ♕c7+ ♚e7 16. O-O! a
v příštím tahu padne ještě jedna černá figura.) 9. d4 (Ztráta tempa, lepší by bylo
zapojit do útoku druhého jezdce tahem 9. ♘c3. Teď se černému podaří téměř
zastavit postup bílých figur.) 9. … d6 10.♘f3♛g6 11.♕xg6 hxg6 12.♗xf4♝h6
13. ♘g5 ♝xg5? (Zbytečná výměna, střelec stál na h6 dobře. Iniciativa se vrací
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na bílou stranu.) 14. ♗xg5+ ♚d7 (Asi bylo lepší 14. … ♚e8 a ponechat svému
střelci volnou dráhu.) 15. O-O ♜h5 16. ♖f7+ (Zase jeden příklad situace “o tah
dřív”, bílý měl nejprve pokrýt střelce tahem 16. h4. Teď totiž mohl přijít krutý trest -
16. … ♚e8! 17. ♖xc7 ♞a6 18. ♖g7 ♚f8 19. ♖xg6 ♚f7! a bílý musí odevzdat
věž za jezdce. Ovšem soupeř je k bílému velmi přející. Nejen, že si této vyhrávající
kombinace nevšiml, místo toho sám dobrovolně vleze do jámy lvové.)
16. … ♚c6??

17. d5+ (Je zle. Do pronásledování zbloudilého krále se postupně zapojí i neaktivní
figury dámského křídla.) 17. … ♚b6 18. ♗e3+ c5 19. ♘d2 a6 (Trochu lepší by
bylo 19. … ♞d7, ale ne na dlouho.) 20. ♘c4+ ♚a7 21. ♘xd6 ♞d7 (Hrozilo
22. ♗xc5 mat.) 22. ♘xc8+ ♜xc8 23. ♖xd7 (Dokonáno jest. Bílý má tři pěšce
navíc, k tomu dva z nich jsou spojení a volní. Černý se ještě pokusí zaútočit na pole
h2, konečný výsledek to ale nezmění.)
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