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Anotace 

Práce vznikla jako závěrečná odborná práce v rámci studia trenérů 2. třídy. Zabývám se v ní 

Maróczyho strukturou, typovou pozicí, která vzniká nejčastěji z varianty urychleného draka v sicilské 

obraně, případně přechodem z anglické hry, nebo z některých variant královské indické obrany. 

Práce je rozdělena do 4 kapitol: Úvod do Maróczyho struktury, Symetrická transformace, Asymetrická 

transformace a Bez pěšcové transformace, a rozebraných je 10 partií (rejstřík je přiložen v závěru 

práce). Nejdříve uvádím typické plány obou stran a pak na konkrétních partiích ukazuji jejich možnou 

realizaci. 

Jako zdroj informací jsem použila šachovou databázi Megabase 2019, knihu Chess structures od GM 

Florese Riose a své letité praktické zkušenosti z hraní Maróczyho struktury. 

Vytvořený materiál mohou využít trenéři ve své praxi nebo hráči k samostudiu této typové pozice. 

Předpokládám šachovou úroveň alespoň 1. výkonnostní třídy. 
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1 Úvod do Maróczyho struktury 

Maróczyho struktura (diagram 1) typicky 

vzniká v sicilské obraně z varianty urychleného 

Draka po tazích 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 

4.Jxd4 g6 5.c4.  

 

diagram 1 – Maróczyho struktura 

Do této struktury se ale může přejít taky 

z Anglické hry (např. 1.Jf3 c5 2.c4 Jc6 3.d4 

cxd4 4.Jxd4 g6 5.e4 Jf6 6.Jc3 Jxd4 7.Dxd4 d6 

nebo 1.Jf3 c5 2.c4 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 g6 5.e4 

Sg7 6.Se3 d6 7.Jc3 Jf6), případně z některých 

variant Královské indické obrany (např. 1.d4 

Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Se3 c5 

7.Dd2 Jc6 8.Jge2 cxd4 9.Jxd4 atd.). 

Maróczyho struktura je velice podobná 

struktuře ježek (diagram 2). 

 

diagram 2 – struktura ježek 

V ježkovi bílý vyvíjí tlak na slabého pěšce d6 

a obvykle se snaží prosadit postup jednoho 

z pěšců na dámském křídle (c4-c5, b4-b5, a4-

a5). Typickým plánem černého je prosazení 

jednoho z pěšcových průlomů d6-d5/b6-b5, 

nebo hrát agresivně na královském křídle: Kh8, 

Vg8, g7-g5-g4. 

V Maróczyho struktuře jsou v porovnání 

s ježkem patrné určité odlišnosti, související 

s jiným rozložením pěšců. Černý vyvíjí svého 

střelce na pole g7 místo e7 a černý pěšec 

(obvykle) zůstává na e7. To má za následek, že 

černý pěšec d6 není slabý, na druhou stranu 

zde není plán s prosazením průlomu v centru 

tahem d6-d5. A taky to znamená, že bílý může 

umístit svého jezdce na pole d5, což po 

případné výměně vede k transformaci pěšcové 

struktury.  

Typické plány obou stran 

Maróczyho strukturu charakterizuje 

prostorová převaha bílého, a proto se černý 

snaží měnit figury, aby se mu lépe dýchalo.  

Bílý může umístit jezdce na pole d5. To 

černému umožňuje jeho výměnu s přechodem 

do jiné pěšcové struktury. Po braní e-pěšcem 

(exd5) vzniká asymetrická pěšcová struktura 

a po vzetí c-pěšcem (cxd5) symetrická 

struktura. Na obě transformace se podrobněji 

podíváme. 

Pokud černý jezdce d5 nemění, pak typicky je 

plán bílého spojen s hrou v centru (věže na 

centrálních sloupcích), kterou kombinuje 

s útokem proti černému králi. Využívá k tomu 

často postup pěšce f2-f4, s následným 

prosazením průlomu e4-e5 nebo f4-f5.  

Černý se snaží vyměnit alespoň několik figur, 

aby vyřešil své problémy s nedostatkem 

prostoru. 

Pokud bílý zahraje b2-b3, může černý 

realizovat protihru spojenou s otevřením a-

sloupce (postup krajním pěšcem a7-a5-a4xb3). 

Černý může prosazovat průlom v centru 

tahem f7-f5, případně e7-e6. Oba tyto postupy 

jsou spojené s určitým oslabením, proto je 

musí černý pečlivě zvážit. 
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2 Symetrická transformace 

Když bílý umístí jezdce na d5 a černý ho 

vymění, změní se pěšcová struktura i celkový 

charakter pozice. 

Nejdříve se podíváme na symetrickou 

strukturu, která vznikne po cxd5 (diagram 3). 

 

diagram 3 – symetrická transformace 

Plány jednotlivých stran 

Obě strany se snaží ovládnout otevřený c-

sloupec a využít ho pro vniknutí do pozice 

soupeře přes 7. řadu (Vc7, resp. Vc2). 

Typickým plánem bílého je zvětšovat prostor 

na obou křídlech a dusit soupeře.  

Často vzniká koncovka, která je pro bílého 

velice příjemná díky prostorové převaze. 

Pokud ji černý hraje pasivně a vyčkává, má bílý 

velké šance na výhru.  

Černý se snaží vyměnit několik figur, aby 

eliminoval problém s nedostatkem prostoru. 

Jeho protihra bývá spojena s postupem 

krajního pěšce: a7-a5-a4 (pokud je zahrané 

b2-b3, tak otevřít a-sloupec), případně se snaží 

podkopat centrum soupeře tahem e7-e6 nebo 

f7-f5. To je ale spojené s určitým oslabením, 

takže černý musí zvážit riziko dle konkrétní 

situace. 

Koncovka výhodná pro bílého 

Nejdříve klasická partie, která je hezkou 

ukázkou toho, jak má bílý využít své 

prostorové výhody, pokud černý stojí na místě 

a brání se pasivně. 

V partii prakticky hned po zahájení vznikne 

koncovka, úvodní tahy uvádím pouze se 

stručným komentářem. 

(1) Polugaevsky, Lev – Ivkov, Borislav 
Belehrad 1969 
 

1.Jf3 Jf6 2.c4 c5 3.Jc3 Jc6 4.d4 cxd4 5.Jxd4 

Jxd4 6.Dxd4 g6 7.e4 d6 8.Se3 Sg7 9.f3 0–0 

10.Dd2 Se6 11.Vc1 Da5 12.Jd5 [Tento tah 

vyšel z módy, protože černý může pěšce vzít: 

12...Dxa2 13.Jxe7+ Kh8 14.Se2 Jg8!?. Dnes se 

hrává 12.b3, 12.Sd3 nebo 12.Se2.]  

12...Dxd2+?! 13.Kxd2 Sxd5 [Braní jezdcem 

13...Jxd5?! není dobré pro 14.cxd5 Sc8 

(14...Sd7 15.Vc7 s výhodou bílého) 15.b3 e6 

16.Sd3 s dalším Vc7. Dobrá možnost je 

13...Vae8, hra může probíhat např. 14.Sxa7 

Sxd5 15.cxd5 Va8 16.Se3 Vxa2 17.Vc2 Jd7. Bílý 

si sice udrží malou výhodu, černý má ale více 

protihry než v partii.] 

14.cxd5 Vfc8 [Koncovka, která vznikla, je 

z praktického hlediska velice těžká pro 

černého. Díky prostorové převaze a dvojici 

střelců má bílý stabilní výhodu, jeho plánem je 

kombinovaná hra na obou křídlech a zisk 

dalšího prostoru. Černý nemá vhodné cíle pro 

protihru.] 

 

diagram 4 – pozice po 14…Vfc8 

15.Se2!? *Dobré bylo taky 15.Vxc8+ Vxc8 

16.g3! s myšlenkou Sh3 a kontrolou důležitého 
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pole c8. Například: 16...Jd7 (Tah 16...a6? 

prohrává pro 17.Sh3 Vc7 18.Vc1! Vxc1 19.Kxc1 

s dalším Sc8 a černí pěšci padnou) 17.Sh3 Vc7 

18.Sxd7 Vxd7 19.b3 a6 20.Vc1 a bílý ovládne c-

sloupec.] 

15...a6 [Sice oslabuje pole b6, ale jak jinak 

vyřešit napadeného pěšce a7? Po 15…b6 

přijde 16.Sa6 a c-sloupec bude zcela v moci 

bílého.+ 

16.b4 Kf8 [Pseudo-aktivní tah 16...b5? by příliš 

oslabil dámské křídlo černého: 17.Vxc8+ Vxc8 

18.Vc1 Vxc1 19.Kxc1 a bílý stojí na výhru díky 

hrozbě a2-a4.  

Trochu prostoru by získal černý po 16...e6 

17.dxe6 fxe6 , ale oslabuje tím svoji pozici, bílý 

by držel výhodu: 18.Kd3! (Protihru by černý 

získal po pochybném 18.a4?! Kf7 19.a5 d5!?) 

18...Jd7 19.f4.] 

17.a4 Jd7 18.a5 *Fixuje pěšce a6 a b7, kteří se 

stanou potenciálně dlouhodobými slabinami.] 

18...Sb2 19.Vc2 Vxc2+ 20.Kxc2 Sg7 21.Kb3 

Vc8 22.Sd2! [Černá věž nemá pole pro 

vtrhnutí do soupeřova tábora. Výměna věží po  

22.Vc1?! Vxc1 23.Sxc1 by pomohla černému.] 

22...Sd4 23.g4! [Plánem je získat prostor na 

královském křídle.] 

 

diagram 5 – pozice po 23.g4 

23...Kg7?! *Vyčkávací taktika černého je 

chybou. Správné bylo 23...e6 24.dxe6 fxe6. 

Černý má slabiny, ale získal by více prostoru 

pro hru. Nicméně po 25.h4! by  bílý měl 

převahu.] 

24.g5! *Fixuje královské křídlo černého.+ 

24...Vc7 25.Vd1 Kf8 26.f4 Sg7 *Opět bylo lepší 

26...e6!? 27.dxe6 fxe6 28.Sc4 Ke7 29.h4!, ale 

hrozba h4-h5 je již hodně nepříjemná.+ 

27.Sg4 Ke8 28.Vf1 Sd4 29.h4 Sg7 30.h5 Sd4 

31.Vh1 *Nečinnost černého umožnila bílému 

získat pohodlně velkou prostorovou převahu 

na královském křídle.+ 

 

diagram 6 – pozice po 31.Vh1 

31...Sg7 32.Vh3 Kf8 33.h6! *Plán bílého je 

prosadit destruktivní e4-e5, pak se projeví 

hlavní problém černého – slabý pěšec h7.+ 

33...Sd4 34.Vd3 *Šlo taky 34.Sc3 Vxc3+ 

(34...Sg1 35.e5 je podobné jako se stalo 

v partii.) 35.Vxc3 Sxc3 36.Kxc3 Ke8 37.Kd4 Kd8 

38.e5! Kc7 39.e6 fxe6 40.Sxe6 Jf8 41.f5 gxf5 

(41...Jxe6+ 42.dxe6) 42.Sxf5 Kd8 43.Sxh7! 

a volní pěšci rozhodnou partii.+ 

34...Sa7 35.Sh3 Sg1 36.Sc3 *Připravuje e4-e5.] 

36...Ke8 *Houževnatější bylo 36...Sh2 , ale bílý 

je stejně vyhraný: 37.Vf3 Ke8 38.Sg7 Kd8 

(38...Vc1 39.e5! dxe5 40.Sxd7+ Kxd7 41.fxe5) 

39.f5! Vc1 40.fxg6 fxg6 41.Sd4 Ve1 42.Sb6+! 

Jxb6 (42...Ke8 43.Sxd7+ Kxd7 44.Vf8) 43.axb6 

Ke8 44.Vc3 Vxe4 45.Se6! s neodvratným 

matem.] 

37.e5!+– 
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diagram 7 – pozice po 37.e5 

37...Sh2 *Nepomáhá ani 37...dxe5 38.fxe5 Sh2 

pro silné 39.d6! exd6 40.exd6 Vc6 41.Ve3+ 

Kd8 42.Ve7 Vxd6 43.Vxf7+–] 

38.exd6 exd6 39.Ve3+ Kd8 40.Ve4 Sg1 

41.Sxd7! a černý se vzdal, protože ztrácí pěšce 

h7: 41...Vxd7 (41...Kxd7 42.Sf6 Kc8 43.Ve8+ 

Kd7 44.Vd8#) 42.Sf6+ Kc7 43.Ve8 s dalším 

Vh8xh7. 

Z vlastní praxe mám zkušenost s koncovkou 

z pohledu černého. V  partii (2) Peter Vavrák – 

Zuzana Hagarová (Banská Štiavnica, přebor SR 

2007) se hrála Maróczyho výstavba, přičemž 

po 21. tahu bílého vznikla pozice na diagramu: 

 

diagram 8 – pozice po 21.Se3 

Myslela jsem, že pozice je tupá remíza. 

Skutečnost je taková, že pozice je sice kolem 

rovnováhy, ale bílý může hrát naprosto bez 

rizika. 

21…Kf8 22.Kc2 Jd7 23.b4 Ke8 24.Kb3?! 

*Pochybný pochod krále, který bílému nic 

nepřinese. Lepší bylo 24.a4, např. 24…Kd8 

25.a5 Kc8 26.g4 s plánem Kd3, f3-f4, h2-h4-h5 

se ziskem dalšího prostoru a bílý má malou, 

ale stabilní výhodu.+ 

24…Kd8 25.Ka4 Kc7 26.Ka5 Sc3 27.Ka4 Sg7 

28.h4 h5 29.g4 Sc3 30.gxh5 gxh5 31.Sf2 

[Manévrování mě uspalo, myslela jsem, že mi 

nic nehrozí.] 

 

diagram 9 – pozice po 31.Sf2 

31…Se5? *Chyba, po které si bílý vytvoří 

volného pěšce a bude stát jasně lépe. Správné 

bylo 31…Sd2 a pozice je zhruba vyrovnaná.+ 

32.f4! Sxf4 33.Sxh5 Je5 34.Se2 f6?! *Lepší bylo 

vyměnit co nejvíce pěšců a hrát 34…e6.+  

35.h5 Sg5 36.Kb3 Sf4 37.Kc3 Sc1 38.Sf1 Jg4 

39.Se1 Sf4 40.Sh3 Jh6 41.Se6 

 

diagram 10 – pozice po 41.Se6 

V pozici na diagramu je patrná dominance 

dvojice střelců, bílý má velkou výhodu. Partie 

trvala ještě 26 tahů, ale bojovala jsem již za 

ztracenou věc. Bílý zaslouženě vyhrál. 
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V další ukázce uvidíme, že ani dámy na 

šachovnici nepomohou černému, pokud 

nestihne vytvořit protihru na dámském křídle. 

 

(3) Smeets, Jan – Tiviakov, Sergej 
Nizozemsko 2013 

Sergej Tiviakov je jeden ze znalců Maróczyho 

výstavby za černého, v této partii se mu 

zahájení ale příliš nepovedlo. Po 19 tazích 

vznikla pozice na diagramu: 

 

diagram 11 – pozice po 19…Jc5 

Pozice černého vypadá pevně, ale jezdec na 

poli c5 dlouho nevydrží. Bílý může prosadit 

postup b3-b4 a otevřít c-sloupec pro své věže. 

Má čas vše pohodlně připravit. 

20.Vc2 a5 21.Vfc1 b6 *Snaha černého blokovat 

c-sloupec vede bohužel k dalším oslabením – 

vzniklo slabé pole na c6, a pěšec b6 bude taky 

slabinou.] 

22.Dd1 Df8 23.a3 *Připravuje postup b3-b4.] 

23...Vcb8 [Hrubou chybou by bylo 23...Jxb3? 

24.Vxc8 Vxc8 25.Vxc8 Dxc8 26.Dxb3 a bílý 

vyhraje.] 

24.b4 axb4 25.axb4 Jb3? [Více odporu kladlo 

25...Jd7 26.Sb5 Dd8 27.De2 Va7. Bílý ale může 

bez rizika hrát na výhru, např. 28.Sc6!? h5 

29.Kg2 Kh7 30.Va2 Vxa2 31.Dxa2 s ovládnutím 

sloupce a.] 

 

diagram 12 – pozice po 25…Jb3 

26.Vb1 Va3 27.Vc6 Ja1 28.Sxb6 *Bílý stojí na 

výhru – má zdravého pěšce navíc a černý 

nešťastně postaveného jezdce na poli a1. 

Zbytek partie nepotřebuje komentář.+ 

28...f5 29.Sd4 Vba8 30.e5 Sxe5 31.Sxe5 dxe5 

32.b5 e4 33.b6 exf3 34.Sxf3 Dh6 35.b7 De3+ 

36.Kh1 Kf7 37.bxa8D Vxa8 38.d6 a černý se 

vzdal. 

 

Protihra černého 

Protihra černého je spojena s hrou na 

dámském křídle. 

Po standardně sehraném zahájení ve variantě 

urychleného draka v partii (4) mezi Judit 

Polgár a Antoniem Antunusem (Jerevan 

olympiáda, 1996) vznikla po 17. tahu černého 

pozice na diagramu: 

 

diagram 13 – pozice po 17…Jc5 

Bílá nyní chybně zahrála 18.Jd5?! [Správné je 
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18. h4!, co se hrálo např. v partii G. Kasparov –

R. Kasimdžanov, rapid 2001] a umožnila 

černému vyměnit jezdce po 18…Sxd5. 

19.cxd5 *Přechází do symetrické struktury. 

K vyrovnané hře vede druhá transformace 

19.exd5.] 

19...a4! *Správně hledá aktivitu na dámském 

křídle. Černý nesmí pasivně čekat!+ 

20.b4? [Tento na první pohled přirozený tah je 

chybou! 

Správné bylo 20.Sxc5, což by po 20…axb3 

21.axb3 dxc5 (nebo 21...Va2+ 22.Vc2=) 22.f4 

vedlo k vyrovnané pozici.] 

20...Jb3+! *Krásný tah! Teď naplno vynikne síla 

střelce g7.+ 

 

diagram 14 – pozice po 20…Jb3 

21.axb3 Vxc1 22.Vxc1 a3! *Nominálně má bílá 

figuru navíc, ale volný a-pěšec znamená víc. 

Černý má již velkou výhodu.] 

23.Sb5 a2 24.Kd3 a1D 25.Vxa1 Vxa1 26.Sc6! 

*Bílá nastražila pěknou léčku. Po 26...bxc6? 

27.dxc6 by se karta obrátila. Soupeř se ale 

zlákat nenechal.] 

 

diagram 15 – pozice po 26.Sc6 

Vb1! 27.Kc4 Vb2 28.Sxb7 Vc2+ 29.Kd3 

[Nestačí ani aktivnější 29.Kb5 Vxg2 30.Kc6 

Vc2+ 31.Kd7 Vc3 32.Sd2 (nebo 32.Sg1 Vxb3–+) 

32...Vxf3 33.Kxe7 a černý vyhraje po 33…Se5 

34.b5 Vxb3 35.Sc6 Sxh2.] 

29...Vc3+ 30.Ke2 Vxb3 

 

diagram 16 – pozice po 30…Vxb3 

31.Sd2 Sc3! 32.Sxc3 Vxc3 33.b5 e5!? 34.dxe6 

[Po 34.Kd2 je silné 34…Vc4!, aby se bílý král 

nemohl aktivizovat, např. 35.Sc6 Kf8 36.Kd3 

Vd4+ 37.Kc3 Ke7 38.b6 Kd8 a b-pěšce chytá 

králem.]  

34...fxe6 35.h4 Kf7 36.g4 Ke7 37.Kf2 h6! 38.f4 

[Okamžitě prohrává 38.g5? hxg5 39.hxg5 Vc5.]  

38...Vh3 39.e5! dxe5 40.fxe5 Vc3!–+ *Černý se 

ještě mohl splést 40...Vxh4?? 41.Kg3 g5 42.Sf3 

a bílá udrží remízu. Zbytek partie uvádím bez 

komentáře.] 

41.b6 Vb3 42.Se4 Vxb6! 43.Sxg6 Vb5 44.Kf3 

Vxe5 45.Kf4 Kf6 46.Sd3 Va5 47.Se4 e5+ 
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48.Ke3 Va3+ 49.Sd3 Vb3 50.Ke2 Vb4 51.Kf3 

Vf4+ 52.Kg3 Vd4 53.Sh7 Va4 54.Kf3 Va3+ 

55.Ke4 Vh3 56.g5+ hxg5 57.hxg5+ Kxg5 58.Sf5 

Va3! a bílá se vzdala, po 59.Kxe5 následuje 

59…Va5. 

 

Stejný motiv se skokem černého jezdce (Jc5-

b3!) se objevil na šachovnici v partii (5) David 

Navara – Miloš Jirovský, Luhačovice 2003. 

 

diagram 17 – pozice po 21…a4 

Poslední tah černého byl 21…a4. Na první 

pohled umožňuje lákavé b3-b4, ale černý je 

připravený. 

22.b4?! *Přirozené, ale příliš optimistické. 

Malou výhodu bílému slibovalo 22.bxa4 Vxa4 

23.Vxb7 Vxa2 24.Vxa2 Jxb7 25.Vc2.] 

22...Jb3! 23.axb3 [Alternativou bylo 23.Vxc8 

Dxc8! 24.Dxc8+ (24.axb3 a3!–+) 24...Vxc8 

25.Sb5 a černý stojí příjemně (nevychází 

25.axb3? a3!–+) 25...Vc3 26.Sxa4 Vxe3 

27.Sxb3 Sc3!? s vyrovnanou pozicí.+ 

23...a3 24.Vc4? *Nutné bylo 24.Sc4 a2 25.Va1 

Sxa1 26.Dxa1 b5! 27.Vxa2 (Bílý prohraje po 

27.Sd3? Vxc2 28.Sxc2 Dc8! a teď například 

29.Sd3 Va3 30.Sg1 Vxb3 31.Sxb5 Dc2) 

27...Vxa2 28.Dxa2 bxc4 29.bxc4 Va8 30.Db2 

Va4. Pozice je v dynamické rovnováze, přičemž 

obě strany můžou usilovat o výhru.+ 

24...a2 25.Va1 Vxc4 26.Sxc4 [Vynuceně 

prohrává 26.bxc4? Df8 27.Dd1 Sxa1 28.Dxa1 

Dg7 29.Dxg7+ Kxg7 30.Sd4+ Kf8 31.Sa1 Va4.] 

26...Df8 27.Dd1 Sxa1 28.Dxa1 f5 29.Sd4 fxe4 

30.fxe4 Df4 31.Sh8? [Nyní černý vyhraje lehce. 

Po správném 31.De1 by pozice byla ještě 

poměrně složitá.+  

31...Kf7 32.Sc3 Dxe4 a černý vyhrál ve 

48. tahu. 
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3 Asymetrická transformace 

Po výměně jezdce na d5 může bílý vzít exd5. 

Vznikne tak pozice, která je bohatší na taktické 

motivy než po cxd5, ale taky je dvojsečná. 

 

diagram 18 – asymetrická transformace 

Plány jednotlivých stran 

Typická hra bílého je proti soupeřovu králi, 

snaží se o útok na královském křídle postupem 

f-pěšce (f2-f4-f5). 

Tento plán bílý kombinuje s hrou po e-sloupci 

proti pěšci e7. Zvlášť efektivní je to v případě, 

že černý nemůže pěšce e7 krýt střelcem z f6. 

Bílý se v principu snaží neměnit figury. Pro 

černého je výhodné vyměnit především dámy. 

Černý hledá protihru napadáním pěšcového 

řetězce postupem b-pěšce (b7-b5xc4) 

s podporou krajního pěšce (a7-a5-a4). To vede 

buď k otevření a-sloupce po a4xb3, nebo 

pokud bílý hraje b3-b4, dojde k oslabení pěšce 

c4, takže postup b7-b5 nabyde na síle. 

Černý se o tyto průlomy na dámském křídle 

musí snažit, aby bílého zaměstnal a ztížil mu 

tak jeho útok. 

Útok bílého v centru a na královském 

křídle 

Následovná partie ilustruje, jak má bílý útočit 

při asymetrické transformaci a jak je černý 

bezzubý, když se nedostane k protihře na 

dámském křídle. 

(6) Ninov, Nikolai – Velimirovič, Dragoljub 

Belehrad 2009 

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 g6 5.c4 Sg7 

6.Se3 Jf6 7.Jc3 d6 8.Se2 0–0 9.0–0 Sd7 10.Dd2 

Jxd4 11.Sxd4 Sc6 12.f3 a5 13.b3 Jd7 14.Se3 

Jc5 15.Vab1 [Vznikla pozice hlavní varianty 

urychleného draka.] 

15...b6 *Málo hraný tah, hlavní pokračování je 

15...Db6.] 

16.Sd1 Va7 17.a3 Da8 18.Sc2 Vd8 19.Jd5 *Bílý 

má pohodlnější pozici, nyní láká černého 

k výměně na d5.] 

19...Sxd5 20.exd5 [Správné rozhodnutí. Po 

20.cxd5 Vc8 21.Vfc1 Vac7 22.Sd1 b5 je černý 

v pohodě – má prostor na dámském křídle a je 

bez slabin.] 

 

diagram 19 – pozice po 20.exd5 

20...Jd7 [Po 20...a4 21.b4 Jd7 22.Sd3 Vc7 

23.Vfd1 má bílý stabilní výhodu, protože 

průlom 23...b5 není výhodný. Přišlo by 

24.Vbc1 bxc4 25.Vxc4 Vxc4 26.Sxc4 – pěšec d5 

je dobře chráněný, zato černý pěšec a4 bude 

cílem napadání.] 

21.f4 [Tematický tah, který připravuje f4-f5, 

ale současně umožňuje protihru soupeře. 

Správné bylo 21.a4!, čímž brání aktivitě 

černého na dámském křídle – postup a5-a4 by 

již nebyl možný.] 

21...Dc8? [Teď mělo přijít 21...a4!, a černý 

získá protihru:  22.bxa4 (K vyrovnání vede 

22.b4?! Vc7 23.De2 Vdc8 24.Sd3 b5!=) 22...Vc8 
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23.Vb4 Vac7 24.Sd3 Jc5. Bílý má dobré šance 

pro útok na královském křídle po 25.f5!? Jxa4 

26.fxg6 hxg6 27.Df2.] 

22.a4! [Silný tah, který stabilizuje situaci na 

dámském křídle a zamezuje protihře černého, 

průlomy a5-a4 a b6-b5 nyní nejsou možné.] 

22...Vb7 23.Vbe1 Ve8 24.Vf3 [Okamžité 24.f5 

dává černému více možností 24...Je5 25.Vf4 

Sf6 (25...Sh6 26.Vh4 Sxe3+ 27.Vxe3 s dalším 

Veh3) 26.h4 Kg7 27.Df2 a dále g2-g4 se 

smrtelnými hrozbami.+ 

 

diagram 20 – pozice po 24.Vf3 

24...e5 [Po 24...Dd8 bílý rozvine silný útok po 

25.f5! Je5 26.Vg3 Sf6 27.Vf1 Kg7 28.Vh3 Vh8 

29.Sh6+ Kg8 30.De2 Vb8 31.g4 Vc8 32.De4 Vc7 

33.g5 Sg7 34.Sxg7 Kxg7 35.Dh4! a pozice 

černého je beznadějná: 35...Kg8 36.fxg6 fxg6 

37.Ve3 Vb7 38.Ve4 Vb8 39.Vef4 Dd7 40.Dh6 

De8 41.Se4! s manévrem Sg2-h3-e6. 

Závěrečná pozice varianty si zasluhuje 

diagram: 

 

diagram 21 – závěrečná pozice z varianty 

25.dxe6 Vxe6 26.f5! *Útok pokračuje.+ 

26...Ve8 27.Vef1 Je5 28.Vg3 Dc6 29.f6 *Možné 

je taky 29.Sd4 d5 30.Df4 Df6 31.Kh1 (31.fxg6? 

Jf3+!) 31...dxc4 32.fxg6 Dxf4 33.gxh7+ Kh8 

34.Vxf4 a bílý stojí lépe.] 

29...Sh8 30.Dd4 *Hrozí Se4 nebo Dh4 s dalším 

Vh3.] 

30...Jd7? [Poslední chyba. Pevnější bylo 

30...d5! 31.Dxd5 Dxd5 32.cxd5, ale bílý stojí 

pořád lépe.] 

31.Sxg6!  

 

diagram 22 – pozice po 31.Sxg6 

A černý se vzdal. 

Výhodná koncovka černého 

V další ukázce se bílému nepovedlo zahájení, 

ztratil několik temp, nevyvinul figury na 

optimální pole, brzy vyměnil dámy, a proto 

černý získal pohodlnou hru.  

(7) Aziz Ortego, O. – Vazquez Igarza, Renier 

Madrid open, 2011 

 

1.e4 c5 2.c4 Jc6 3.Je2 Jf6 4.Jbc3 g6 5.d4 cxd4 

6.Jxd4 Jxd4 7.Dxd4 d6 8.Se3 Sg7 9.Dd2 0–0 

10.Sd4?! *Ztráta tempa.+ 

10…Da5 11.f3 Se6 12.Vd1 *Věž patří na pole 

c1.] 

12…Vfc8 13.b3 a6 14.Jd5 Dxd2+ 15.Vxd2  
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diagram 23 – pozice po 15.Vxd2 

15...Sxd5 16.exd5 *Horší je 16.cxd5?! Vc1+ 

17.Kf2 Vac8 a černý stojí o něco lépe.] 

16...Jd7! [Zbavuje soupeře dvojice střelců. 

V dalším průběhu černý pěkně využije slabých 

černých polí v táboře bílého.+ 

17.Sxg7 [Bílý se nemůže vyhnout výměně 

důležitého střelce, po 17.Se3? ztrácí 

jednoduše kvalitu 17...Sc3.] 

17...Kxg7 18.Se2 [O něco lepší bylo 18.Kf2, ale 

i pak má černý pohodlnější pozici po 18...a5! 

(18...b5? 19.cxb5 je výhodné pro bílého.) 

19.Sd3 (19.a4 Jc5 20.Vb2 Va6! s dalším Vb6) 

19...a4 20.b4 (20.Ve1 axb3 21.axb3 Kf8 22.Sb1 

Va3 s výhodou černého) 20...Vc7 21.Ve1 Kf8 

22.f4 Vac8 a pěšec c4 je mnohem slabší než 

e7. Po 23.Vc2 b5! 24.Vec1 bxc4 25.Sxc4 Jb6 

26.Sd3 Vxc2+ 27.Vxc2 Vxc2+ 28.Sxc2 Jxd5 

29.b5 Jb6 a na výhru může hrát pouze černý.+ 

18...b5! [Typický průlom.+ 

 

diagram 24 – pozice po 18…b5 

19.Kf2 *Po braní 19.cxb5? přijde 19...Vc1+ 

20.Vd1 (20.Sd1 axb5) 20...Vxd1+ 21.Kxd1 axb5 

22.Sxb5 Vxa2! a bílý má příliš mnoho slabin. 

Okamžitě prohrává 23.Sxd7? Va1+ 24.Kc2 

Vxh1.] 

19...bxc4 20.bxc4? *Nyní bude pěšec c4 trvalá 

slabina. Nevyhnutné bylo 20.Sxc4 Jb6 21.Se2 

Vc5 22.Vhd1 a5, černý má malou výhodu.] 

20...Vab8 *Černý má pod kontrolou b-sloupec 

a má jasný cíl útoku – pěšce c4. Bílý nemá 

žádnou protihru.+ 

21.Vc1 Vb4 22.Vdc2 Vcb8 23.Ke3 Jc5 [Černý 

kompletně ovládl černá pole, jeho jezdec zcela 

dominuje nad bílým střelcem.] 

 

diagram 25 – pozice po 23…Jc5 

24.Vc3 Kf6 25.V3c2 Va4 26.Vd1 Va3+ 27.Kd2 

h5 28.h4 Ke5 29.Ke1 Ja4 30.Kf2 *Nepomáhá 

ani 30.Vdd2 pro 30...Vb1+ 31.Kf2 Va1 32.g3 a5 

33.Kg2 Kf6 34.Kf2 Jc5 35.Kg2 Ja6 36.Kf2 Jb4 

a černý získá pěšce a2.+ 

30...Vb2! 31.Vxb2 Jxb2 32.Vd2 Vxa2 *Černý 

má zdravého pěšce navíc a vyhranou pozici. 

Partii vyhrál v 53 tazích. Další průběh uvádím 

bez komentáře.] 

33.Kg3 a5 34.Sd1 Va1 35.Vxb2 Vxd1 36.Va2 

Vc1 37.Vxa5 Vxc4 38.Va7 Kf6 39.Kh3 Vc5 

40.g4 hxg4+ 41.Kxg4 Vxd5 42.Va1 Vd4+ 

43.Kg3 e5 44.Va7 Ke6 45.Va8 Kf5 46.Va3 Vd2 

47.Vb3 d5 48.Va3 d4 49.Vb3 Vc2 50.Vd3 Vc3 

51.Vd1 Ve3 52.h5 gxh5 53.Kh4 d3 a bílý se 

vzdal. 
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4 Bez pěšcové transformace 

Maróczyho výstavbu lze hrát bez tematického 

tahu Jc3-d5. V takovém případě nedochází 

k pěšcové transformaci, hra má dynamický 

charakter. 

Standardní plán bílého je hra v centru a na 

královském křídle proti černému králi. 

Černý se snaží o protihru na dámském křídle 

(b7-b5) nebo prosazuje průlom v centru f7-f5. 

Dynamická koncovka 

Velmistr David Navara, dlouholetá česká 

šachová jednička, hraje Maróczyho výstavbu 

rád a s výbornými výsledky. Proti dalšímu 

českému velmistrovi Vojtěchovi Plátovi 

prokázal, jak zajímavé možnosti skýtá pozice 

po výměně dam. 

(8) Navara, David – Plát, Vojtěch 
Ostrava 2017 

1.e4 c5 2.Jf3 g6 3.c4 Sg7 4.d4 cxd4 5.Jxd4 Jc6 

6.Se3 Jf6 7.Jc3 d6 8.Se2 Jxd4 9.Dxd4 0–0 

10.Dd2 Se6 11.Vc1 Da5 12.b3 Vfc8 13.f3 a6 

14.Ja4 Dxd2+ 15.Kxd2 Jd7 16.g4 f5 [Tematický 

tah v této variantě. Nyní si bílý může zvolit, 

zda na f5 vezme svým e-pěšcem, což je 

častější reakce nebo g-pěšcem, co se stalo 

v partii.] 

 

diagram 26 – pozice po 16…f5 

17.gxf5 [Častěji se hraje 17.exf5. Jak se může 

hra vyvíjet, ilustruje například partie G. Papp –

 R. Cvek, Slovenská extraliga 2018: 17.exf5 

gxf5 18.h3! Vf8 19.f4 Vad8 20.Jc3 d5 21.cxd5 

Jf6 22.Ke1 Jxd5 23.Jxd5 Sxd5 24.Vg1 fxg4 

25.hxg4 Vc8 26.Kf2 Vxc1 27.Vxc1 Se5 28.Kg3 

s malou výhodou bílého.] 

17...gxf5 18.Vhg1 Kh8 19.Sd3 Vf8? [Vypadá 

přirozeně, ale ve skutečnosti je tento tah 

hrubou chybou.  

Ve velmistrovské praxi se prověřuje hlavně 

19...f4 20.Sf2 (Po 20.Sxf4 Vf8 má černý dobrou 

hru, např.: 21.Ke3 Vxf4! 22.Kxf4 Sd4 23.Vg5 

Je5 24.Vd1 Vf8+ 25.Vf5 Jxd3+ 26.Vxd3 Se5+ 

27.Kg4 Vg8+ 28.Kh3 Sxf5+ 29.exf5 Vg5 30.Jb6 

Vh5+ 31.Kg4 Vxh2 32.Jd7 Vg2+ 33.Kh3 Vh2+ 

34.Kg4 Vg2+=) 20...Sf6 21.Jb6 Jxb6 22.Sxb6 

Vg8 23.a4 Vxg1 24.Vxg1 a5 25.Kc2 Sf7 26.Kd2 

Sh5 27.Ke2 Sf7 28.Sf2 Se6= Malakhov,V –

Guseinov,G, Riadh 2017 (1/2, 75 tahů)+ 

 

diagram 27 – pozice po 19…Vf8 

20.Vxg7! Kxg7 21.Vg1+ Kh8 [Kuriózní je, že 

stejná pozice vznikla o rok později na přeboru 

ČR v partii S. Svoboda – V. Zwardoň (Ostrava 

2018). Černý ustoupil králem do centra 

šachovnice, ale ani to mu partii nezachránilo: 

21...Kf6 (21...Kf7 22.exf5 Je5 23.fxe6+ Kxe6 

24.Vg7 s výhodou bílého) 22.Sd4+ Je5 23.f4 

Vg8 24.Vg3? (Chyba, správné bylo 24.Ve1! 

Vg2+ 25.Kc3 b5 26.Jb6 Vb8 27.fxe5+ dxe5 

28.Sxe5+ Kxe5 29.exf5+ Kf4 30.Vxe6+–) 

24...Vad8?! (Mělo přijít 24...Vxg3 25.hxg3 Vg8 

26.fxe5+ dxe5 27.Sf2 f4 28.gxf4 exf4 29.Jc5 

Vg2 30.Ke1 Sc8 s vyrovnanou pozicí) 25.Ke2 

fxe4 (Po 25...Vxg3 26.hxg3 Vg8 27.Kf2 stojí 
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bílý lépe.) 26.Sxe4 Vxg3 27.hxg3 b5 28.Jb6 

bxc4 29.bxc4 a bílý svoji lepší pozici dotáhl do 

vítězství ve 46. tahu.] 

22.Sd4+ Jf6 *Nepomáhá 22...Je5 pro 23.f4+–] 

23.exf5 Sg8 [Ani jiný ústup střelce na výsledku 

nic nezmění. Po 23...Sd7 24.Jb6 Vad8 25.Ve1 

padne pěšec e7: 25...Sc6 (25...Vf7 26.Vxe7+–) 

26.Vxe7 Kg8 27.Se4 Vde8 28.Sd5+ Sxd5 

29.Sxf6 Sxf3 (29...Vxf6 30.Vxe8+ Kf7 31.Jxd5) 

30.Vg7+ Kh8 31.Sd4 Ve4 32.Sc3 Ve2+ 33.Kd3 

Ve5 34.Vd7 Se4+ 35.Kd2 Kg8 36.Sxe5 dxe5 

37.Jd5 a bílý stojí na hranici výhry.+ 

24.Jb6 Vae8 *Po 24...Vad8 přijde 25.Ve1.+ 

25.Jd7 Vf7 26.Se4 

 

diagram 28 – pozice po 26.Se4 

Černý se vzdal, jeho pozice je beznadějná. 

 

Útok bílého v centru  

Další partie je ukázkou, jak bílý může hrát 

v centru prostřednictvím typického pěšcového 

průlomu e4-e5. 

 (9) Kuljaševič, Davorin – Golubovič, Boris 

Chorvatsko-chT Bol, 2013 

1.Jf3 c5 2.c4 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 g6 5.e4 Sg7 

6.Se3 d6 7.Jc3 Jf6 8.f3 Jxd4 9.Sxd4 0–0 10.Se2 

Sd7 11.0–0 a5 12.b3 Sc6 13.Dd2 Jd7 14.Se3 

Jc5 15.Vab1 Db6 16.Vfc1 Vfc8 17.Vc2 Dd8 

18.Sf1 *Hlavní varianta systému.+ 

 

diagram 29 – pozice po 18.Sf1 

18...Se5 [Nejčastější tah je zde 18...h5.] 

19.g3 h5 20.Sg2 *Bílý připravuje postup f3-f4.] 

20...Kh7 21.Ve1 Df8?! *Vhodnější bylo 21...b6 

22.Sf2 (Není dobré 22.Jd5?! e6! 23.Jc3 h4 

a černý získá hru na královském křídle.) 

22...Sg7 23.f4 bílý má malou výhodu, může 

uvažovat o postupu e4-e5, příp. f4-f5.] 

22.Jd5! *Dobré načasování, hrozí 23.Jb6.+ 

22...Jd7 *22...Sxd5 dobré je teď 23.Dxd5 

(23.exd5?! Dg7 24.f4 Sf6 bílý nemá nic 

zvláštního, např. po 25.f5 přijde 25...g5! 

a královské křídlo zůstane zavřené. Příjemnou 

pozici má bílý také po 23.cxd5 Dd8 24.Vec1 

s dalším Dd2-d1, a2-a3, b3-b4.) 23...e6 24.Dd2 

Sg7 25.f4.] 

23.f4 Sg7 

 

diagram 30 – pozice po 23…Sg7 

24.Kh1?! [Správné bylo energické 24.f5! e6 

25.fxg6+ fxg6 26.Vf1 De8 27.Sg5! – hrozí Je7 
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nebo Jf6. 27...exd5 28.exd5 Sa4! 29.bxa4 Je5 

30.De2 Dxa4 31.Se4 a bílý má výhodu, 

královské křídlo černého je příliš oslabené.+ 

24...Dd8?! [I po lepším 24...e6 25.Jb6 Jxb6 

26.Sxb6 a4 27.b4 si bílý uchová výhodu.+ 

25.Jc3?! *Silnější bylo opět 25.f5! Sxd5 

(25...Je5? 26.Jb6+–) 26.exd5 Je5 27.Se4 Dd7 

28.Vf1.]  

25...Jc5 26.e5! *Silné pokračování. Hrozí exd6 

a černému zůstane slabina na d6.+ 

26...Sxg2+ 27.Kxg2 

 

diagram 31 – pozice po 27.Kxg2 

27...Va6? *Lepší obranou bylo 27...Ja6, ale 

28.Jd5! zachovává bílého výhodu (Slabší je 

28.exd6 Jb4 29.Vcc1 Dxd6! 30.Dxd6 exd6 

31.Ve2 Sxc3 32.Vxc3 a4 33.Vd2 axb3 34.axb3 

d5 s velkými šancemi na záchranu partie.) 

28...Vc6 29.Df2 Jb4 (29...dxe5 30.fxe5 De8 

31.Sg5) 30.Vd2 Jxd5 31.cxd5 Vcc8 32.Sd4. 

Nestačí 27...Je6 28.exd6 Dxd6 29.Dxd6 exd6 

30.Vd1, protože pěšec d6 je vážnou slabinou.] 

28.Sxc5 Vxc5 [Nestačí 28...dxc5 pro 29.Vd1! 

Dxd2+ 30.Vcxd2 f6 31.Vd7 a bílý vyhraje.+ 

29.Je4 Vc8 30.Jg5+ Kg8 31.Dd5 [Získává pěšce 

a tím i partii.] 

31...De8 32.Dxb7 Dc6+ 33.Dxc6 Vaxc6 

34.exd6 exd6 35.Vce2 *Bílý má vyhranou 

pozici, kterou dovedl k výhře v 56. tahu]. 

35...a4 36.Ve8+ Sf8 37.Vxc8 Vxc8 38.Je4 axb3 

39.axb3 Vb8 40.Ve3 f5 41.Jf6+ Kf7 42.Jd5 Va8 

43.h4 Va2+ 44.Kf1 Vb2 45.Ke1 Sg7 46.Vd3 

Ke6 47.Kd1 Kd7 48.Kc1 Vg2 49.b4 Sh8 50.b5 

Sg7 51.Kd1 Sh8 52.Ve3 Sd4 53.Ve7+ Kd8 

54.Ve6 Vxg3 55.Vxd6+ Kc8 56.Je7+ a černý se 

vzdal. 

Protihra černého na dámském křídle 

Partie demonstruje typický průlom černého na 

dámském křídle b7-b5. Po výměně pěšců na 

b5 (cxb5 axb5) se otevře a-sloupec a bílý pěšec 

a2 se stane vážnou slabinou. 

(10) Wang, Zili – Zhang, Pengxiang 

Yongchuan, 2003 

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 g6 5.c4 Sg7 

6.Se3 Jf6 7.Jc3 0–0 8.Se2 d6 9.Vc1 Jxd4 

10.Sxd4 Se6 11.Dd2 Da5 12.f3 Vfc8 13.b3 a6 

 

diagram 32 – pozice po 13…a6 

14.0–0?! *Vážná chyba v zahájení, umožňující 

černému výhodně provést úder b7-b5. 

Hlavní pokračování je 14.Se3 což vede 

k známé pozici, v níž je na tahu bílý. Tady je 

však na tahu černý a lehce vyrovná hru po 

14...b5 15.Jd5 Dxd2+ 16.Kxd2 Jxd5 17.cxd5 

(slabší je 17.exd5 Sd7 18.Sd3 b4 19.Ke2 a5 

20.Vc2 h5 21.Sc1 Vc7 22.Sb2 a4 a černý má 

výhodu, kterou protavil v celý bod v partii 

Dolmatov,S – Cifuentes Parada,R, Buenos 

Aires 1991) 17...Sd7. Symetrická transformace 

je tady pro černého příjemná, protože se 

vymění všechny věže a bílý není schopný získat 

prostor na dámském křídle. Např. 18.Vxc8+ 

Vxc8 19.Vc1 Vxc1 20.Kxc1 Kf8 s vyrovnáním, 
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jako v partii Ernst,T – Petursson,M, Reykjavik 

1994.] 

14...b5! 15.cxb5 *Zajímavá možnost je 

15.Se3!? bxc4 16.bxc4 Vab8 (16...Sxc4? 

17.Jd5! Dxd2 18.Jxe7+ Kf8 19.Sxd2 Kxe7 

20.Vxc4 s výhodou bílého.) 17.Jd5 Dxd2 

18.Sxd2 Jxd5 19.cxd5 a vznikne vyrovnaná 

pozice.] 

15...axb5 *Je jasné, že černý vyšel ze zahájení 

úspěšně. Bílý má problém se slabým pěšcem 

a2, který bude potenciálním terčem.+ 

16.Vfd1 [Za kratší konec tahá bílý i po 16.Sxb5 

Vxc3 17.Vxc3 Dxb5 18.Vfc1 Da5 – viz partie 

Baginskaite,C – Xu Yuhua, Moskva 2001]  

16...b4 17.Ja4 

 

diagram 33 – pozice po 17.Ja4 

17...Vcb8 *Přesnější je 17...Jd7 18.Sxg7 Kxg7 

19.Dd4+ f6 (19...Kg8 20.De3 Vab8!?) 20.Sc4 

Sxc4 21.Vxc4 Vxc4 22.Dxc4 Da7+ 23.Kf1 Jb6 

s výhodou černého, jako se hrálo v partii 

Naylor,J – Palliser,R, Hampstead 1998] 

18.Sf1 [Po 18.e5 dxe5 19.Vc5 Dd8 20.Sxe5 

Dxd2 21.Vxd2 Sh6! 22.f4 Je4 23.Sxb8 Vxb8 má 

černý výhodu. 

Nejlepší bylo 18.Sc4! Sd7 19.De2 Sxa4 20.bxa4 

Dxa4 21.Sb3 a bílý má kompenzaci za pěšce. 

Černý musí být opatrný, například po 21...Da5 

22.e5 dxe5 23.Vc5 Da6 24.Dxa6 Vxa6 25.Sxe5 

Vba8 26.Vb5 získá bílý pěšce zpátky.] 

18...Jd7! [Silný tah! Vyrovnání by bílý dosáhl 

po 18...Sd7 19.e5! Je8 (19...dxe5?! 20.Vc5) 

20.exd6 Sxd4+ 21.Dxd4 Sxa4 22.d7 Sxd7 

23.Dxd7=] 

19.Sxg7 Kxg7 

 

diagram 34 – pozice po 19…Kxg7 

20.De1? *Logičtější bylo 20.Dd4+ Kg8 21.Vd2 

nebo 20.Sc4 Sxc4 21.Vxc4 Je5 22.Vcc1 Vc8 

v obou případech s malou výhodou černého.+ 

20...Jb6! 21.Jxb6 Dxb6+ 22.Kh1 Vxa2 *Černý 

má pěšce více, partii bez problémů vyhrál.+ 

23.Sc4 Sxc4 24.Vxc4 Da5 25.h3 Vb5!? 26.De3 

Vg5 27.Vg1?! [Přesnější bylo 27.Vd2] 

27...f6 28.Dc1?! *Poslední chyba+ 

 

diagram 35 – pozice po 28.Dc1 

28...Vgxg2!  *Zjednodušuje a přechází do 

vyhrané koncovky.+ 

29.Vxg2 Va1 30.Dxa1 Dxa1+ 31.Kh2 Da3! [Se 

ziskem dalšího pěšce.+ 

32.Vc7 Kf7 33.Vd2 Dxb3 34.Vxd6 Dxf3 a bílý 

se vzdal. 
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Závěrem 

Maróczyho výstavba skrývá poměrně bohaté možnosti hry. Ve většině partií určuje charakter boje 

bílý jezdec d5, nebo lépe řečeno jeho výměna, resp. nevýměna. 

V Maróczyho výstavbě často vzniká koncovka se symetrickou pěšcovou strukturou (transformace po 

cxd5) a hra má hodně manévrovací charakter. 

Dynamičtější dvojsečná hra vzniká v transformaci po exd5 nebo v pozicích, ve kterých k výměně 

jezdce na d5 nedojde. Bílý pak obvykle útočí v centru a na královském křídle, černý se snaží o výpady 

na dámském křídle. 

Celkově se dá říct, že plány hry za bílého jsou aktivnější a nebezpečnější. Černý musí hrát trpělivě 

a uvážlivě, jinak se může dostat do nesnází. 
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