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II. Další principy koncovek 

Nyní se vrátíme ke koncovkám, abychom v nich našli ještě několik dalších 

zásad, pak opět ke střední hře a nakonec ještě jednou k zahájení. Tímto způsobem 

bude postup vpřed nejen postupný, ale i sourodý. Díky tomu bude základ, na 

kterém chceme budovat, pevný a solidní. 

9. Základní principy 
XIIIIIIIIY 
8-+-+-+-+0 
7zp-+-+-zp-0 
6-+-+-+-zp0 
5+-+-+-mk-0 
4-+-+-+-+0 
3+-+-+-+K0 
2PzP-+-+-zP0 
1+-+-+-+-0 
xabcdefghy 

V pozici na diagramu může bílý remizovat, pokud bude hrát 1. b4, což 

odpovídá všeobecnému pravidlu, které pro takové případy platí, tj. táhnout pěšcem, 

proti němuž nestojí pěšec soupeře. Ale předpokládejme, že bílý toto pravidlo nezná 

nebo v tomto postavení nedostatečně odhadl jeho význam, a proto hrál 1. a4. Pak 

černý může vyhrát tím, že bude hrát 1… a5 a použije jeden ze základních principů 

vyšší šachové strategie, jímž je: jedna figura zadržuje dvě. 

V tomto případě zadržuje jeden pěšec dva soupeřovy. Student se však nemusí 

tímto pravidlem příliš zabývat. Tento princip se dá použít mnoha způsoby a 

v rukou mistra představuje jednu ze základních zbraní. 

22. příklad 

Výše zmíněný příklad nás o tom může dostatečně přesvědčit. Zde si uvedeme 

několik tahů hlavní varianty. 

1. a4 a5 2. Kg2 Kf4 

To je nejlepší. Zjistěte proč. 

3. b4 axb4 

To je nejlepší. 

4. a5 b3 5. a6 b2 6. a7 b1D 7. a8D De4+ 8. Dxe4+ Kxe4 

Tím hra přechází do pozice, která je vyhraná za černého a která patří mezi 

klasické pěšcové koncovky. Nyní se těm, kdo ji neznají, pokusím vysvětlit hlavní 

ideu této koncovky. 
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10. Klasická koncovka 

23. příklad 

XIIIIIIIIY 
8-+-+-+-+0 
7+-+-+-zp-0 
6-+-+-+-zp0 
5+-+-+-+-0 
4-+-+k+-+0 
3+-+-+-+-0 
2-+-+-+KzP0 
1+-+-+-+-0 
xabcdefghy 

V této pozici je nejlepším způsobem obrany bílého nepostupovat pěšcem h2. 

Pokud by se pěšec posunul vpřed, usnadnilo by to černému výhru. Na druhé straně 

plán černého, který povede k výhře (za předpokladu, že bílý nebude postupovat 

pěšcem), lze rozdělit do tří částí. První spočívá v tom, aby se dostal králem na h3 a 

současně nemusel hýbat svými pěšci. (To je velmi důležité, protože k výhře partie 

je důležité, aby měl později možnost postoupit pěšcem g7 o jedno nebo dvě pole 

v závislosti na postavení bílého krále.) 

1. Kg3 Ke3 2. Kg2 

Po 2. Kg4 vede k výhře 2… Kf2 3. h4 g6. 

2… Kf4 3. Kf2 Kg4 4. Kg2 Kh4 5. Kg1 Kh3 

Tím je dokončena první část plánu. 

Druhá část bude krátká a spočívá v postupu pěšce „h“. 

6. Kh1 h5 7. Kg1 h4 

Tím byla ukončena druhá část. 

Třetí část bude spočívat v načasování postupu pěšce „g“ tak, aby černý hrál g4-

g3 ve chvíli, kdy bude stát bílý král na h1. Nyní je jasné, proč bylo nutné, jak jsme 

uvedli dříve, zachovat si možnost postupu tohoto pěšce o jedno nebo dvě pole 

v závislosti na pozici bílého krále. V této pozici je na tahu bílý, a proto černý 

postoupí pěšcem o dvě pole, protože pak se bude bílý král nacházet v rohu. Pokud 

by však byl na tahu černý, bylo by třeba pěšcem postoupit jen o jedno pole, protože 

při postupu o dvě by bílý král před postupem g4-g3 stál na poli g1. 

8. Kh1 g5 9. Kg1 g4 10. Kh1 g3 11. hxg3 

Nebo 11. Kg1 g2. 

11… hxg3 12. Kg1 g2 13. Kf2 Kh2 

A černý vyhraje. 
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V. Strategie koncovek 

Nyní se musíme ještě jednou vrátit ke koncovkám. Jejich význam musí být 

zřejmý studentovi, který si dal práci a prostudoval mou partii s Janowskim (příklad 

53). Po nudném zahájení (jednalo se o běžnou variantu španělské hry) můj soupeř 

najednou oživil hru obětí kvality, kterou jsem samozřejmě přijal. Poté následoval 

velmi tvrdý a náročný boj, kdy jsem se musel bránit proti velmi nebezpečnému 

útoku, jejž umožnily vynikající manévry mého soupeře. Pak přišla chvíle, kdy jsem 

mohl vrátit materiál, vyměnit většinu figur a přejít do koncovky, v níž jsem měl 

jasnou výhodu. Ale ještě ani tato koncovka nebyla tak jednoduchá, jak by se na 

první pohled mohlo zdát, a nakonec – možná díky jednomu mému slabému tahu – 

došlo k situaci, kde bylo velmi obtížné najít výhru. Pokud bych byl slabší 

v koncovkách, partie by pravděpodobně skončila remízou a všechny moje 

předchozí snahy by byly marné. Bohužel to, že jsou slabí v koncovkách, je velmi 

časté u velkého množství hráčů a tento nedostatek se nevyhýbá ani prvotřídním 

mistrům. Ostatně je třeba upozornit na fakt, že všichni mistři světa za posledních 

šedesát let byli mimořádně silní v koncovkách. Pokud byli Morphy, Steinitz a dr. 

Lasker nositeli tohoto titulu, neměli v tomto stádiu hry sobě rovné soupeře. 

26. Náhlý útok z druhého křídla 

U všeobecné teorie jsem se již zmínil, že cesta k výhře někdy spočívá v tom, že 

nejdříve útočíme na jednom křídle a pak díky větší mobilitě figur rychle přeneseme 

útok z jednoho křídla na druhé a prorazíme tam dříve, než soupeř bude schopen 

převést tam dostatek sil, aby se útoku ubránil. Tento princip ze střední hry může 

být někdy podobným způsobem použit i v koncovkách. 

56. příklad 

XIIIIIIIIY 
8-+-+-+k+0 
7zp-+-+p+p0 
6-zp-+-+p+0 
5+-+r+-+-0 
4-+r+-+-+0 
3zP-zP-+-+P0 
2-+R+-zPP+0 
1+-tR-mK-+-0 
xabcdefghy 

V pozici na diagramu jsem měl černé a hrál jsem: 

1… Ve4+ 2. Ve2 Va4 3. Va2 h5 
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Jak bude brzy vidět, spočívá idea tohoto tahu v úmyslu hrát h5-h4 a do 

budoucna tak znehybnit bílé pěšce na královském křídle. Černému je jasné, že bílý 

chce svého krále převést na b3, kde by kryl své dva slabé izolované pěšce, a tím by 

uvolnil své věže. Černý proto připravuje plán, jak ve vhodné chvíli přesunout útok 

na královské křídlo, aby tak díky větší mobilitě svých věží získal nějakou výhodu. 

4. Vd1 Vda5 

To černý hraje s úmyslem přinutit bílou věž jít do rohu, čímž budou obě věže 

vázány k obraně pěšce „a“. 

5. Vda1 h4 6. Kd2 Kg7 7. Kc2 Vg5 

Černý začíná přenášet útok na královské křídlo. 

8. Vg1 

To je vážná chyba, která povede k rychlé prohře. Bílý měl hrát 8. Kb3, po čemž 

by následovalo 8… Vaa5 9. f3 a černý by převedl svého krále na g3, což by 

nakonec vedlo k výhře. 

8… Vf4 

Nyní král nemůže jít na b3 pro 9… Vb5+. 

9. Kd3 Vf3+ 10. Ke2 

Po 10. gxf3 by následovalo 10… Vxg1 s dalším Vg1-h1 a černý vyhraje. 

10… Vxh3 

a bílý se po několika tazích vzdal. 

57. příklad 

Dalším dobrým příkladem, který ukazuje výhodu větší pohyblivosti figur 

v koncovce, je partie Capablanca – Kupchik hraná v Havaně na turnaji mistrů r. 

1913. Celou partii a poznámky k ní je možné nalézt v turnajové knize. 

XIIIIIIIIY 
8-+r+-trk+0 
7zp-zpp+p+p0 
6-+p+-zp-+0 
5+-+-+-+-0 
4-+-+-+-+0 
3+-zPP+P+-0 
2PzP-+-zP-zP0 
1tR-+-tR-mK-0 
xabcdefghy 

Jedinou výhodou bílého v této pozici je, že ovládá volný sloupec „e“ a je na 

tahu, což mu zajistí iniciativu. Navíc má také malou výhodu v tom, že jeho pěšci 

na dámském křídle jsou spojeni, zatímco černý má izolovaného pěšce „a“. Správný 
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