
Komentáře ke studiím Klinga a Horwitze 
(z knihy A.Brinckmanna „Siegbert Tarrasch – učitel šachového světa“) 

 
„V mém archívu se uchovávají Tarraschovy nepublikované rukopisy, které mně předal před svou 
smrtí dr. Eduard Dickhoff – Tarraschův ctitel, přítel a žák, který se mnou spolupracoval na 
tématech, spojených s velkým mistrem. Řeč je o komentářích ke koncovkám ze skvělé monografie 
Klinga a Horowitze „Chess Studies“, vydané poprvé v roce 1851 a druhé vydání v roce 1889. 
Publikuji je se zvláštní radostí, protože nejsou cenné pouze z praktického pohledu, ale v plném 
lesku představují Tarrasche jako interpreta a pedagoga. Pokud by byly šachy přednášeny tak 
názorně a poutavě, jak to v daném případě dělá Tarrasch, měli bychom z toho všichni větší užitek 
…“ 
 

Boj dvou spojených pěšců proti dvěma 
izolovaným 
 

 
Bílý na tahu vyhraje („Střední linie“) 

 
V takových případech je obvykle převaha na 
straně izolovaných pěšců, neboť dva spojení 
volní pěšci se snadno dají zadržet králem 
(pokud je nepodporuje vlastní král), zatímco 
dva izolovaní pěšci, zvláště pokud jsou od 
sebe dostatečně vzdálení (a tady je takový 
případ), staví soupeřova krále do obtížné 
situace. Pokud se přiblíží k jednomu 
z pěšců, druhý postupuje kupředu. Pro 
bílého je dobře, že tady ještě pěšci nestihli 
postoupit. Díky tomu se bílému králi podaří, 
držíce se jakési „střední linie“ mezi nimi, 
ovládnout postavení. 
1.Kf4! 
Pokud nyní půjde jeden z pěšců kupředu, tak 
král zamíří k němu, zlikviduje jej a vrátí se 
právě včas zastavit druhého. Například, 1. 
…d5 2.Ke5 h5 3.Kxd5 h4 4.Ke4 atd. nebo 1. 
…h5 2.Kg5 d5 3.Kxh5 d4 4.Kg4. Je to 
tentýž postup, kterým Napoleon vyhrál 
mnoho bitev a který byl tehdy velkou 
záhadou! Pokud by bílý začal, řekněme 
tahem 1.Ke4, dosáhl by pouze remízy po 1. 

…h5 2.Kd5 h4 3.b6+ Kxb6 4.Kxd6 h3 5.c7 
h2 6.c8D h1D. 
Takže, po 1.Kf4 může černý hrát pouze 
králem, a právě na b6, protože v případě 1. 
…Kb8 2.b6 by se jeho pozice ještě více 
zhoršila. 
1. …Kb6 
Nyní bílý král postupuje dále po „střední 
linii. 
2.Kf5! 
Opět žádný pěšec nemůže postupovat a po: 
2. …Kc7 
se táž důvtipná hra opakuje po třetí: 
3.Kf6! Kb6 
Bílý nyní za sebou pálí všechny mosty: 
4.Ke6 
Hrozí 5.Kd7 a bílý pěšec se promění 
v dámu, zatímco černý stihne dojít pouze na 
h2. A po: 
4. …Kc7 
se výsledku dosáhne takovýmto způsobem: 
5.Kd5 h5 6.b6+ Kxb6 7.Kxd6 h4 8.c7 
Přesná koncovka, přinášející hluboký 
estetický zážitek. 
 

Houdini: 
1.Kf4 Kb6 2.Ke4! 

 
 
 
 
 



Bílý na tahu vyhraje 
Velmi zajímavá a obtížná koncovka. První 
tah je jasný: bílý může pomýšlet na výhru 
pouze po: 
1.g6 
protože při jakékoliv výměně nebude 
z volného pěšce žádný užitek. Po: 
1. …gh 
začíná boj dvou spojených pěšců proti 
dvěma izolovaným, přičemž jedna strana má 
krytého volného pěšce a druhá – nekrytého. 
Bílý král může jít na c6, zůstávaje ve čtverci 
pěšce h6, černý král nemá právo vzdálit se 
od bílého pěšce dále, než na pole e7. 
Všechny tyto okolnosti zajišťují bílému 
značnou převahu, ale výhry lze dosáhnout 
velmi obtížně. Konec konců, lze napadat 
pěšce f6 králem, ale co dělat, když černý jej 
prostě pokryje tahem Kg7? Je třeba 
vyčkávacího tahu, bohužel, bílý takovým 
nedisponuje. 
Znamená to, že tato cesta se nehodí. Je třeba 
hrát mnohem přesněji, napadnout pěšce f6 
z pole e7 a opustit čtverec pěšce h. Pokud 
černý pokryje pěšce tahem krále na g7, 
objeví se vyčkávací tah Ke6. Pokud černý 
postoupí pěšcem h, bílý sebere na f6 a stihne 
dát mat králem a svými volnými pěšci za 
pomoci krále. 
2.Kg4 
Pochopitelně, že 2.Kh5 nic nedává. 
2. …Kf8 3.Kf4 Ke8 4.Ke4 Kf8 5.Kd5 Ke7 
Chybné je 5. …Kg7 kvůli 6.Ke6 a černý 
musí buď přestat chránit pěšce f6, nebo 
postoupit pěšcem h, což povede k jeho 
záhubě. 
6.Kc6 
Bílý král se stále ještě nachází ve čtverci 
černého volného pěšce a pokud tento 

postoupí vpřed, tak bude dostižen a 
zlikvidován. 
6. …Ke8 7.Kd6 Kf8 
 
 
 
 

 
Bílý na tahu 

 
Nejtěžší okamžik pro bílého. Pokračováním 
8.Ke6 Kg7 9.Ke7 nedosáhne cíle, kvůli 9. 
…h5. 
Výhra je možná pouze v tom případě, pokud 
bílý opustí čtverec pěšce h a zahájí hru na 
mat. Jako odpověď na tah černého krále 
napadne bílý pěšce f6 z pole e7, poté zahraje 
Ke6 a uskuteční svůj plán. Pokud černý 
rovnou postoupí pěšcem h, tak následuje 
9.Ke6 a bílý opět, buď stihne dát mat, nebo 
se vrátit do čtverce pěšce. 
8.Kd7! 
Tahy, tvořící takovou kombinaci, je tady 
možné neodhadovat, ale počítat: černý 
potřebuje 5 tahů, aby dosáhl pole proměny. 
Bílý musí udělat tři tahy králem (na e6, f6 a 
g6) a tři – pěšci (g6-g7+ a f5-f6-f7 mat). 
Nicméně tah g6-g7+ se nepočítá, protože se 
spojený s výhrou tempa, a proto se bílému 
podaří dát mat právě včas jako odpověď na 
proměnu černého pěšce v dámu. Takové 
počítání tahů často usnadňuje kombinace 
v pěšcových koncovkách. 
8. …Kg8 9.Ke7! 
Kdyby černý král v předchozím tahu šel na 
g7, tak by nyní vyhrávalo 9.Ke6. 
9. …Kg7 10.Ke6 
s výhrou, protože černý musí odevzdat, buď 
pěšce f, nebo pěšce h (10. …h5 11.Kd5 h4 
12.Ke4 atd.) 
 



 
Bílý na tahu vyhraje 

 
Tato koncovka není zvláště obtížná, ale 
velmi poučná. 
Bílý napadne pěšce f7, potom obětuje pěšce 
tahem e5-e6 a zaujme opozici, v důsledku 
čehož černý prohraje. 
1.Kg7 
Zcela přirozený tah. Žádné výhody nepřináší 
1.Kg5 kvůli 1. …e6. 
1. …Ke8 
Pokud nyní bílý zaujme opozici tahem 
2.Kg8, tak černý udrží pozici 
prostřednictvím 2. …e6. Bílý musí tomuto 
tahu předejít, čehož lze dosáhnout obětí 
pěšce. 
2.e6! fe 
Pochopitelně, že 2. …f6 je ještě horší: 3.Kg8 
Kd8 4.Kf8 se získáním pěšce e7. 
3.Kg8 
Nyní bílý za pomoci opozice žene soupeře 
od jedné pozice ke druhé a dosáhne 
možnosti obejít králem ze zadu. 
3. …Kd8! 
Nejsilnější, protože nabízí soupeři možnost 
sejít ze správné cesty: 4.Kf7 Kd7, zaujímá 
opozici; v tomto postavení bílý ničeho 
nedosáhne. 
Pokud 3. …e5, tak 4.de e6 5.Kg7 Ke7 6.Kg6 
Kd7 7.Kf7 s výhrou. 
4.Kf8 Kd7 5.Kf7 Kd6 
Jinak bílý získá pěšce e6 a f5. 
6.Ke8 e5! 7.de+ 
Konečně, nelze brát pěšcem f, otevíraje 
černému pěšci f cestu do dámy. 
7. …Ke6 
Černému se opět podařilo zaujmout opozici, 
ale to mu nepomůže. 
8.Kd8 Kf7 9.Kd7 

V opozici je bílý a rezervní tah černému 
nepomáhá. 
9. …e6 10.Kd6 
s výhrou. 
Co dalo bílému výhru? Lepší pěšcové 
rozestavení? Pouze to by nepostačovalo. Ba 
dokonce by jej ani nespasilo od prohry, 
pokud by ve výchozí pozici stál bílý král 
řekněme na e3 a černý – na g4. Lepší, nebo 
konkrétně řečeno, agresivnější postavení 
krále? To by také nestačilo, pokud by černý 
mohl konsolidovat své pěšcové postavení. 
Že by opozice? Ale nepatřila v různých 
okamžicích právě černému? A že by oběť 
pěšce e5-e6, umožňující bílému narušit chod 
černých pěšců a vytvořit nové objekty pro 
útok? Ale bez opozice by ani ona nestačila. 
Zkusme postoupit pěšcem hned v prvním 
tahu: 1.e6 fe 2.Kg7. Nyní nemůže černý hrát 
2. …Kd7, protože bílý zaujme opozici 
tahem 3.Kf7 a vyhrává. Špatné je také 2. 
…Ke8 kvůli 3.Kg8. Je zapotřebí jít 2. …Kc7 
– na pole, které je symetrické s g7 ve vztahu 
k pěšcům e7 a e6 a na tah bílého krále na f7 
nebo f8 již odpovědět Kd7 nebo Kd8. 
Takže, výhra bílého byla možná v důsledku 
společného působení všech uvedených 
faktorů. Pokud by byl na tahu černý, tak by 
rovnou zahrál 1. …e6 s dobrou pozicí, 
zabezpečujíce si remízu. 
 
 
 
 
 

 
Bílý na tahu vyhraje 

 
Koncovka patřící k těm, které se vyskytují 
stále. Je možné při malém počtu sil, které 
zůstaly na šachovnici, využít za účelem 



dosažení výhry pěšce navíc, pokud jej 
atakoval černý král a postupu vpřed brání 
jezdec? Velmi, velmi těžká úloha! Je 
zapotřebí přinutit černého krále, aby přestal 
napadat pěšce. Ale jak toho dosáhnout? 
Pouze prostřednictvím zugzwangu. Ale 
jakým způsobem jej lze dosáhnout? 
Množstvím možností bílý nestrádá. Musí 
stále myslet na jezdce a chránit pěšce 
králem. Zugzwang černého může být 
dosažen v důsledku jeho nepřesné hry: 
1.Kc7 Kb5 2.Sd5 Ka5. Tehdy bílý odpoví 
3.Sc4 a černý musí buď odejít jezdcem, 
nebo přestat napadat pěšce a tehdy bude 
jezdec sebrán. Ale tah 2. …Ka5, 
pochopitelně, znamená hrubou chybu. 
Namísto něho musí černý hrát 2. …Ka6 a 
tehdy 3.Sc4+ ničeho nedává: po 3. …Ka5 se 
v zugzwangu octne již bílý. Střelec musí 
opustit klíčovou pozici na c4, buď dovolí 
králi se znovu ocitnout na a6, nebo dává 
jezdci možnost ústupu z pole d8. 
Nicméně varianta s chybným tahem 2. 
…Ka5 poukazuje na to, jakým způsobem 
může bílý hrát na dosažení zugzwangu: 
nesmí vstoupit střelcem na c4 s šachem. 
Tehdy ze tří polí, na která může jít černý 
král (a6, b5 a a5), bude možné dvě zaujmout 
střelcem, třetí bude odejmuto 
prostřednictvím zugzwangu. Ale za tím 
účelem musí střelec přejít na jinou 
diagonálu: ta, na které se nyní nachází (a2-
g8), není pro stanovený plán vhodná. Z pole 
f1 je možné dát šach: po tom, jakmile král 
odejde z a6 nebo b5, přejde střelec na c4. 
Ale jak při tom nenechat bez ochrany pole 
e6? Půjdeme střelcem na f7, ve vhodný 
okamžik dáme šach z e8 a přejdeme na d7, 
stále kontrolujeme pole e6, odtud zahrajeme 
na h3 a dočkáme se vhodného okamžiku, 
abychom stanuli na f1 s šachem. 
1.Kc7 Kb5! 
Po 1. …Ka6 proběhne všechno o tah 
rychleji: 2.Sf7 Kb5 3.Se8+ atd. Nyní je 
zapotřebí vyčkávacího tahu, přitom 
takového, který nedovolí černému hrát ani 
Jc6. Není vhodné 2.Sf7 Ka6 a dát 
naplánovaný šach se nepovede. 
2.Sd5 
Zabránit tahu Jc6 lze i prostřednictvím 
2.Sb3 (Jc6 3.Sa4+). 
2. …Ka6! 
Jak byli již řečeno, na 2. …Ka5 bílý rovnou 
vyhrává cestou 3.Sc4. 
3.Sf7 Kb5 4.Se8+ Ka5! 

Chybné je 4. …Kc5 kvůli 5.Sd7 a král musí 
odejít od pěšce. 
5.Sd7 Ka6 6.Sh3 Ka5! 7.Sg4 Kb5 8.Se2+ 
Dosahuje vyhrané pozice (8. …Ka5 9.Sc4) 
 
 
 
 
 
 

 
Bílý na tahu vyhraje 

 
Tyto pozice se vyhrávají prostřednictvím 
dvojité opozice střelců, poprvé – před 
pěšcem, po druhé – vedle něj (v našem 
případě na f7 a e6). Pokud se bránící se 
strana může vyhnout druhé opozici a zaujme 
opozici králem na poli e5, pak se výhra 
stane nemožnou. Kromě toho, samozřejmě, 
nelze zvítězit, pokud se černý král octne 
před pěšcem na poli, opačné barvy než má 
soupeřův střelec (f8). Všechno rozhodne 
pouze jedno tempo. 
V pozici na diagramu se nabízí postup 
králem na e7 s dalším Sf7. Ale v tom 
případě černý snadno získá obranyschopnou 
pozici: 1.Kf4 Kh6 2.Ke5 Kg5 3.Ke6 Kf4 
4.Ke7 Ke5 5.Sf7 Sc2 6.Se8 Sb3 7.Sd7 a 
druhé proti-postavení střelců na e6 je 
odraženo. Lepší, ale rovněž nedostatečný, je 
takový pokus: 1.Se6 (hrozí Sf5 s výměnou 
střelců) ...Se8 2.Kf5 Kh6 3.Sd5 Sh5 4.Ke6 
Kg5 5.Ke7 Kf4 6.Sf7 Sd1 7.Se8 Sb3 8.Sd7 
Ke5 a bílý opět nemůže zahrát Se6. 
Nicméně bílý může získat rozhodující 
tempo: 
1.Sg8+! 
Nyní černý král musí ustoupit a výše 
popsaný způsob výhry již může být zdárně 
realizován. Na braní střelce přijde 2.Kxg6 



Kf8 3.f7 nebo 2. …Kh8 3.Kf7 s okamžitou 
výhrou. 
1. …Kh8 2.Se6! 
K remíze vede jak 2.Kxg6 Kxg8, tak také 
2.Kh6 Sf7 3.Sh7 (brát na f7 nelze kvůli 
patu) 3. …Sc4 4.Sd3 Sd5 s dalším Kh8-g8-
f8. 
2. …Se8! 
2. …Kh7 3.Sf5 
3.Kf5 Kh7 4.Sd5 
Ne však 4.Ke5 kvůli 4. …Kg6, a bílý král 
nemůže jít vpřed kvůli tomu, že pěšec je 
napaden. 
4. …Kh6 
Chybné je 4. …Sd7+ kvůli 5.Ke5 Kg6 6.f7 
Kg7 7.Kd6 s dvojí hrozbou – jít králem na 
e7 nebo vzít střelce. 
5.Ke6 
Pokud nyní černý král bude směřovat přes 
g5 na f4, tak po 5. …Kg5 6.Ke7 Sh5 7.Sf7 
Sd1 8.Se8 Sb3 9.Sd7 Kf4 schází pro 
odvrácení tahu Se6 právě jedno tempo. A 
v případě 5. …Kg5 6.Ke7 Kf5 forzíruje bílý 
postup pěšce pokračováním 7.Sf7 Sb5 
8.Se6+ (nebo 7. …Sd7 8.Sh5 Se6 9.Sg4+ - 
pozn. překladatele) 
Proto je pro černého nejlepší pokračovat 
5. …Kg6 6.Ke7 Kg5 
 

 
 
Nyní samozřejmý a naplánovaný tah 7.Sf7 
nedosáhne cíle, protože na 7. …Sa4 nelze 
hrát 8.Se8; nic nedává ani 8.Sh5 kvůli 8. 
…Sb3 a střelec, aby se dostal na e6, 
potřebuje ne dva, jako z e8, ale tři tahy a 
proto černý stíhá zahrát Kg5-f4-e5. 
Pouze vyčkávací tah střelce vede k cíli. 
7.Se6 Sh5 
Nebo 7. …Kg6 8.Sc8 Sf7 9.Sf5+. 
8.Sf7 Sd1 9.Se8 Sb3 10.Sd7 Kf4 11.Se6 

s výhrou. 
Podobné koncovky se často vyskytují 
v praktické hře. 
 
 
 
 

 
Bílý na tahu a …. nevyhraje! 

 
V souladu s Horwitzem, se tato koncovka dá 
vyhrát přesně tak, jako při střelcích na obou 
stranách. Bílý nejprve zaujme králem vůdčí 
pozici na e8 a poté, když se černý střelec 
octne na diagonále a3-f8, překryje ji tahem 
Je7. 
1.Ke7 Sa3+ 2.Ke8 Sf8  
Střelec hrozí jít na h6, kde bude v bezpečí. 
3.f7+ 
Aby černý král překryl cestu na h6. 
3. …Kg7 4.Jc6 
a vyhrává, protože po ústupu střelce jde 
jezdec na e7 a pěšec projde do dámy. Nebo: 
1.Ke7 Kh7 2.f7 Sa3+ 3.Ke8 Kg7 
Král směřuje zaujmout pole f6, aby 
nedovolil jezdci jít na e7. Pokud se to 
černému podaří, partie končí remízou zcela 
analogicky střelcové koncovce. Proto bílý 
nemusí přímočaře pokračovat 4.Jc6. 
Důvtipně manévruje jezdcem, může využít 
nevýhodného postavení střelce f8 a nepustit 
černého krále na f6. 
4.Jc4 
Nyní může jít střelec na b4, c5 nebo f8. 

I 
4. …Sb4 
Jezdec musí skákat tak, aby jako odpověď 
na Kf6 s šachem získal střelce. 
5.Je3 Sc5 6.Jd5 
a Je7 s výhrou. 
 



II 
4. …Sc5  
5.Jb6! Sd6 6.Jd5 
a Je7 s výhrou. 
 

III 
4. …Sf8 
5.Je3 Jc5 
6.Jd5 
s výhrou. 
Tak, v souladu s Harwitzem, se dosáhne 
výhry v této koncovce – a nutno dodat, že se 
jí dosáhne velmi přesně. Ale obrana může 
být značně zesílena, přesněji, postavena 
zcela jinak a to dělá probíranou koncovku 
velmi poučnou. Harwitz a s ním i Berger ve 
své knize o koncovkách používají za 
černého chybný plán a velmi krásně jej 
vyvracejí. 
Správný plán spočívá v tom, vůbec nestavit 
střelce na diagonálu a3-f8, kromě krajní 
nezbytnosti – hlavně proto, že jezdec může 
překrýt diagonálu na poli e7. Ne, střelec 
musí směřovat na jinou diagonálu – h6-f8, 
kde mu nehrozí překrytí. Takže: 
1.Ke7 Kh7! 2.f7 Sc1! 
Šach na a3 je předčasný a pěšec stejně 
nemůže jít na f8 kvůli Sa3+. Nyní černý 
hrozí zahrát Sh6 a zcela se ubránit. Jediné 
nebezpečí pro něj představuje převod jezdce 
na f5, ale tomu lze snadno předejít. 
3.Jg4 Kg6 
K prohře vede 3. …Sb2, co což přijde 4.Jf6+ 
Kg6 5.Ke8 Sa3 6.Jd5 a Je7. 
4.Ke8 Sa3 
 

 
 
Nyní musí bílý ustoupit jezdcem a pustit 
černého krále na f6, po čemž nemůže jezdec 

překrýt střelcovu diagonálu. Pozice je 
remízová. 
Záchranný tah střelcem na c1 jde udělat také 
rovnou, ale tehdy je zapotřebí počítat ještě 
s některými jemnostmi. Po 1.Ke7 Sc1 2.Ke8 
(hrozilo 2. …Sg5) 2. …Sh6 3.Jg4 nemůže 
černý hrát 3. …Sf8 kvůli 4.Je3 s dalším Jf5 
a Je7+; správně je 3. …Sg7 a pokud 4.f7+, 
tak 4. …Kh7! a potom Kg6. 
 
 
 
 

 
Bílý na tahu vyhraje 
 
Bílý střelce je opačné barvy, než rohové 
pole (a8). Proto, když se černý král bude 
nacházet v rohu, je výhra možná pouze za 
podmínky, že bílý pěšec přejde ze sloupce a 
na sloupec b. Toho se dosáhne 
prostřednictvím zapatování černého krále, 
čímž se vynutí tah b4-b3. 
První tah má principiální význam: černý 
hrozí zahrát Kb6-a5-a4 a b4-b3 s výměnou 
pěšců. Proti tomu existuje jenom jeden 
prostředek – 1.Sd2 a na 1. …Ka5 odpovědět 
2.a3 a rovnou splnit vytoužené přání – 
převod pěšce na sloupec b. 
1.Sd2! Kb7 2.Kd6 Kb6 
Nyní je třeba vylepšit pozici střelce, aby se 
mohl aktivně zapojit při zapatování krále. 
Nicméně pole a5 musí být pro černého krále 
předem nedostupné, pro což může být 
střelec převeden na d8. Nyní černý král 
může rovnou jít na a5, a proto je zapotřebí 
vyčkávacího tahu. 
3.Se1 Kb7 4.Sh4 Kb6 
Nebo 4. …Kc8 5.Kc6. 
5.Sd8+ Kb7 



Také tady 5. …Ka6 pouze pomáhá bílému – 
po 6.Kc6 Ka7 7.Sc7 Ka6 8.Sb6 se patová 
pozice objevuje ihned. 
6.Sc7 
A nyní 6. …Ka6 7.Kc6 nebo 6….Ka7 7.Kc6 
ka8 8.Kb6 (nebo 7. …Ka6 8.Sb6). Proto: 
6. …Ka8 7.Kc6 Ka7 
Může se ukázat, že dosáhnout patového 
postavení není tak snadné. Při tahu černého 
by bylo vše mnohem lehčí (Ka8 Kb6 nebo 
Ka6 Sb6). Ale není vidět vyčkávací tah za 
bílého. Střelec musí strážit obě diagonály – 
b8-h2 a d8-a5. Pokud odejde na h2, tak po 
Ka6 nelze hrát Sb6, a v případě Sd8 dostává 
černý král pole b8. Nicméně hrát na d8 je 
výhodné, neboť po 8.Sh2 černý král znovu 
hrozí probít se na a5 a a4 a bílý král stojí 
natolik výhodně, že s jeho tahy nemá 
význam uvažovat. Takže, Sd8 zpočátku 
vypadá jako nevyhnutelný a při pozornějším 
pohledu lze nalézt také způsob jak přece jen 
zapatovat černého krále. Za tím účelem je 
třeba zaujmout svým králem vhodnou 
pozici: 
8.Sd8 Ka8 9.Kb6 Kb8 10.Sc7+ 
také na 10. …Ka8 přijde vyčkávací tah 
11.Sd6 a když 10. …Kc8, tak 11.Kc6 a 
černý musí táhnout pěšcem, po čemž bílý 
vyhrává. 
Pokud by černý král nezůstával v rohu, 
probíhala by hra následujícím způsobem: 
1. …Kc7 2.Sg5 Kd7 
 
 

 
 
3.Kc5 
Nyní hraje bílý nikoliv na pat (jenom pokud 
se černému králi nebude chtít vrátit do 
rohu), ale na to, aby vytěsnil krále pokud 
možno, co nejdále, potom vzít pěšce b5 a 

zaujmout králem pole b7 nebo ještě nějakým 
způsobem zabránit černému králi vrátit se do 
rohu. Potom sebere střelec pěšce b4 a pěšec 
a projde do dámy. 
3. …Kc8! 4.Kb6 Kb8 5.Sf4+ Kc8 6.Sg3 
Vyčkávací tah. Nelepší ze všeho je rovnou 
stát střelcem na g3, aby potom rychleji 
napadl pěšce b4. 
6. …Kd7 7.Kxb5 Kc8 8.Kb6 Kd8 9.Kb7 
Kd7 10.Se1 s výhrou 
 
 
 
 

 
Bílý na tahu vyhraje 

 
Hlavní problém bílého lze zformulovat 
takto: jakým způsobem je možné převést 
pěšce přes kritické pole f7? Odpověď: 
odstranit obranu tohoto pole. Za tím účelem 
je nutné postavit krále na e7, dát šach věží 
po sloupci g, vytěsnit soupeřova krále na 
sloupec h a poté pokrýt pole a1 – 
postavením věže na první řadu. Vyplývá z 
toho, že je nutné, aby věž působila zepředu, 
což je zvláště pozoruhodné, protože to je 
v rozporu s obecným pravidlem: věž musí 
stát za volným pěšcem. Na a7 je věž 
umístěna nejvýhodněji ve vztahu k černému 
pěšci, ale ne k černému králi. Pro obranu je 
postavení věže na první řadě mnohem méně 
výhodné, protože po Se4 může být odříznutá 
od pole a1 nebo na něm uzavřená tahem 
Sb1. Také se ukazuje, že pěšec musí být 
v tom okamžiku již na f6, neboť pokud 
zůstane na f5 a nebude krytý, může jej 
střelec sebrat. 
Frontálního postavení věže lze dosáhnout 
snadno: 1.Vg7+ a 2.Vg1, ale nyní to nevede 
k cíli, neboť král ustoupí po šachu nikoliv na 



sloupec h, ale na pole f8 a pokračuje v krytí 
pole f7. Proto je nejprve potřeba odebrat 
pole f8 jediným možným způsobem: zahrát 
králem na e7. Nicméně rovnou tento plán 
nevychází, protože po 1.Ke7 Kg7 nemá bílý 
jak vykonat naplánovaný manévr věží. 
1.Va3+! 
Odhaluje plán nástupu: hrozí 2.Ke7 Kg7 
3.f6+ Kg6 4.Vg3+ s dalším Vg1 a pěšec 
projde přes kritické pole f7. 
1. …Kh7 2.Ke7 
Hrozí 3.f6 Kg6 4.Vg3+. 
2. …Sb3 
Nyní po 3.f6 Kg6 vzniká remíza, protože 
bílý nemá další možnosti zesílit pozici. 
Nicméně má tah, vedoucí rovnou k výhře. 
3.Va7 
Pokud nyní 3. …Sd5, tak 4.Kd6+. Jestli 3. 
…Sg8, tak 4.Kf8+ a černý král musí 
ustoupit na h8, po čemž pěšec nezadržitelně 
prochází přes kritické pole. Pokud 3. …Sc4, 
tak po 4.f6 Kg6 5.Va4 vzniká smrtící 
zugzwang. Nebo 
1. …Kf8 
 

 
 
2.Va6! 
Velmi přesný tah, jehož smysl se stane 
jasným později. Střelec nemůže táhnout 
kvůli matu na a8 nebo ztrátě pěšce a2, což se 
rovná porážce.  
2. …Kg8 3.Ke7 
Pokud černý nyní hraje králem na h7, tak po 
4.f6 Kg6 jde pěšec dopředu se šachem – 
v tom spočíval smysl tahu 2.Va6. 
3. …Sc4 4.Va8+ 
Chybné je 4.f6 Sxa6 5.f7+ Kh7 a černý 
rovněž staví dámu. 
4. …Kh7 5.f6 Kg6 6.Va4! 

a vyhrává, protože po tahu černým střelcem 
půjde věž na sloupec g. 

 
Bílý na tahu vyhraje 

 
V této obzvláště těžké, ale přesné a 
poučitelné koncovce má bílý mocné zbraně: 
neustále hrozí zahrát h6-h7+ s dalším 
šachem střelce (nebo to udělat v obráceném 
pořadí). Nicméně postoupit pěšcem lze jen 
tehdy, když to povede k okamžitému 
úspěchu; v opačném případě odevzdá černý 
věž za střelce a když se bílý král přiblíží, 
aby vysvobodil jezdce od povinnosti chránit 
pěšce, vznikne pat. Samozřejmě, že bílý král 
směřuje na g6, ale na dosažení tohoto cíle je 
zapotřebí téměř 30 tahů! Nakolik je tato 
koncovka obtížná, vyplývá již z toho 
překvapivého faktu, že jeden ze 
samozřejmých tahů, který má bílý 
k dispozici v úvodní pozici – 1.Ke6-d5 -  již 
vypouští výhru zcela! Na něj následuje 1. 
…Va5+ 2.Sc5 Va4! a černý vynucuje 
remízu, protože jeho věž hrozí jít na h4 a po 
postupu pěšce jej sebrat. Po 3.Sd4 Va5+ se 
situace opakuje a 3.h7+ Kg7 4.Sd4+ Vxd4 
vede k již vzpomínané remízové pozici. 
Správný úvodní tah – 
1.Ke5 
Nyní je za černého nejlepší ze všeho táhnout 
králem. Šach věží na a5 pouze žene bílého 
krále tam, kam stejně směřuje (f4, g4 a h5). 
Na 1. …Va7 přijde tentýž pochod krále, a 1. 
…Vc6 prohrává ihned kvůli 2.Kd5 a věž 
nemá ústup na 7. řadu, a proto nástup pěšce 
a šach střelcem vyhrávají. Zbývá probrat 
ještě tah 1. …Vb6, který po 2.Kd5 Vb5+ 
3.Sc5 Va5 vede k postavení ze základní 
varianty! 
1. …Kh8 
Nyní bílý tahem 



2.Kd5 
vytváří hrozbu 3.Se5+, kterou černý odráží 
tahem 
2. …Va5+ 
Na to: 
3.Sc5 
a černý opět musí táhnout králem, protože 
na 3. …Va4 nebo jiný ústup věže po sloupci 
a vyhrává Sd4+ a na 3. …Vb5 rozhoduje 
4.Kc6 s následujícím šachem střelcem. 
3. …Kg8 
Bílý opět, jako i na začátku řešení, musí 
uvolnit střelce. 
4.Kc4 Va4+ 
Znovu odráží hrozbu bílého. 
5.Sb4 Kh8 6.Kb5 Va7 
Nezbytné, aby po šachu střelcem nepřipustil 
h7+. 
7.Sc3+ Kg8 8.Sf6 Vc7 
Teprve nyní začíná pochod bílého krále na 
g6, kterému černý nemůže zabránit, protože 
věž nesmí opustit 7. řadu. Pochopitelně, 
černý král se nemůže pohnout z místa kvůli 
h6-h7. 
 

 
 

9.Kb6 Vd7 10.Kc6 Va7 11.Kd5 Vd7+ 
12.Ke5 Vb7 13.Kf5 Va7 14.Kg4 Vb7 
15.Kh5 Va7 
Dále nelze v pochodu pokračovat, protože 
na 16.Kg6 přijde Vg7+ s vyhnáním krále. 
Této patové možnosti je možné se vyhnout 
cestou 
16.Je6! 
aby bral na g7 jezdcem. Černý musí předejít 
tahu 17.Kg6: 
16. …Kh7! 
Nyní vzniká nový problém: jak se bílým 
králem dostat na g6 a nepřipustit odpověď 
Vg7+? Prostřednictvím zugzwangu! Věž 

musí zůstávat na 7. řadě, kde jsou jí 
dostupná pole a7 a b7; na d7 nebo f7 by byla 
ztracena po šachování jezdcem. Ale pole a7 
může být odejmuto střelcem, pokud se 
dostane na c5. To objasňuje následující 
přesný a elegantní manévr: 
17.Sd8 Vb7 18.Sc7 Va7  
18. …Vb5+ 19.Jg5+ a Kg6. 
19.Sd6 Vb7 20.Sc5 
Černý musí táhnout králem, pouštěje bílého 
krále na g6, neboť na opuštění 7. řady věží 
(například, 20. …Vb8) přijde 21.Jg5+, 
22.h7+ a 23.Sd4+. 
Ale vrátíme se několik tahů zpět. Po 17.Sd8 
může černý vyvinout mnohem houževnatější 
odpor, pokračováním 
 

 
 
17. …Va6! 18.Jg5+ Kh8! 
Na g8 ustoupit nelze – po 19.Sc7 není 
obrany proti hrozbě 20.h7+ a 21.Sc5+. 
19.Sc7 Va7! 20.Se5+ Kg8 21.Sf6 
Může se zdát, že během posledních šesti 
tahů se bílý nijak neposunul vpřed, protože 
stejná pozice vznikla již v 15. tahu. Nicméně 
tehdy byl na tahu bílý. 
21. …Vb7 
Pokud 21. …Vg7, tak 22.Je6 Va7 23.Kg6 
nebo 22. …Vg1 23.Jg5 Vh1+ 24.Kg6. 
22.Je6 Kh7 23.Sd8 Va7 24.Sc7 Vb7 25.Sd6 
Va7 26.Sb4 Vb7 27.Sc5 
Nyní musí táhnout černý král. 
27. …Kg8 28.Kg6 
Konečně je cíle dosaženo. Nastává poslední, 
krátký akt drama: střelec jde přes d4 nebo f8 
na g7, černý jej musí vzít, aby zabránil matu 
pěšcem a bílý odpovídá braním jezdcem. 
 
 



 
Bílý na tahu vyhraje 

 
Bílý nemá jinou cestu, kromě výměny dam 
na b5. Šach z d2 nevede k ničemu a braní 
střelce vede k věčnému šachu (1. …Dc1+ 
2.Ka2 Dc2+ atd.). 
Po výměně dam bude černý král zapatovaný 
a potom – případně – lze zkusit jej 
umatovat. 
1.Db5+ Dxb5 2.ab 
Konec konců, brát pěšcem c nelze, neboť 
tehdy černý postoupí pěšcem c5 a potom dá 
šach střelcem, vytěsní soupeřova krále a 
uvolní svého. 
Nyní je černý král nenávratně uvězněn a 
může dostat mat tahem jezdce na b7, c6 
případně i z b3. Ale jak se dostat jezdcem na 
b7 nebo c6? 

a) Na b7 se může jezdec dostat z d6 
nebo d8. Na obě tato pole se dostane 
pouze z f7, a proto je f7 kritické 
pole. 

b) Na c6 se může jezdec dostat z e7 
nebo e5. Na obě tato pole se dostane 
pouze z g6, a proto je g6 – druhé 
kritické pole. 

Takže, nabízí se: jak se dostane jezdec na f7 
nebo g6? 
Zde několik možných postupů: Jf2-c4-g5-f7; 
Jf2-e4-f6-g8-h6; Jf2-g4-h6-f7; Jf2-g4-f6-g8-
h6-f7; Jf2-e4-f6-d7-f8-g6; Jf2-d3-e1-f3-h4-
g6. 
Pokud střelec přehradí jezdci cestu, bílý král 
udělá vyčkávací tah, a střelec musí sejmout 
obranu jednoho z polí, odkud hrozí mat. 
Pokud se jezdec konec konců dostane na 
jedno z kritických polí, vyčkávací tah 
králem vede k matu. Po tomto vyjasnění 
bude pochopení procesu řešení této hodně 
obtížné úlohy poměrně snadné. 

Nejlepší tah černého: 
2. …Sf4 
Výrazně jednodušší úlohu by měl bílý po 2. 
…Sd8. Na to přijde 3.Je4 s hrozbou jít jak 
na d6, tak také na d2 a bránit se černý 
nemůže: pokud 3. …Sg5, tak 4.Jd6 a mat na 
b7, a když 3. …Se7 nebo 3. …Sc7, tak 4.Jd2 
a mat na b3. Zejména kvůli tomu, aby 
pokryl obě pole, d6 a d2, šel střelec na f4. 
3.Je4 Sc1+ 4.Kb3 Sf4 
Nyní je cesta na g5 pro jezdce uzavřena a on 
musí pokračovat ve svém postupu přes f6. 
5.Jf6 

 
 
Pokud nyní zůstane střelec na diagonále b8-
h2, tak jezdec se může dostat přes g8 a h6 na 
f7 nebo přes d7 a f8 na g6, například: 5. 
…Se5 6.Jg8 Sd6 (je nezbytné předejít Je7) 
7.Jh6 nebo 5. …Se5 6.Jd7 Sd6 (je nezbytné 
předejít Jb8) 7.Ka3! Sc7 8.Jf8. 
Pokud zůstane střelec na diagonále c1-h6 
(kromě pole g5), nemůže bílý jezdec jít na 
g8 kvůli Sg5! Pouze pokud černý zahraje 5. 
…Sg5 je možné odpovědět tahem 6.Jg8 a 
střelec musí otevřít cestu na h6, neboť jinak 
se jezdec dostane na e7. Při tahu jezdcem na 
jiné pole diagonály c1-h6 musí jezdec 
pokračovat na své cestě přes pole d7. 
5. …Se3 6.Jd7 
Zbytečné je 6.Jh7 kvůli 6. …Sh6! a nic 
nedává 7.Ka3 kvůli šachu střelcem z c1 
s dalším vrácením na h6. 
6. …Sf4 
Brání pole e5 a b8. 
7.Jf8 a 8.Jg6. 
Když jezdec dosáhne jednoho z kritických 
polí, dosáhne se ihned výhry díky tahu 
bílého krále na a3; v těchto případech již 
nemá černý střelec spásný šach na c1 a musí  
ustoupit a tehdy přijde mat.
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