
K teorii korespondujících polí 
Z šachového archívu – Šachový bulletin 1986/10 a 11 (rusky) 

 

     Seznámíme naše čtenáře s článkem N. Grigorjeva „Manévraování králů v pěšcových 

koncovkách“. V tomto článku, publikovaném v roce 1922 v časopisu „Šachmaty“, byly 

poprvé prezentovány základy teorie korespondujících polí. Jak známo, praktická aplikace této 

teorie umožnila nejenom lépe pochopit a porozumět, ale v řadě případů také nalézt řešení 

mnoha obtížných pozicí, které do té doby představovaly pro badatele slepé uličky. 

 

     V tomto náčrtu mám v úmyslu uvést 

v základních rysech „teorii 

korespondence“, která je použitelná pro 

známé typy pěšcových koncovek. Zdá se 

mně, že výsledky uplatnění této teorie jsou 

dostatečně zajímavé a zasluhují pozornost. 

Nicméně musím říci, že nakolik mohu nyní 

soudit podle zahraniční literatury (bohužel, 

pravda, nejednotné a náhodné), jednotlivé 

myšlenky, v ní obsažené, byly známé již 

dávno. Jak je vidět, věnovali jim svou 

pozornost lidé se jménem v šachovém 

světě, jako například Przepiórka, Zakman a 

konečně Dr. Tarrasch. Osobně jsem tuto 

teorii našel úplně sám, když jsem se 

zabýval pěšcovými koncovkami v roce 

1918 a co je nejdůležitější, rozvinul jsem ji 

do šíře, která ji ve skutečnosti umožňuje 

považovat za teorii. Tehdy jsem sestavil 

studie, ilustrující některé stránky této 

teorie. 

 

     Existují dva druhy pěšcových 

koncovek, zcela se ve skutečnosti 

odlišující: v jedněch představují pěšci, tak 

řečeno, hybnou sílu, v druhých – naopak, 

s nimi hýbat nelze, možná proto, že 

bezprostředně blokují jeden druhého, 

možná proto, že jejich postup je zatím 

nevýhodný z důvodů dané konkrétní 

situace. O těchto koncovkách druhého 

typu, s nepohyblivými pěšci, je tady řeč. 

Ale pokud připustíme, že pěšci nelze 

hýbat, tak zbývá manévrování králi, a 

manévrovat koneckonců tak, aby se 

dosáhlo žádoucího cíle, tj. zaujmout nějaké 

výhodné postavení králů. 

 

 
D1 – příklad   j e d n é   klíčové pozice 

 

     Lze snadno pochopit, že první, kdo 

neopatrně napadne soupeřova pěšce, sám 

prohraje: 1.Kb5? Ka7 (1. …Kc7? a7 Kb7 

3.a8d Kxa8 4.Kxb6 a jak známo, bílý 

vyhraje), a černý získá pěšce i partii. 

Samozřejmě, ani ten ani druhý král 

nepůjde tak přímočaře na získání pěšce, a 

proto oba začnou kolem něj bloudit 

(1.Kb4! Ka8! atd.), ale my už vidíme, kvůli 

čemu tady stojí za to manévrovat: bojuje se 

o postavení králů „bílý král b5 – černý král 

a7“. 

 

 
D2 – příklad   d v o u   klíčových pozic 

(výhra bez ohledu, kdo je na tahu) 



 

     Při pohledu na pozici diagramu 2 

budeme rozlišovat, k čemu může být 

manévrování králů. Opravdu, aktivní stran 

(v daném případě bílý) hrozí ve dvou 

směrech: buď dovede pěšce c6 do dámy, 

když postaví krále na d6 – a proti tomu se 

může pasivní strana bránit pouze 

postavením Kd8 – nebo se probít přes b6, 

když zahraje nejprve Kc5 – a tomu lze 

zabránit pouze tahem Kc7. Jinak řečeno, 

vyjasňují se dvě vzájemná postavení králů: 

„bílý král d6 – černý král d8“ a „bílý král 

c5 – černý král c7“, kvůli kterým probíhá 

boj, podobný, jako bylo v pozici diagramu 

1: „bílý král b5 – černý král a7“. 

 

    Je zřejmé, že když dosáhne jednoho 

z těchto postavení, tak by bílý bez 

problémů vyhrál. Takovéto rozestavení 

králů, pro které ve skutečnosti také 

manévrují, svého druhu majáky pro 

bloudící krále nazývám „rozhodující 

pozice“. Stručně řečeno, „rozhodující 

pozice“ – je to vzájemné postavení králů, 

které je důležité dosáhnout každou stranou 

pro své cíle: aktivní strana – pro výhru, 

pasivní – pro remízu. Říkám „dosáhnout“ – 

tj. zaujmout toto postavení svým tahem, 

aby potom byl na tahu soupeř. V pozici 

diagramu 2 – dvě takové „rozhodující 

pozice“ a obě se ukázaly být takového 

druhu, který je odedávna zvykem nazývat 

opozicí, na diagramu 1 – jen jedna – a ta 

není opozicí. Odtud je už jasné, že opozice 

představuje jen zvláštní případ 

rozhodujících pozic a dále budeme mluvit 

pouze o nich. 

      V těch případech, kdy přemýšlíme o 

pozici, nalézáme pouze jednu rozhodující 

pozici, probíhá hra jednoduše: jak jsme již 

viděli z diagramu 1, každá strana se drží 

kolem svého rozhodujícího pole (bílý – b5, 

černý – a7), a rozhodující pozice zůstává 

neutrální, a partie je tudíž remízová. 

Pravda, pro přesnost je třeba zde uvést, že 

při tom je nezbytné mít volný týl, byť 

jenom dvě políčka, na která může král 

neustále chodit, zůstávaje po celou dobu u 

svého rozhodujícího pole. V pozici 

diagramu 1 mají takový volný týl obě 

strany (bílý – a4, b4, c4, černý – a8 a b8) a 

hra ve své podstatě zůstává remízová. 

Názorně ilustruje uvedené následující 

postavení: 

 

 
D3 – černý na tahu 

 

     Není těžké se přesvědčit, že králové 

nyní zaujímají právě rozhodující pozici, 

jak jsme ji výše definovali. Opravdu, 

pasivní strana (bílý), louče se s touto 

pozicí, tj. při svém tahu (jinak řečeno, 

pokud připustíme, že černý zaujal 

rozhodující pozici), brzy prohrává: 1.Kd5 

f4 2.Ke4 Kxe6 3.Kxf4 Kd5, a vyhraje. Ale 

rozhodující pozici zaujal bílý, protože 

černý musí táhnout, a výhru není vidět: 1. 

…Kd8 2.Kd5 Ke8 3.Kd4 atd. – bílý má 

volný týl, konkrétně dvě přilehlá pole – d5 

a d4 – a partie je remízová. Nicméně věc 

se zásadním způsobem změní, pokud 

v diagramu 3 bude stát pěšec a6 na c6, kdy 

napadá pole d5 a tím zužuje týl bílého. 

Nyní bílý, nemaje více než dvě přilehlá 

pole (nepřilehlá políčka jsou – d4 a f4, ale 

užitek nepřinášejí, protože bílý král 

nemůže přecházet z jednoho na druhé) u 

rozhodujícího pole, už prohrává: 1. …Ke8 

2.Kd4 Kd8 a bílý král se nemůže déle 

zdržovat u rozhodujícího pole, ale musí jej 

sám zaujmout, po čemž černý vyhraje 

rozhodující pozici i partii: 3.Ke5 Ke7 atd. 

Nicméně stále, zpravidla, se dá počítat, že 

při existenci pouze jedné rozhodující 

pozice tato zůstává neutrální a partie proto 

končí remízou. Uvedu jeden 

charakteristický příklad, převzatý 

v Philidorovy knihy. 

 



 
D4 

 

     Černý má dva pěšce navíc, ale využít je 

lze pouze za pomoci krále (oběť pěšce e4 

nepostačuje: 1. …e3 2.Kxe3 Ke5 3.Kd3), 

který hrozí probít se přes e5 na d4. Ale, 

samozřejmě, bílý odpoví Ke3 a odrazí 

černého zpět. Tato pozice „bílý král e3 – 

černý král e5“ je rozhodující pozice 

v našem případě a přitom, jak snadno 

vidět, jediná, a proto musí být partie 

remízová (bez ohledu kdo je na tahu). Tak 

to opravdu je, i když to vypadá paradoxně: 

1.Ke2! Kf6 2.Kf2 atd. 

     Takže vidíme, že s jednou rozhodující 

pozicí hra, obecně řečeno, probíhá 

jednoduše a omezuje se na remízu. Ale 

úplně jiná věc je, když neexistuje jedna, ale 

dvě nebo více rozhodujících pozic. Tady se 

obrana mimořádně komplikuje, protože 

pasivní strana musí počítat s několika 

hrozbami. 

     Vrátíme se k pozici diagramu 2, kde 

jsou, jak jsme dříve řekli, dvě rozhodující 

pozice: „bílý král d6 – černý král d8“ a 

„bílý král c5 – černý král c7“. Bílý král 

stojí tak, že hrozí zaujmout některé ze 

dvou rozhodujících polí, tj. jít na d6 nebo 

na c5. Ale jako odpověď na Kd6 přijde 

Kd8, a na Kc5 černý odpovídá Kc7. 

V obou případech černý zaujímá 

rozhodující pozici a odráží hrozby bílého. 

Z toho je zřejmé, že když se bílý král 

nachází na d5, hrozí ve dvou směrech, tak 

černý král musí zaujmout právě pole c8 

(jako je tomu i na diagramu), připraven 

odrazit kteroukoliv z hrozeb. Taktéž je 

jasné, že v pozici diagramu černý na tahu 

prohrává, protože musí odejít z tohoto 

jediného záchranného pole, a to znamená, 

dát soupeři možnost buď se probít přes c5 

na b6 (po tahu černého Kc7), nebo projít 

pěšcem (jako odpověď na Kd8). Takovým 

způsobem poli d5 odpovídá pouze c8. 

Nicméně nyní je na tahu bílý, a tak by 

mělo být, jak se říká, třeba „získat tempo“, 

pokud je to koneckonců v daném případě 

možné. Nyní předpokládejme, že bílý král 

ustoupí do týlu, například na d4. V tom 

případě musí také černý král zvolit 

korespondující odpověď. Skutečně, z d4 

hrozí bílý král obsadit buď rozhodující 

pole c5, nebo d5, také, jak víme, důležité 

pole. Proto musí černý pro odražení těchto 

dvou hrozeb stát králem tak, aby byl 

připravený zaujmout jako odpověď na Kc5 

nebo Kd5 svá korespondující pole c7 nebo 

c8. Jinak řečeno, pokud bílý král šel na d4, 

odkud napadá na pole c5 a d5, tak černý 

král musí stát u svých polí c7 a c8, tj. na d8 

(koneckonců, také b8). Ale bílý král, 

kromě d4, může zaujmout jiné takové pole 

– c4, ze kterého taktéž atakuje pole c5 a 

d5. Zatímco černý další takové pole, jako 

d8, z něhož by atakoval c7 a c8, už nemá, 

protože pole d7 atakuje bílý pěšec. Ale na 

Kc4 černý nemůže odpovědět Kd7, to 

„ztrácí soulad“ a proto prohrává: 1.Kd4 

Kd8! (zaujímá korespondující pole) 

2.Kc4!! Kc8 (již ztráta korespondence; 2. 

…Kc7 koneckonců prohrává ještě dříve, 

protože rovnou odevzdává rozhodující 

pozici) 3.Kd5 (bílý „získal tempo“ – 

přesněji řečeno, sráží soupeře 

z korespondenčního pole). Ať nyní táhne 

černý král kamkoliv, ztrácí tu, nebo druhou 

rozhodující pozici a prohrává velmi 

jednoduše. Můžeme nyní říct, že prohra 

černého nastala proto, že jeho jedno pole 

(d8) koresponduje dvěma sousedním (c4 

a d4) u útočícího soupeře. 

     Dobrou ilustraci k tomu, co bylo 

řečeno, dávají pozice č. 5 a 6. 

 



 
D5 – J e d n a   r o z h o d u j í c í   pozice. 

Bílý na tahu – remíza 

Černý na tahu – výhra 

 

     Zde, jak není obtížné se přesvědčit, je 

pouze jedna rozhodující pozice, konkrétně 

ta, v níž nyní stojí králové („bílý král g4 – 

černý král g6“). Ve své podstatě, pokud 

toto postavení zaujal černý (tj. v daném 

okamžiku je na tahu bílý), tak výhru není 

vidět, protože oběť pěšce 1.f7 nic nedává 

po 1. …Kxf7 2.Kxg5 Kg7, ale pokud jej 

zaujal bílý (tj. nyní je na tahu černý), tak 

vyhrává: 1. …Kh6 2.f7 Kg7 3.Kxg5 Kxf7 

4.Kh6 atd. Nicméně tako rozhodující 

pozice („bílý král g4 – černý král g6“) je 

pouze jedna v dané pozici, a proto pokud 

ji bílý opustí (když je na tahu), tak zůstane 

boj nerozhodný, tj. musí být remíza, jak 

jsme viděli již dříve: 1.Kg3 Kh6 2.Kh3 

Kh7 3.Kg4 Kg6 4.Kf3 Kh6 5.Kg3 Kh7 atd. 

Dokud bílý král chodí kolem rozhodujícího 

pole g4 po sousedních polích f3, g3 a h3, 

zdržuje se černý král u svého 

rozhodujícího pole g6 na vedlejších polích 

h6 a h7. Černý ale koneckonců prohraje, 

pokud se vzdá těchto vedlejších polí, půjde 

na druhou stranu, kde má úzký týl, a to 

pouze jedno políčko f7: 1.Kf3 Kf7? 2.Kg3 

Kg6 (tady by potřeboval jít černý král na 

g7, aby se držel u svého rozhodujícího pole 

g6, ale pole g7 je pro něj nedostupné, a on 

musí jako první zaujmout rozhodující pole, 

a proto odevzdat rozhodující pozici) 3.Kg4 

a vyhrává. Takže, pozice č. 5 obsahující 

pouze jednu rozhodující pozici, dává při 

správné hře remízu (když je na tahu bílý).  

     Ale posuneme celou pozici o jeden 

sloupec od kraje.   

 

 

 
D6 –   D v ě   r o z h o d u j í c í   pozice 

Černému „se nedostává souladu“, a proto 

bílý vyhraje i když je na tahu. 

 

     Po tomto posunutí zůstala dřívější 

rozhodující pozice („bílý král f4 – černý 

král f6“) a pozice se v podstatě jako by 

nezměnila. Ale to jenom na první pohled. 

Pro aktivnější stranu se nyní objevila 

možnost – obchvat přes h4 a h5 se 

snadným ziskem pěšce f5 a tím i partie, a 

tato nová okolnost, která ztěžuje obranu, 

zásadně mění celou věc. Jak může černý 

odrazit nové nebezpečí? Evidentně musí 

černý na tah bílého krále na h4 jít svým 

králem na g6 (bod h6 je pro černého 

nedosažitelný, protože by vystoupil ze 

čtverce volného pěšce e6). Toto vzájemné 

postavení „bílý král h4 – černý král g6“ je 

v daném případě druhou rozhodující 

pozicí. Ale když se vyskytly dvě 

rozhodující pozice, tak pro ně můžeme 

použít tytéž úvahy o nezbytnosti 

korespondujících polí, jako v pozici 

diagramu 2, jak jsme to právě udělali výše. 

Z pole g3 hrozí bílý král ve dvou směrech: 

na f4 a na h4. Proto musí černý král jako 

odpověď na Kg3 stát tak, aby bylo možné 

ubránit svá rozhodující pole f6 a g6, tj. na 

g7. Takže, s polem g3 koresponduje pole 

g7. Pokud bílý král jde na f3, napadaje 

pole f4 a g3, tak černý král musí stát pouze 

na g6, bráníce svá stejná pole f6 a g7. A 

pokud bílý král přejde přes g3 na h3, 

atakujíce takovým způsobem pole h4 a g3, 

tak musí černý král očividně obsadit pole 

f6, chráníce při svém tahu pole g6 a g7. 

Tady si, mimochodem, povšimneme, že 

jedno a totéž pole f6 pasivní strany 



koresponduje dvěma (f4 a h3) 

soupeřovým. Rovněž jedno pole g6 

koresponduje také polím h4 a f3 aktivní 

strany. Nicméně tato okolnost nás nemusí 

mást: i když má černý jedno pole 

korespondující se dvěma bílého, ale tato 

dvě spolu nesousedí, takže bílý nemůže 

využít svou převahu, přecházeje ihned 

z jednoho na druhé a přinutit takovým 

způsobem černého krále odejít 

z korespondujícího pole. 

     Nyní můžeme říci, že polím aktivní 

strany f3, g3 a h3 odpovídají u pasivní 

strany pole g6, g7, f6. Poté zbývá ještě 

jeden krok, abychom zcela pochopili 

pozici. Jak jsme viděli, doposud se 

černému dostávalo souladu, tj. na každý 

tah bílého nacházel korespondující 

odpověď, ale pokud tady bílý král půjde na 

g2, odkud atakuje rovnou tři pole – f3, g3 a 

h3, tak černý král už nenajde pro sebe 

odpovídající místo. Skutečně, třem 

uvedeným polím aktivní strany odpovídají 

za černého pole g6, g7 a f6 a udržet je 

všechny tři najednou by černý král mohl 

pouze z pole f7, ale to je pro něj 

nedostupné. Z toho je zřejmé, že černému 

se nedostává souladu, to znamená, že není 

schopen odrazit všechny soupeřovy hrozby 

Také je jasné nejenom to, že černý musí 

prohrát, ale v čem spočívá zásadní příčina 

porážky (nedostupnost bodu f7). Po všem 

uvedeném již není obtížné pochopit 

samotnou hru: nejkratší cesta k výhře 

bílého spočívá v tom, aby se rychle dostal 

na g2, na což nebude mít černý král prostě 

odpověď. Například, 1.Kf3 Kg6 2.Kg2 Kf6 

(černý nemá korespondující pole a 

prohrává. Otázkou pouze je, aby ztížil 

bílému výhru, tj. zpomalit přiblížení bílého 

krále k rozhodující pozici) 3.Kh3 (z hrozeb 

– na f3, na g3 a na h3 – volí bílý tu, kterou 

není černý schopný odrazit: slabé by bylo 

3.Kf3 kvůli 3. …Kg6! a 3.Kg3 kvůli 3. 

…Kg7! a bílý by musel znovu „získávat 

tempo“, tj. odehnat černého krále 

z korespondujícího pole) 3. …Kg7 4.Kg3; 

bílý zaujímá jednu z rozhodujících pozic a 

vyhrává partii. 

     Nyní předkládám pozornosti čtenářů 

téměř teoretické postavení. 

 

 
D7 – „Nedostatek souladu“ za černého, a 

proto bílý vyhraje. 

 

     Tady evidentně cesta k výhře spočívá 

ve využití pěšce navíc. Opravdu, v daném 

okamžiku stojí bílý král tak nepříznivě, že 

žádnými manévry není schopen ničeho 

dosáhnout. Zisk tempa a2-a3 je také 

zbytečný; černý král se bude jednoduše 

pohybovat po polích e5 a d5 a tím zbaví 

svého soupeře veškeré možnosti obchvatu, 

tj. zisku nového prostoru. Zatím co využít 

pěšce navíc může bílý pouze jedním 

způsobem, konkrétně – postavit krále na b3 

a postoupit pěšcem a2-a4. Není těžké se 

přesvědčit, že v tom okamžiku musí být 

černý král na c6, aby po a4 ba, Kxa4 šel na 

b6 a zadržel vytvořeného volného pěšce.  

Takže, prostá hra 1.Kc3 Kd5 2.Kb3 Kc6 

bílému nic nedává. Ale představme si, že 

tomto postavení králů („bílý král b3 – 

černý král c6“) je na tahu černý, tj. jako by 

toto postavení zaujal bílý. V tom případě 

se černý ocitá na rozcestí: pokud jít na 

sloupec „d“, tak po a4 by, Kxa4 bílý volný 

pěšec rozhodne, a pokud zaujmout sloupec 

„b“ (tj. hrát Kb6) a tím odvést svého krále 

na bok, tak se bílý král ihned pouští do 

obchvatu a po Kc3 Kc6, Kd4 Kd6, a3 získá 

černého pěšce. Černého od obchvatu 

nespasí ani když král zůstane na sloupci 

„c“, protože pro Kc7, Kc3 se bílý král 

následujícím tahem octne na d4 a také 

získá černého pěšce. Závěr z výše řečeného 

je tento: vzájemné postavení králů „bílý 

král b3 – černý král c6“ je rozhodující 

pozice, protože pro každou stranu je 

výhodné ji zaujmout. Pokud ji zaujme bílý, 

tak černý musí táhnout, jak jsme právě 

viděli, a prohrává. Na druhé straně i černý, 



když zaujme takové postavení, se může 

úspěšně bránit. Připusťme, že černý zaujal 

tuto rozhodující pozici a bílý hraje Kc3, 

hrozí vstoupit na d4 a pak obchvatem 

získat černého pěšce. Je jasné, že černý na 

to odpoví pouze Kd5. Pokud, konečně, 

hraje bílý dále – Kd3, tak černý, 

samozřejmě, odpovídá Ke5, po čemž 

vzniká pozice diagramu 7. Z toho vyplývá, 

že kromě první rozhodující pozice („bílý 

král b3 – černý král c6“), existují i další: 

(„bílý král c3 – černý král d5“ a „bílý král 

d3 – černý král e5“, které musí mít černý 

neústupně na paměti při své obraně v další 

hře. Abychom nyní rozhodli, zda může 

v pozici diagramu bílý na tahu vyhrát, 

použijeme k nalezeným rozhodujícím 

pozicím „metodu korespondence“ nebo 

„zřetězení“ polí. Všechna tři rozhodující 

pole – b3, c3 a d3 – bílý král atakuje z pole 

c2. Proto také černý král jako odpověď na 

Kc2 musí stát tak, aby kryl svá rozhodující 

pole – c6, d5 a e5, tj. na d6 (a nikde 

jinde!). Ale pokud bílý král z pole c2 

přejde na b2, atakujíce pole b3, c3 a c2, 

jimž ze černého odpovídají pole c6, d5 a 

d6, tak černý král musí zaujmout pole c5, 

to je pro něj však nedostupné. Ale pro pole 

b2 nemá černý odpovídající, tak obecně 

musí prohrát bez ohledu, kdo je na tahu, 

jak tomu skutečně je: 1.Kc3 Kd5 2.Kb3 

Kc6 3.Kb2! Dokud černý chodil po 

korespondujících polích, vše bránil, nyní 

nastává krize. Bílý hrozí ve třech směrech 

(nejenom pouze na b3, ale také na c3 a na 

c2) a odrazit všechny hrozby již černý 

nemůže. 3. …Kd6 („ztrácí korespondenci“, 

tj. opouští korespondující pole, černý 

prohrává, otázkou je pouze houževnatost, 

čas) 4.Kc2! (ze tří hrozeb bílý realizuje tu, 

kterou černý nemůže odrazit; černý král by 

musel nyní jít na d6, a to nemůže) 4. 

…Kd5 5.Kc3! a vyhrává (pokud černý 

chce pokrýt pole d4 proti vniknutí bílého 

krále, a proto hraje 5. …Ke5, tak bílý 

pokračuje Kb3 a provede volného pěšce. 

     Lze uvést celou řadu nejrůznějších 

pozic, počínaje elementárně jednoduchými 

a konče nepochopitelně složitými, které se 

stejně řeší použitím korespondence. 

Vezměme například následující postavení: 

 

 
D8 – „Přebytečná korespondence“, a proto 

remíza, bez ohledu, kdo je na tahu. 

 

     Jak známo, bílý může dovést pěšce do 

dámy pouze když bude stavět krále vpřed, 

na b5 nebo c5. Ale i v tom případě jej ještě 

může černý zadržet, pokud na Kb5 odpoví 

Kb7 a na Kc5 zahraje Kc7. To je, již 

známe dvě rozhodující pozice, o něž 

v podstatě probíhá boj. Když zde 

použijeme metodu zřetězení1, objevíme, že 

poli c4, atakujícímu b5 a c5, stejně 

odpovídají u černého sousedící pole b8 a 

c8. Tady není tato přilehlost políček ku 

prospěchu aktivní strany (jako například na 

diagramu 2), ale pasivní, a proto musí být 

remíza bez ohledu, kdo je na tahu: 1. 

…Kb8! atd. Ale 1. …Kd8? neodráží 

všechny hrozby bílého a po 2.Kb5! vede, 

pochopitelně, k prohře. 

 

 
1 Tento nový název pro metodu korespondenčních 
polí nemusí překvapovat, protože prostřednictvím 
něj korespondence stále nových a nových políček 
vzniká způsobem jakoby řetězením dříve známých. 
– N.G. 



 
D9 – Černý má „dostatek korespondence“, 

a proto bílý vyhraje pouze když je na tahu 

černý. 

 

     Vidíme dávno a dobře známé postavení. 

Em. Laskera a Reichhelma2. Když se 

zahloubáme do pozice, povšimneme si, že 

bílý má dvě šance na výhru: buď průlom 

na dámském křídle přes c4 na b5, nebo 

obchvat z královského křídla přes h4 na g5 

(nebo na h5).  

     Černý musí ubránit obě fronty. Je 

snadno pochopitelné, že pokud jde bílý 

králem na c4, musí černý odpovědět tahem 

svého krále na b6, protože jeho tahu na a6 

nestíhá zabránit obchvatu po královském 

křídle. Vycházeje nyní z rozhodující 

pozice („bílý král c4 – černý král b6“), 

nalezneme, že na Kd3 přijde Kc7, a na Ke3 

– Kd7. Dále podle metody zřetězení bez 

obtíží určíme vazbu polí c3 (odkud bílý 

král atakuje pole c4 a d3) a b7, pak d2 (s 

hrozbou polím c3, d3 a e3) a c8, c2 a b8, 

b3 a a7 (nebo c7), a konečně a2 (s hrozbou 

polím b3, b2 a b1) a sousedních b7 a b8. 

Opět se setkáváme s případem, kdy poli 

aktivní strany odpovídají dvě sousední 

pole strany pasivní. To, jak už víme, 

ukazuje na to, že musí být remíza bez 

ohledu na to, kdo je na tahu při postavení 

bílého krále na sloupci „a“, a černého – 

na b7 nebo na b8. Když nyní rozšíříme síť 

korespondujících polí na druhou stranu, 

doprava, nalezneme ještě korespondenci 

polí d1 (ataka bodů d2, c2 a c1) a c7, a 

taktéž e2 (úder na d3, d2 a d1) a 

 
2 Obvykle se tato pozice uvádí s postavením bílého 
krále na a1 a černého na a7 (bílý na tahu). Výhra: 
1.Kb1 Kb7 2.Kc1 atd. 

sousedních polí d7 a d8. To znamená, také 

zde, s bílým králem na sloupci „e“ a 

černým – na d7 nebo d8 musí být remíza 

nezávisle na tom, kdo je na tahu kvůli 

existenci dvou sousedních políček u 

pasivní strany. Takovým způsobem, dokud 

nevstoupí bílý za „hranice korespondence“ 

a chodí po sloupcích „b“, „c“ a „d“, musí 

černý na každý tah bílého krále zvolit pro 

svého přesně odpovídající místo. 

     Takže, pole a8 se jeví jako odpovídající 

poli b2. Proto v pozici č. 9 musí černý na 

tahu dříve či později prohrát, například: 1. 

…Kb8 2.Kc2! (aktivní strana provádí tu 

z hrozeb, kterou nemůže soupeř odrazit, 

nezaujme již odpovídající pole; ani 2.Kb3? 

Ka7!, ani 2.Kc3? Kb7! již nevyhrávají) 2. 

…Kc8 3.Kd2! (ne 3.Kb3? kvůli 3. …Kb7! 

s remízou) 3. …Kd8 (nejvíce oddaluje 

porážku) 4.Kc3! (nyní bílý král zaujímá 

toto pole, protože černý král nepokrývá již 

bod b7) 4. …Kc7 5.Kd3! a bílý vyhraje po 

5. …Kb7 (nebo b6) prostřednictvím 6.Ke3 

atd., a při jakémkoliv jiném tahu černého 

krále – prostřednictvím 6.Kc4 a 7.Kb5. 

     Zato pokud začíná bílý, nemůže vyhrát: 

1.Kb3 Ka7! 2.Kc2 Kb8! 3.Kd2 (bílému 

přirozeně zbývá počítat pouze s léčkou na 

to, že černý nenajde odpovídající pole; 

jinou hru nemá) 3. …Kc8! (hra pasivní 

strany je velmi jednoduchá: pokaždé 

v dobré víře zaujmout odpovídající pole). 

Pokud nyní pokračuje bílý 4.Ke2, tak po 4. 

…Kd8 (nebo Kd7) vzniká pozice, se 

kterou jsme se dříve setkali. Tady už 

remíza nezávisí na tahu, protože černý má 

sousedící odpovídají políčka, o čemž jsme 

hovořili výše. Ale pokud by jedno z těchto 

polí bylo obsazeno (například, černým 

pěšcem na d7), jako v pozici diagramu 10, 

tak by to koneckonců bylo pro černého 

nevýhodné. 

 



 
D10 – bílý vyhraje 

Ale bez černého pěšce d7 – remíza, 

protože bílý král je na „hranici 

korespondence“ 

 

     A ve své podstatě, sousedícím 

políčkům e2 a e3 nyní z pasivní strany 

odpovídá pouze jedno d8, a tak by musel 

prohrát bez ohledu na to, kdo je na tahu: 

1.Ke3! (tento „vyčkávací“ tah již vyhání 

černého krále z korespondence) 1. …Kc8 

(prakticky černému nejvíce šancí slibuje 

odevzdání pěšce „f“, než pěšce „a“) 2.Kf3 

Kd8 3.Kg3 Ke7 4.Kh4 Kf6 5.Kh5 Kg7 

6.Kg5 Kf7 7.Kxf5 Kg7! (po jiném ústupu 

krále získává bílý možnost obchvatu) 

8.Ke4 (snadno se přesvědčíme, že 

postupovat volným pěšcem je bez užitku) 

8. …Kf6. 9.Kd3 a bílý vyhraje. 

     Abychom v probíraném příkladu (č. 9) 

získali názorný obrázek korespondence, je 

nejlepší na papírové šachovnici zobrazit 

diagram s daným rozestavením pěšců, ale 

bez králů. Potom, počínaje od první 

rozhodující pozice, lze označovat 

postupnými číslicemi každé další 

rozhodující pole. Například, když na c4 

umístíme číslo 1, tak dáme také 1 na b6, na 

pole d3 a c7 dáme 2, na c3 a na b7 – 3 atd. 

Pokračujíce takovým způsobem postupně 

označíme celou síť odpovídajících polí. 

 

 
D11 – Walker 

Černému prostě „postačují odpovídající 

pole“, a proto vše závisí na tahu. 

Bílý na tahu – výhra, černý na tahu – 

remíza 

 

     Na diagramu je historická skvělá pozice 

Walkera, které se dostalo do mnoha 

učebnic. Nicméně se neshledáváme její 

řešení zcela správným. Ustálil se na ni 

náhled jako na vynikající ilustraci 

všemožných druhů opozice. Po úvodní 

poznámce, že černý král se musí držet 

uvnitř čtverce volného pěšce, nepouštěje 

současně soupeřova krále, se obvykle 

dostane řešení v této podobě: 1. …Kd5! 

(šikmá, diagonální opozice) 2.Kf2 Kd4! 

3.Kg2 Ke4! 4.Kh3 Kd5! („zalomená“ 

opozice) 5.Kh4 Kd4! (vzdálená boční 

opozice) 6.Kg4 Ke4 7.Kg3 Ke5 8.Kf2 

Kd4! 9.Kf1 Kd5! 10.Ke1 Ke5 11.Kd2 Kd4 

12.Kc2 Ke4 13.Kb1 Kd5! atd. Samo sebou 

se rozumí, že všechny tyto nekonečné 

opozice, doprovázené krasořečnými 

vykřičníky, přece jenom velmi málo vrhají 

světlo na pozici. S nejupřímnější vírou 

v magickou sílu „opozice“ nějak obtížně si 

lze uvědomit, že jako odpověď na tah 

bílého krále na b1 se černý zachrání pouze 

tahem svého krále na d5. 

     Nyní se zkusíme podívat na pozici č. 11 

mnohem střízlivěji. Králové musí 

manévrovat3, ale k čemu? Představme si 

postavení králů mnohem bližší k pěšcům a 

brzy pochopíme, že při maximálním 

přiblížení bílého krále na d3 musí černý 

 
3 Není obtížné vidět, že okamžitý postup volného 
pěšce nemůže bílému nic přinést: černý král jej 
poklidně dostihne a získá, a jako odpověď na Kxb4 
stihne vstoupit na b5 – N.G. 



odpovědět králem na d5 (pouze!). To je již 

jedna rozhodující pozice. 

 

 
D11a 

 

     Potom snadno najdeme také další: „bílý 

král e3 – černý král d5“. Nyní vidíme, jak 

se odráží bezprostřední frontální útok 

bílého krále (zdola nahoru). Aby černý 

odrazil křídelní vniknutí (tj. zprava 

doleva), musí na Kf4 odpovědět Kd4, na 

Kf5 hrát Kd5 atd. až do Kf8 Kd8 (nebo 

Kd6). Z toho metodou zřetězení najdeme 

ještě soulad: „bílý král f3 (úder na e3 a na 

f4) – černý král d5“, „bílý král g4 (úder na 

f3, f4 a f5) – černý král e4“, „bílý král g3 

(útok na body f3, f4 a g4) – černý král e5“ 

atd. Obecně se celá síť korespondujících 

polí ukáže takto: 

 

 b K –  č K  b K – č K 

1. d3 – d5 11. g6 – e6 

2. e3 – e5 12. g7 – e7 

3. f4 – d4 13. g8 – e8, e6 

4. f5 – d5 14. g3 – e5 

5. f6 – d6 15. h4 – d4 

6. f7 – d7 16. h5 – d5 

7. f8 – d8, d6 17. h6 – d6 

8. F3 – d5 18. h7 – d7 

9. g4 – e4 19. h8 – d8, d6 

10. g5 – e5 20. h3 – d5 

 

     Takže, jsme rozpoznali 20 různých 

postavení bílého krále, ke každému z nich 

za černého odpovídá přesně jeho vlastní 

místo. Ještě zbývá neprozkoumaný prostor 

na prvých dvou řadách. Tady se ihned 

narazíme na jednu zvláštnost: například, 

pokud bílý král vstoupí na e2, tak hrozí 

bodům d3, e3 a f3. Ale polím d3 a f3 

odpovídá za černého pole d5, a poli e3 

odpovídá pole e5. Proto je jasné, že pro 

odražení všech tří hrozeb stačí černému 

králi ubránit pouze pole d5 a e5, a to může 

udělat jak ze sousedních polí d4 nebo e4, 

tak také ze sousedních d6 nebo e6. Ale toto 

pole d5 za černého odpovídá, jak jsme 

právě viděli, nejenom polím d3 a f3, ale 

také poli h3, a pole e5 – polím e3 a g3. To 

znamená, že celé třetí řadě odpovídají za 

černého pouze dvě pole – d5 a e5. Protože 

je tomu tak, uděláme ještě další krok: 

dokonce pokud by bílý král mohl hrozit 

zdola najednou všem pěti polím (d3, e3, f3, 

g3 a h3), tak i takovém případě by černému 

postačovalo bránit pouze svá pole d5 a e5, 

a to, opakujeme, je jedině možné jak při 

nacházení se černého krále na polích d6 

nebo e6, tak také na d4 nebo e4. Výsledný 

závěr se nabízí sám od sebe: dokud bílý 

král bloudí po dolních dvou řadách, černý 

poklidně chodí po sousedních polích z d6 

na e6 (nebo z d4 na e4) a zpět, a pouze 

když bílý král vystoupí z této „beznadějné 

zóny“, tj. zaujme jedno z polí na třetí řadě, 

pouze tehdy volí černý král již přesné 

místo.  

     Existuje ještě jedna zajímavá zvláštnost 

v této pozici. Dokud bílý král chodí po 

výše uvedených svých dvaceti polích, tj. 

po třetí řadě, nebo po sloupcích „f“, „g“ a 

„h“ (kromě prvých dvou řad), tak černý 

král pokaždé nachází své korespondující 

pole na úzkém prostoru pouze dvou 

sloupců „d“ a „e“. To přivádí k myšlence, 

která najde svou názornou podobu. 

 

 
D12 



Černý král – v „údolí smrti“, bílý král – v 

„beznadějném pásu“ 

Pro každého je výhodné co nejdříve se 

dostat ze své zóny. Bílý na tahu – výhra, 

černý na tahu – remíza.   

     Pokud bílý král stihne vystoupit ze 

svého „beznadějného pásu“ dříve, než 

černý král opustí „údolí smrti“ (tj. sloupce 

„a“, „b“ a „c“, na nichž nejsou 

korespondující pole), tak bílý vyhrává, 

pokud černý král dosáhne spásných políček 

d6 nebo e6, dokud je bílý král ještě v 

„beznadějném pásu“, tak samozřejmě bude 

remíza. V obou případech hra plyne 

poměrně jednoduše. 

    Černý na tahu. 1. …Kc7! 2.K∞ Kd6! a 

černý je schopen odrazit libovolnou hrozbu 

bílého (na 3.Kd3, nebo Kf3, nebo Kh3 

přijde 3. …Kd5! a na 3.Ke3 nebo Kg3 

následuje 3. …Ke5!). 

     Bílý na tahu. 1.Kf2 Kc7 2.Ke3, f3, g3 a 

bílý bez problémů vyhrává. Poměrně 

obtížná hra může vzniknout v takové 

variantě: 1.Kg2 Kc7 2.Kh3 Kd6 3.Kg4 

(hrozbu na g3 by mohl černý odrazit tahem 

Ke5) 3. …Ke5 4.Kg5 Ke6 5.Kf4 Kd5 

6.Kf5 Kd4 7.Ke6 atd. 
 

     Na těchto několika příkladech končíme 

náš výklad. Pouze ještě řekneme, že „teorie 

korespondenčních polí“ správně 

pochopená v myšlence, má využití 

nejenom v pěšcových koncovkách, ale také 

v mnohem složitějších pozicích, kde jsou 

kromě králů také ještě další figury. 

 

 

 

 


