
Zákonitosti koncovek  

(dokončení) 

M. Dvoreckij – Šachový bulletin 1973/09 (rusky) 

 

     Vraťme se k pozici, vzniklé v partii 

Balašov – Dvoreckij, 1967 

 

 
     Černý má jasnou cestu k remíze. 1. 

…Va1! 2.Kb6 Vb1! 3.Kc6 Vc1 4.Kb7 Vb1 

5.Kc8 Va1 6.Kb8 Kf5 (ne však 6. …g4? 

7.Vc5! s výhrou) 7.a8D Vxa8 8.Kxa8 atd. 

     V roce 1970 jsem publikoval v 

„Šachovém bulletinu“ článek „Obtížná 

analýza“, v němž se rozebírala přerušená 

pozice partie s Balašovem. Postavení, které 

jsme rozebírali, bylo pozorně nastudováno 

při přípravě na dohrávku, jsem pak ještě 

nejednou pozorně prověřil všechny 

varianty před tím, než jsem odevzdal 

článek do redakce. A přes to jsem pozici na 

diagramu chybně ohodnotil jako vyhranou 

za bílého. Jednoduchý plán obrany – 1. 

…Va1! 2.Kb6 Vb1! – jsem našel až poté, 

co byl článek vytištěn. 

     Proč se tak stalo? Věděl jsem, 

samozřejmě, známou vlastnost věžové 

koncovky: při využití dalekonosnoti věže 

lze soupeřova krále šachováním vytěsnit na 

méně výhodnou pozici, ale nikdy jsem 

nemusel čelit uplatnění tohoto obratu 

v podobné situaci – vždyť, zdálo by se, 

bílý sám má zájem na tom, aby jeho král 

pomohl pěšci „a“ dojít do dámy. Takovým 

způsobem umožnila analýza partie 

s Balašovem upřesnit sféru uplatnění 

daného způsobu obrany. 

     Černý má ještě jednu cestu k remíze. Po 

1. …Kh5 2.Kb6 Kh4 3.Vc4 Vxc4 4.a8D 

Vf4 vzniká pozice, kterou jsem považoval 

za vyhranou, protože pěšec „g“ již 

postoupil z pole g7 (viz první část článku). 

Nicméně při analýze se výhru nepodařilo 

najít a dívaje se do příručky koncovek, 

objevil jsem, že takové koncovky jsou 

remízové a hodnocení, uvedené v první 

části článku, není vhodné s jezdcovým 

pěšcem. 

     Takovým způsobem umožnila analýza 

upřesnit hodnocení některých pozic 

koncovky „dáma proti věži a pěšci“. 

     V prvé části článku jsme zformulovali 

jeden z nejdůležitějších principů 

samostatné práce s koncovkou – 

nezbytnost samostatné analýzy různých 

pozic koncovek.  

     Co přináší samostatná analýza? 

1. Poznáme nové ideje, způsoby 

vedení koncovky, které rozšíří náš 

systém znalostí, upřesníme tu 

informaci, kterou jsme již měli. Jak 

to probíhá jsme viděli na příkladu 

koncovky partie Balašov – 

Dvoreckij. 

2. Pokud jsme proanalyzovali velké 

množství materiálu, vytvoří se nám 

jasný dojem, jaké momenty jsou 

nejtypičtější, nejdůležitější, a proto 

musí být zařazeny do „systému“, a 

jaký mají náhodný charakter. 

Výsledkem je, že svůj „systém“ 

můžeme budovat nejjasněji, 

úsporně, aniž by současně chybělo 

něco důležitého. 

3. Analýza koncovek je pozitivní pro 

růst analytického umění šachisty, 

zejména roste umění analyzovat 

přerušené partie. Není nutné 

dokazovat obrovský praktický 

význam posilování těchto návyků. 

4. U mnoha šachistů vzniká někdy 

iluze, že „záhady“ šachu jsou již 

objeveny – je pouze třeba naučit se 

„nepřehlížet“, ano, učit se zahájení, 

a tak, ve většině pozic je vždy 

možné bez zvláštních obtíží najít 

dobrý tah. Analýza ukazuje, jaké 

obrovské myšlenkové bohatství 

někdy v sobě skrývá na první 

pohled skromná pozice, jak obtížné 

je v šachu proniknout do tajů 



pozice, najít nejlepší řešení. 

Analýza odnaučuje od povrchnosti, 

prospívá rozvoji tvůrčího přístupu, 

posilování nejdůležitějších 

vlastností – objektivitě, přesnosti 

atd. 

5. Někdy vede analýza k zajímavým 

výsledkům, které přinášejí tvůrčí 

potěšení, obohacující teorii 

koncovek. 

 

     Co je třeba analyzovat? Za materiál pro 

analýzu mohou sloužit různé partie a 

koncovky. Zvláště se chce zdůraznit 

důležitost analýzy vlastních partií. Každý 

šachista sehrál nemálo zajímavých 

koncovek. Jejich studiem lze nejenom 

objevit chyby, ale také dojít k mnoha 

důležitým závěrům pro chápání koncovky. 

     Chtěl bych předložit pozornosti čtenářů 

partii, sehranou na přeboru Moskv v roce 

1973. Partie přešla rovnou ze zahájení do 

koncovky, ve které měl bílý nevelkou 

poziční převahu. Koncovka se ukázala být 

velmi složitou a zajímavou. 

 

Dvoreckij – Mojsejev 

1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. Sb5+ Sd7 4. Sxd7+ 

Dxd7 5. O-O Jf6 6. e5 dxe5 7. Jxe5 Dd8 

8. Jc3 Jbd7 9. d4 e6 10. Sg5 Se7 11. Jxd7 

Dxd7 12. dxc5 Dxd1 13. Vfxd1 Sxc5 

14.Sxf6 gxf6 15. Je4 Se7 16. Jd6+ Sxd6 

17. Vxd6 Vd8 18. Vad1 Vxd6 19. Vxd6 

Ke7 20.Vd4  

 
První zajímavý problém – jak ohodnotit 

pěšcovou koncovku, vznikající po 20. 

…Vd8 21.Vxd8 Kxd8. Zkušený šachista, 

pravděpodobně „od oka“ řekne, že bílý 

musí vyhrát: má možnost vytvořit volného 

pěšce na dámském křídle, ale černý na 

královském křídle to udělá těžko. Ale bylo 

by užitečné toto hodnocení podepřít 

konkrétními variantami, určit jasný plán 

realizace převahy (například řešit otázku, 

zda je nyní výhodný tah 22.g4!?, fixující 

černé pěšce). Užitečné je připomenout 

partie, ve kterých vznikla podobná pěšcová 

konfigurace. Nejznámější příklad: Cohn – 

Rubinstein, Petrohrad, 1909. 

 
Po 1.Vc1? (lépe 1.f4) černý vyhrál 

prostřednictvím 1. …Vxc1 2.Kxc1 Kf6 

3.Kd2 Kg5 4.Ke2 Kh4 5.Kf1 Kh3 6.Kg1 

e5! 7.Kh1 b5 8.Kg1 f5 9.Kh1 g5 10.Kg1 

h5 11.Kh1 g4 12.e4 fe 13.fe h4 14.Kg1 g3 

15.hg hg Bílý vzdal. 

     Tady vzniká otázka: nelze v naší 

koncovce také použít stejný plán – 

atakovat králem pěšce h7? Pokud jej bude 

černý bránit, tak rozhodne vytvoření 

volného pěšce na dámském křídle. Ale při 

realizaci uvedeného plánu je nezbytné 

počítat s protihrou černého v centru, kde se 

může pokusit získat volného pěšce. 

     Vrátíme se k partii. 

20. …Vc8 21. c3 Vc5 22. Kf1 Vb5 23. b4 

Vh5 24. h3 b5 25. Ke2  

     Chybné je 25.c4? s ohledem na 25. 

…bc 26.Vxc4 a5 s lehkou remízou. 

Rovnocenným se zdá okamžité 25. …a5 

(místo 25. …bc), ale v tom případě je 

velmi silné 26.g4! 

25. …Ve5+ 26. Kd2  

     Koneckonců ne 26.Kd3? Ve1. 

26. …Vf5 27.Ke3 Ve5+ 28. Kd2 Vf5 29. 

f3  

     Ne však 29.f4? e5! 

29. …Vg5 30. Vg4!  

     30.g4 umožňovalo černému zjednodušit 

pozici prostřednictvím 30. …h5. V tom 

případě by byla remíza 



nejpravděpodobnějším výsledkem. Nyní 

před černým stojí mnohem vážnější 

problémy. 

30. …Kd6 31. Kd3  

 
     Černý může vynutit přechod do pěšcové 

koncovky třemi různými způsoby: I. 31. 

…Vxg4 32.hg Kd5, II. 31. …h5 32.Vxg5 

fg 33.c4, III. 31. …Vd5 32.Vd4. Ani 

v jedné z těchto koncovek není vidět 

jasnou remízu, i když není jasné, může-li 

bílý vyhrát. Proto nepřekvapí, že Mojsejev, 

zakoušeje nedostatek času na přemýšlení, 

bez dlouhého váhání zahrál  

31. …Kd5!? 

    Je třeba podotknout, že koncovky, které 

mohly vzniknout, jsou velmi složité. 

Uvedu několik zajímavých a poučných 

variant, možná ne povinných, 

neumožňující ještě pronést definitivní 

hodnocení koncovky. 

     Po 31. …Vxg4 32.hg Kd5 33.g3 h6 

existuje oběť pěšce 34.c4 bc 35.Kc3, 

například 35. …e5? 36.a4 nebo 36.a3 a 

černý se ocitá v zugzwangu. Ale po 35. 

…f5! 36.gf ef 37.f4 h5 nejsou šance 

černého horší. Zajímavé je 34.Kd2, se 

snahou přenést povinnost tahu na černého 

pomocí „trojúhelníku“, například: 34. 

…Kd6 35.Ke2 Kc6 36.Ke3! Kd5 37.Kd3. 

Na 34.Kd2 lze 34. …Ke5 35.Ke3 f5 36.gf 

Kxf5 37.c4 bc 38.Kd4 e5 39.Kxc4 Ke6. 

     Vzniklá pozice je velmi zajímavá, 

zkuste například ocenit variantu 40.g4!? f5 

41.b5!? Na 34.Kd2 je nejlepší odpovědí – 

34. …f5! 35.gf ef 36.f4 (hrozilo 36. …f4) 

36. …Ke4! Nejperspektivnější za bílého je 

34.a4!, například 34. …a6 35.a5! f5 (na 35. 

…e5 je možné 36.c4 bc 37.Kc3) 36.gf ef 

37.f4 h5 38.Kd2! Kc4 (38. …Ke4 39.c4!) 

39.Kc2 f6 40.Kb2! a 41.Kb3 s výhrou. 

     Ale také v této variantě je ještě mnoho 

zajímavého. Napřklad: 34.a4 ba 35.c4 Ke5 

36.Kc3 (silnější je tady 39.c5!) 39. …Ke4 

40.c5 (40.Kb4 Kd4 41.c5 a3) 40. …Kd5 

41.c6 Kd6 42.Kb4 a6 43.Kxa4 ab 44.Kxb5 

Kc7 45.Kc5 f6 46.Kb5? (46.g4!) 46. …e5 

47.fe fe 48.Kc5 e4 49.Kd4 Kxc6 50.Kxe4 

Kc5! 51.g4 (51.Kf5 Kd4; 51.Ke5 Kc4!) 51. 

…Kd6! 52.Kf5 h5! s remízou. 

     Lze připomenout, že idea poslední 

varianty byla plně vyjádřena ve známé 

studii G. Adamsona (1915) 

 
1.Kc7! Ka6 2.Kc6 Ka5 3.Kc5 Ka4 4.Kc4 

Ka3 5.Kc3 Ka2 6.Kc2 Ka3 7.g3!! (7.g4? 

Kb4 8.Kd3 Kc5 9.Ke4 Kd6 10.Kf5 h5!) 7. 

…Ka2 g4! s výhrou. 

     Po tahu v partii 32. Vd4+ (očividně je 

špatné 32.Vxg5?) 32. … Kc6 33. g4 se 

černý místo správného 33. …h5! nechal 

svést lákavým 33. …Vg6? s hrozbou 34. 

…Vh6. Následovalo 34. Vf4! a nyní na 34. 

…Vh6 existuje 35.h4! 

34. …Kd5 (lepší je už 34. …Kd6)  35.c4+! 

bxc4+ 36. Vxc4 Vh6 37. Vc5+ Kd6 38. 

Va5 Vxh3 39. Ke3 Vh2 40.a4! Vb2 41. b5  

     V této pozici byla partie přerušena. 

Základní problém, který bylo třeba řešit při 

domácí analýze, - kam ustoupit králem po 

41. …Vb3. Možné je jak klidné 42.Kf2, 

tak ostré 42.Ke4 nebo 42.Kd4, nechávaje 

napospas osudu pěšce na královském 

křídle a směřujíce králem na dámské. Ve 

prospěch druhého plánu hovoří známý 

princip věžových koncovek: pokud máte 

spojené volné pěšce, snažte se jejich 

postup podporovat králem a věž namířit na 

boj se soupeřovými volnými pěšci. Jaký 

plán je lepší, lze říct až po pečlivé analýze. 



     Partie skončila takto: 41. …Vb3+ 42. 

Ke4 (možná, že 42.Kd4 je přesnější) 42. 

…f5+  

     Zde je jedna z možných variant: 42. 

…Vb4 43.Kd3 Vb3 44.Kc4 Vxf3 45.Va6 

Kc7 46.Vxa7 Kb6 47.Va6 Kb7 48.a5 Vf1 

49.Vb6 Ka7 50.Vc6! Vc1 51.Kb4 a po 51. 

…Vxc6 52.bc je pěšcová koncovka 

vyhraná. Na 43. …e5 je možné 44.Vxa7 

Kd5 45.Kc3 Vf4 46.Kb3! Vxf3 47.Kb4 a 

bílý musí vyhrát. 

43. gxf5 Vb4+ 44. Kd3 exf5 45. Vxa7 h5 

46. Kc3 Vf4 47. Kb3! (47.Vxf7 Vxa4! 

dává černému remízu) 47. …Vxf3+ 48. 

Kb4 Vf1 49. Vxf7 f4 50. Ka5 f3 51. b6 h4  

     Na 51. …f2 přijde 52.Ka6! (ne však 

52.b7? Vb1 53.Ka6 Kc6! s remízou) 52. 

…Va1 53.b7! 

52. Ka6 Ke6  

     Hlavní varianta: 52. …h3 53.b7 Vb1 

54.Vxf3 h2 55.Vf1!, ale ne 55.Vh3? Kc6! 

56.Vxh2 Vb6! s remízou. 

     Další je jednoduché: 53.b7 Kxf7 54. 

b8D f2 55. Df4+ Kg6 56. Dg4+ Černý 

vzdal. 

 

     A co by se stalo v případě 42.Kf2 

(namísto 42.Ke4)? Také tady je realizace 

převahy spojena s nemalými obtížemi. 

Například, na 42. …f5 vede přirozená 

odpověď 43.gf evidentně k remíze – je 

třeba hrát 43.g5! 

      

     Při analýze jsem mezi mnoha jinými 

variantami zkoumal také následující: 

42.Kf2 Vb2 43.Kg3 e5 44.Vxa7 Vb3 

45.Vxf7 Ke6 46.Vxh7 e4 47.Kf4 ef 

48.Kg3 Vb4 49.Va7 Vxg4 50.Kxf3 Vb4 

51.Va6 Kd5 52.b6 f5 53.a5 Kc6 54.Va7 

 
 

     Tato pozice mě velmi zaujala. Pokud je 

na tahu černý – je v zugzwangu: na 

libovolný tah králem rozhodne 55.b7, 

stejná odpověď bude následovat, když 

černá věž opustí sloupec „b“. Pokud věž 

udělá jakýkoliv tah po sloupci „b“, 

rozhodne 55.Kf4 se ziskem pěšce f5; a 

konečně na 54. …f4 – 55.Kg4. 

     A pokud je na tahu bílý? Na 55.Va8 je 

55. …Kb7, na tah věží po 7. řadě  - 55. 

…Kb5, na 55.Ke3 – 55. …Ve4, například 

56.Kf2 Vf4! 57.Kg3 Vg4 58.Kf3 Vb4. 

 

     Ale zkusme posunout figury na 

královském křídle o jeden sloupec vpravo. 

 
 

     Nyní již při tahu bílého ukázaný plán 

výhry nevychází, například: 1.Kf3 Vf4 

2.Ke3 Vb4 3.Kd3 g4 nebo 3. …Vb1 4.Kc4 

Vc1 5.Kd4 Vb1 6.Ke4 Vb4 atd. (7.Kf5? 

g4). 

     Šance na vítězství dává pouze 1.Vg7. 

Po 1. …Kb5 2.Vxg5 Ka6 vzniká tato 

pozice: 

 



A 

     Existuje tady výhra? Ale toto je pozice 

jedné z variant znamenité studie G. 

Kasparjana. 

 

 
 

B 

     Logika řešení této studie je založená na 

hypotéze (což je pak prokázáno), že bílý 

vyhraje, pokud dokáže převést věž na 5. 

řadu. 

 

1. Nyní nic nedává 1.Va7 kvůli 1. 

…Vg5. Ale pokud černá věž opustí 

sloupec „g“ nebo „h“, tak rozhodne 

Va7 s hrozbami h6 a Va5. Proto 

musí černá věž tahat po polích g3 a 

h3. 

2. Na první pohled bílý zvítězí 

jednoduše, převodem krále na g2. 

Ale tak to není: nechť při věži na 

h3 zahraje bílý Kg2 – na to přijde 

Va3 a na Vb7 – Va5!, využívaje 

toho, že na h5-h6 existuje odpověď 

Vg5 s šachem! Proto je pro bílého 

krále nevýhodné vstupovat na 

sloupce „g“ nebo „h“. 

3. Nacházíme pozici oboustranného 

zugzwangu: bílý král na f2 – černá 

věž na h3. 

4. S přihlédnutím k tomu, že černá 

věž může tahat pouze na pole g3 a 

h3, nalézáme také jiná 

korespondující pole (pole 

vzájemného zugzwangu): e2-g3, 

d2-h3, c2-g3, a2-g3. 

5. S přihlédnutím k tomu, že černá 

věž stojí na g3, obsadíme rovnou 

korespondující pole 1.Ka2!! Pouze 

tento tah vede k výhře – není 

vhodné 1.Kb2? Vh3 a shodu sebral 

černý. Na 1.Kb1? je 1. …Vb3!, a 

jakmile jenom bílý král vstoupí na 

2. řadu, věž zaujme nutné pole g3 

nebo h3. 

 

     Řešení studie se zdá být paradoxní, 

protože protiřečí pro taková postavení 

obecně přijaté logice: „přivedeme krále a 

uvidí se“. Ukazuje se, že je třeba hledat 

řešení ihned, dokud se král nachází ještě 

v maximální vzdálenosti od bojiště. 

     Základní varianta řešení vypadá takto: 

1.Ka2!! Vh3 2.Kb2 Vg3 3.Kc2 Vh3 4.Kd2 

Vg3 5.Ke2 Vh3 6.Kf2 Va3 7.Vb7 Vh3 

8.Vb5 Kg7 9.Kg2 Vh4 10.Kg3 Vh1 

11.Vb7 Kg8 12.Kg4 Vg1 13.Kf5 Vh1 

14.Kg5 atd. 

     Nyní zkusíme pochopit, co bude, pokud 

černý připustí převod věže na pátá řadu. 

V knize G. Levenfiše a V. Smyslova je 

uvedena tato varianta: 

1.Ka2 Vd3 2.Vb7 Vh3 (2. …Vg3 3.Kb2 

Vg5 4.Vh7 Vg3 5.Kc2 s přechodem 

k základnímu pokračování) 3.Vb5 Kg7 

4.Vg5! K tomuto tahu uvádějí autoři 

poznámku: „Předně je nezbytné zabránit 4. 

…Kh6 s remízou“. 

     Ale předpokládejme, že král se ocitl na 

h6 při postavení bílé věže na b5. V tom 

případě vzniká pozice, zobrazená na 

diagramu „B“, pouze s přehozením křídel. 

To znamená, že také pozice diagramu „A“ 

je při tahu bílého taktéž remízová. Tím 

pádem, jsme při analýze dostali svéráznou 

věžovou koncovku s malým materiálem, 

která jako by nebyla v teorii koncovek. Ale 

pokračujme ve zkoumání studie G. 

Kasparjana: 4.Vg5! Vh4 (4. …Kh6 5.g7; 4. 

…Vc3 5.h6) 5.Kb3 Vh1 6.Kc4 Vc1 7.Kd5 

Vd1 8.Kc6 Vc1 9.Kd6 Vd1 10.Vd5 Va1 

11.Ke7 Va6 (11. …Ve1 12.Kd8! Kh6 

13.Vd7!) 12.Vd7 Vb6 13.Kd8 Kg8 

14.Ve7. A nyní: 

I. 14. …Va6 15.Kd7 Vb6 16.Ve6 

Vb7 17.Kd6 Vb6 18.Ke5 Vb5 

19.Kf6 

II. 14. …Kf8 15.Vf7 Kg8 16.Ke7 

Va6 17.Vf6 Va7 18.Ke6 Va6 

19.Kf5 Va5 20.Kg4 Kg7 

21.Vf7 Kg8 22.h6 

 

     Pokud pozorně zkontrolujete druhou 

variantu, můžete v ní objevit „díru“. 

 



 
 

     Proč černý hraje 18. …Va6? Silnější je 

18. …Kg7!, vždyť 19.Vf7 Vxf7 20.gf vede 

k remíze, a jinak se černý král dostane na 

h6. Může bílý po 14. …Kf8 vyhrát? Jak 

dosáhnout vítězství? Nabízím příznivců 

samotným, odpovědět na tuto otázku. 

Pouze řeknu, že za bílého výhra evidentně 

je. 

     Závěrem ještě jednou opakuji, že cílem 

článku bylo ukázat užitečnost samostatné 

analýzy různých pozic koncovky, 

nezbytnost studia a srovnání takovým 

způsobem získaných informací o 

koncovce. Myslím, že práce v tomto směru 

musí být užitečná pro růst praktické síly 

šachisty. 

 

Pozn.: přerušení partií, o kterém se 

několikrát zmiňuje M. Dvoreckij, se již 

drahnou řadu let nepraktikuje, ale v době 

napsání jeho článku to byla běžná praxe. 

 

Tady uvádím úvodní tahy k vyřešení 

problému, který nadnesl M. Dvoreckij 

v závěru svého článku: 

Vf7 – výhra ve 22 tazích 

Vc7 – výhra ve 24 tazích 

Va7 – výhra ve 24 tazích 

Ve5 – výhra ve 24 tazích 

Ve4 – výhra ve 24 tazích 

Ve3 – výhra ve 24 tazích 

Ve2 – výhra ve 24 tazích 

Ve1 – výhra ve 24 tazích 

Vd7 – výhra ve 25 tazích 

Vh7 – výhra ve 25 tazích 

h6 - remíza 

g7 – remíza 

Kc7 – remíza 

Kd7 – prohra ve 23 tazích 

Kc8 – prohra v 18 tazích 

Vb7 – prohra v 17 tazích 

Ve6 – prohra v 17 tazích 

Vg7 prohra v 16 tazích 

 

K čemu máme Nalimova, ne? 😊 

 

 

       

 

 

 
 
    


