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     Než zahájíme naše bádání, musíme především objasnit, co to jsou visící pěšci. 
     Odpověď na tuto otázku dostaneme nejsnáze, když se podíváme na následující diagramy, 
na kterých je ukázaná pěšcová kostra pozice, často se vyskytující v soudobé praxi. 
     Na diagramech č. 1 a 2 jsou pěšci bílého na c4 a d4 a černého – na c5 a d5 typickými 
„představiteli“ visících pěšců. Jaké zvláštnosti jsou pro ně charakteristické? 
 

             
      D1               D2 
 
     Za prvé, taková dvojice pěšců je oddělená. Pokud jsou vystaveni napadení, tak je třeba je 
krýt pouze figurami. Visící pěšci jsou vždy umístěni na polootevřených sloupcích pro 
soupeře, a proto jsou poměrně snadno vystaveni útokům těžkých figur. Možnost tlaku na 
podobné pěšce a neexistence jejich pevné obrany stanovilo název – visící pěšci. S velkou 
mírou fantazie si můžeme představit, jako by viseli ve vzduchu. 
     Za druhé, visící pěšci na diagramech se nacházejí v oblasti rozšířeného centra. Pokud výše 
uvedené vlastnosti přináleží k jejich nedostatkům, tak tato skutečnost, že zaujímají důležité 
body a působí na centrum, hovoří o jejich kladných vlastnostech. Také je důležité si 
povšimnout, že napravo i nalevo od visících pěšců jsou polootevřené sloupce, po nichž lze 
vyvíjet tlak na soupeřovu pozici. 
     Samozřejmě, visící pěšci se mohou nacházet na různých polích šachovnice, ale my budeme 
rozebírat pozice s pěšcovou kostrou, ukázanou na diagramech, protože právě tyto pozice se 
často vyskytují. Problematickou je otázka o tom, která strana má v takových případech lepší 
hru. 
     Na konci článku ukážeme, jakými cestami vznikají visící pěšci. Nyní bych se chtěl zabývat 
výroky A. Nimcoviče, kterými argumentuje o visících pěšcích, přičemž bere za výchozí bod 
izolovaného pěšce v centru. 
     Na diagramech č. 3-5 je ukázán přechod od izolovaného pěšce v centru k visícím pěšcům. 
První etapa – vznik (pochopitelně, cestou výměny figur) opožděného pěšce na c6 je 
dostatečně odůvodněn za bílého, pokud může být pěšec c6 zafixován na svém místě. Nicméně 
toto nelze říci o pozici č. 5. Zkušenost ukazuje, že bojovat proti visícím pěšcům, v každém 
případě, není snadnější než hrát proti izolovanému pěšci v centru.  
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     Proto je obtížné souhlasit s A. Nimcovičem, který píše při pohledu na postavení 
s pěšcovou strukturou na diagramech č. 3-5: 
     „Historie vzniku visících pěšců zobrazena na diagramech… Stačí jediný pohled, abychom 
se ujistili, že máme v úmyslu vzít počátek visících pěšců od izolovaného dámského: 
rodokmen visících vede přímou linií k izolovanému dámskému pěšci jako předku… Od 
„babičky“, to znamená izolovaného dámského pěšce, zdědili „visící“ jeden podstatný 
charakterový rys, konkrétně – stejnou podivnou směs statické slabiny a dynamické síly“. 
     Koneckonců vznik visících pěšců podle Nimcoviče je možný, ale sotva v tom případě stojí 
za to. Myšlenka o nahrazení soupeřova izolovaného pěšce v centru visícími nemůže být 
oprávněná. Dynamika visících pěšců je větší než jeden izolovaný, a statická slabina menší. 
Silnější je také jejich působení na centrum. 
     Když přistupujeme k analýze pozic s visícími pěšci, klademe si cíl – pomoci studujícím 
v rozvinutí hodnocení podobných pozic, v sestavení a provedení správných plánů. Pro 
dosažení stanoveného cíle je podle mého nejlepší probrat a prozkoumat strategické plány, 
které se prováděly v pozicích s visícími pěšci v různých situacích. Pěšcová struktura hraje 
velkou roli ve strategii, ale velmi důležitý význam má také pozice figur na šachovnici, také 
jejich počet, a fáze boje – střední hra nebo koncovka. 
 
 
 
 
 
 



1.  Změna pěšcové konfigurace 
 
     Naše uvažování povedeme ve vztahu 
k černým pěšcům c5 a d5. Při analýze 
vynikajících šachistů je snadné si 
povšimnout, že se bílý nejčastěji snaží 
prostřednictvím tlaku na visící pěšce 
změnit pěšcovou strukturu a dosáhnout 
pozice, zobrazené na diagramu č. 6 nebo č. 
7. 
     Jak v prvním, tak i ve druhém případě 
vznikne černému jeden opožděný pěšec a 
pole před oběma pěšci se stávají slabými a 
mohou být okupována silami bílého. 
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     Zdálo by se, že taková změna v pozici 
pěšců může být výhodná pouze pro bílého. 
Nicméně není tomu docela tak. 
     V určitých pozicích jde černý sám, 
dobrovolně do jedné z uvedených pozic, 
zvláště při postavení pěšců na c4 a d5, aby 

poté měl možnost vytvořit tlak po sloupci 
„b“. 
 
Bernstein – Capablanca 
Moskva, 1914 

 
 
14. …Db6 15.De2 
     Bílý se vyhnul výměně dam, spoléhaje 
ve střední hře „tlačit“ na visící pěšce. 
Obecně je třeba podotknout, že slabiny 
visících pěšců lze snáze využít ve 
zjednodušených pozicích, kdy se dynamika 
pěšců snižuje ve vazbě na nevelký počet sil 
na šachovnici. V daném případě, po 
15.Dxb6 ab, zůstával pouze jeden visící 
pěšec na d5 a přesto po 16.Vfd1 získával 
bílý určitý tlak.  
15. …c4 
     Odpovědné rozhodnutí! Vida, co píše J. 
R. Capablanca v kize „Moje šachová 
kariéra“: 
     „Plán bílého od samého počátku 
spočíval v tom, aby využil slabosti obou 
centrálních pěšců černého, protože ten je 
musel bránit figurami. Při obecném 
strategickém rozestavení figur zaujímají 
obě věže bílého otevřené sloupce, zatímco 
černé věže pro obranu pěšců musí stát za 
nimi. K tomu nevýhodné postavení 
černého střelce na e7 jej dělá neužitečným, 
pokud nebereme v úvahu to, že kryje pěšce 
c5. Proti těmto správným strategickým 
úvahám bílého směřuje tah v textu, 
proměňující střelce, do té doby vhodného 
pouze pro cíle obrany, ve figuru útočící po 
pro něj otevřené dlouhé diagonále. Ještě 
důležitější je to, že bílý pěšec na b2 je nyní 
zadržený a oslabený a stává se příčinou 
nesnází pro bílého, který jej musí bránit 
figurami, a tak je nemůže využít pro 



napadání černých pěšců. To, že tento tah 
otevírá jednomu z jezdců bílého pole d4 
nemá velký význam, neboť pokud jezdec 
zaujme toto pole, tak současně bude 
dočasně přerušen tlak na pěšce d5 a černý 
tak získá čas, aby vytvořil útok. Myslím, 
že po tomto tahu bylo za bílého nejlepší ze 
všeho zahrát 16.e4 a spokojit se s remízou. 
Ale Bernstein – velmi odvážný hráč, který 
se vždy pokouší vyhrát, pokud se domnívá, 
že na to má, byť jenom malinkou šanci. 
V daném případě chybně ocenil vzájemnou 
sílu pozice pro obě strany, i když, je 
pravdou, že všichni diváci a většina 
komentátorů považovali poslední tah 
černého za slabý“. 
     Tyto úvahy jsou velmi zajímavé a 
dávají možnost správně ocenit nastalou 
změnu pěšcové konfigurace. Zbývá dodat, 
že samotný Kubánec k tahu 15. …c4 dává 
vykřičník. 
16.Vfd1 Vfd8 17.Jd4 Sb4 18.b3 
     Bílý, zřejmě, předpokládal, že 
izolovaný pěšec na c4 se ukáže být slabým. 
Nicméně ve své podstatě tomu tak není. 
V důsledku nesprávného ocenění pozice se 
bílý ocitá v horší pozici. 
18. …Vac8 19.bc dc 20.Vc2 Sxc3 
21.Vxc3 Jd5 
     Pěšce c4 nelze brát s ohledem na 22. 
…Jc3. 
22.Vc2 c3 23.Vdc1 Vc5 24.Jb3 Vc6 
25.Jd4 Vc7 
     Černý se vyhýbá opakování tahů a 
současně nastražuje vtipnou léčku. 
26.Jb5 Vc5 27.Jxc3 
     Návnada zabrala… 
27. …Jxc3 28.Vxc3 Vxc3 29.Vxc3 Db2! 
Bílý vzdal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petrosjan – Spasskij 
zápas o MS (2) Moskva, 1966 
 

 
 
21.Vd2 
     Bílý se připravuje zesílit tlak na visící 
pěšce. V dalším mohl tlačit na pěšce d5 
prostřednictvím Jf4, Vcd1 nebo zahrát 
Vdc2 s napadením pěšce c5. 
21. …Se6 
     V dané pozici by bylo 21. …c4 
výhodné pro bílého s ohledem na 22.Dxd6 
Vxd6 23.e4. 
22.h3 
     Okénko je v podobných pozicích vždy 
užitečné. Vzpomeňme například na 
předchozí partii. 
22. …Vc7 23.Jf4 
     Již hrozí 24.Jxd5 Sxd5 25.Vcd1 Vd7 
26.e4 atd, 
23. …c4 
     Odráží hrozbu 24.Jxd5, na což přijde 
24. …Dxa3 25.ba Vd7 26.Vcd1 (pokud 
26.e4, tak je dobré 26. …Vc6) 26. …Sxd5 
27.Vxd5 Vxd5 28.Vxd5 Vb6 29.Vd2 c3 
30.Vc2 Vb1 31.Kh2 Vb2 32.Vxc3 Vxf2 a 
černý musí dosáhnout remízy. 
24.Dxd6 Vxd6 
     Srovnejme vzniklou pozici s tou, kterou 
jsme viděli v partii Bernstein – 
Capablanca. Tam, po c5-c4, se pozice 
černého nestala horší, zatímco tady se 
Spasskij ocitl v obtížné pozici. 
     Capablanca měl při postavení pěšců na 
c4 a d5 dobrého střelce, Spasskému 
zůstává špatný, který nemůže hrát aktivní 
roli. Do rukou bílého zcela přecházejí 
důležité body d4 a c3. Kromě toho, 
absence dam na šachovnici snižuje šance 
černého na protihru. To jsou ty dodatečné 



faktory, které při téměř stejné pěšcové 
struktuře mění zcela hodnocení pozice. 
25.Je2 a3 
     Z mého pohledu, tento pokus 
komplikovat situaci je správné nejenom 
z praktického, ale také z teoretického úhlu 
pohledu. Na 25. …Vb6 mohlo následovat 
26.Jc3 Vcb7 a nyní ne 27.Jxa4 s ohledem 
na 27. …Vb4, a jednoduše 27.Vcc2, 
hrozící již vzít pěšce (na 27. …Sf5 přijde 
28.Jxd5). 
     Spasskému se podařilo partii zachránit, 
nicméně v daném okamžiku je jasná 
převaha na straně bílého.  
 
Petrosjan – Botvinnik 
zápas o MS (3) Moskva, 1963 
 

 
17.Vac1 
     Tlak zesiluje. Nyní stojí před černým 
problém. Buď může zachovat status quo, 
nebi rovnou změnit pozici pěšců 
prostřednictvím c5-c4 nebo d5-d4. 
     Pokud zůstanou pěšci ve visícím 
postavení, tak je možné 17. …Vac8 
18.Vfd1 Vfd8 (18. …d4 19.Sd2 c4 20.Sa5 
je výhodné pro bílého) 19.Vc2 a je jasné, 
že bílý dosáhne v určitém okamžiku změny 
postavení pěšců ke svému prospěchu. 
     Nyní je třeba objasnit na postup kterého 
pěšce se musí orientovat černý. Aby 
neudělal špatným střelce e7, nabízí se c5-
c4, nicméně v dané konkrétní situaci se 
ihned stává slabým pěšec d5: 17. …c4 
18.Vfd1 Vfd8 19.Sd4 atd. 
17. …d4 18.Sd2 a5 
     Směřuje proti b2-b3, na což černý 
odpoví a5-a4. 
19.Jd3 Jd7 

     Po 19. …Je4 je pozice jezdce nestabilní. 
Bílý mohl pokračovat 20.Vfd1. V případě 
20. …Jxd2 by zůstával černý v koncovce 
se slabým pěšcem c5 a špatným střelcem. 
Na 19. …Vfc8 je dobré 20.Je5. 
20.e3! 
     Nová fáze boje. Bílý ponechává soupeře 
se slabými, izolovanými pěšci a5 a c5. 
Navíc má aktivní pozici figur. 
20. …de 21.Sxe3 Vfb8 22.Vfd1 a4 
23.Kg2 
     Pokračuje v zesilování pozicí figur. 
23. …h6 24.Vd2 
     Bílý má poziční převahu. 
     Také na tomto příkladu jsme opět 
viděli, že ve zjednodušené pozici bez dam 
je změna pěšcové konfigurace výhodná pro 
bílého. 
 
2.Postup centrálního visícího pěšce pro 
otevření hry 
 
     V předchozím odstavci jsme 
proanalyzovali tři příklady z praxe 
vynikajících šachistů, což nám umožnilo 
získat zkušenost v hodnocení pozic, ve 
kterých probíhá změna pěšcové 
konfigurace. 
     Nicméně tyto změny v postavení pěšců 
nebyly spojeny s bezprostředním 
otevřením hry. Nyní se seznámíme 
s příklady, kdy postup visícího pěšce 
otevře hru v centru. V těchto případech 
dosahuje převahy častěji strana, mající 
visící pěšce. Ale nezřídka se stává i to, že 
projevení iniciativy v každém konkrétním 
případě závisí na dodatečných faktorech. 
 
Capablanca – Lasker 
zápas o MS (1) Havana, 1921 

 



     Černý hrozí zahájit útok 
prostřednictvím Jg4 ve spojení s postupem 
centrálního pěšce d5-d4. Úkol bílého 
spočívá v tom, aby našel taková 
profylaktická opatření, která by předešla 
aktivnímu jednání soupeře jak na 
královském křídle, tak i v centru. 
19.Je2! 
     Takovým způsobem bílý za prvé 
předchází průlomu v centru 19. …d4 a za 
druhé převádí jezdce na g3, kde 
v dostatečné míře zpevňuje královské 
křídlo. 
19. …Je4 
     Pokus dosáhnout útoku prostřednictvím 
19. …Jg4 již nic nepřináší. Například: 
20.Jg3 d4 21.Da3 Dh6 22.h3 a vniknutí 
černého je odraženo s výhodou bílého. 
20.Da3 
     Vytváří hrozbu pěšci c5 ve spojení 
s 21.f3. 
20. …Vbc8 21.Jg3 Jxg3 22.hg Db6 
     Černému se nepodařilo projevit 
iniciativu na královském křídle, ale postup 
v centru d5-d4 připravuje. Nicméně 
v daném případě tento plán neslibuje dobré 
vyhlídky, protože pozice bílého je 
dostatečné pevná a jeho věže zujímají 
skvělé pozice, což se po otevření pozice 
ihned projeví. 
23.Vcd2 
     Zdvojení věží na sloupci „d“ není 
logické. Už víme, že podobných pozicích 
je zpravidla výhodné změnit postavení 
visících pěšců. Proto zasluhovalo seriózní 
pozornosti 23.Vdc1, aby byl napaden pěšec 
c5. Odpověď 23. …c4 by byl výhodný pro 
bílého, protože černý zůstával se špatným 
střelcem. Podobný obraz jsme již viděli, 
pravda s výměnou dam, v partii Petrosjan-
Spasskij. V případě 23. …d4 se hra 
otevírala a zjednodušovala, což není 
výhodné pro černého, například: 24.ed 
(koneckonců, ne 24.Vxc5 s ohledem na 24. 
…Vxc5 25.Vxc5 Vxc5 d3 26.Jxd3 Vxd3) 
24. …cd 25.Vxc8 Sxc8 (horší je 25. 
…Vxc8 kvůli výměně věží s dalším 
27.De7) 26.De7 s převahou. 
 23. …h6 (již nejednou jsme poznamenali, 
že ouško je v podobných pozicích vždycky 
užitečné) 24.Jf3 d4 
      Poté, co se bílý důkladně připravil 
k odražení tohoto průlomu, nemělo smyslu 
jej uskutečnit. Černý mohl pokračovat 24. 
…a5, maje na zřeteli zahrát dámou na b4. 

Možné také bylo zesílení pozice 
prostřednictvím 24. …Ve8, protože věž na 
d8 již nemá co dělat. 
25.ed Sxf3 26.Dxf3 
     Zdálo by se, že je lepší 26.gf, aby se 
získalo lepší pole g2 pro krále. Ale v tom 
případě jak 26. …cd, tak i 26. …Vxd4 
27.De3 Vcd8 s následujícím 28. …Da5 
nebo 28. …Dd6 vedlo k tomu, že černému 
vznikl volný pěšec na sloupci „d“. Takový 
pěšec při existenci dam a věží představuje 
určitou sílu. Bílý se snaží zanechat soupeře 
se dvěma slabými pěšci na a6 a c5. 
26. …Vxd4 
     Bezdůvodně se zříká 26. …cd. 
Černému se pravděpodobně nelíbila 
odpověď 27.Dg4, ale po 27. …Vc4 28.b3 
Vb4 s dalším postupem pěšce „a“ b měl 
protihru. Kromě toho, na 27.Dg4 lze hrát 
také 27. …Dg6. V čtyřvěžové koncovce je 
převaha bílého neznatelná, a 28.Dxg6 fg 
29.Vxd4 vede k remíze s ohledem na 29. 
…Vxd4 30.Vxd4 Vc1 31.Kh2 Vc2 atd. 
27.Vc2 
     Teď je pozice bílého lepší, protože 
dosáhl plánovaného cíle - černý má dva 
izolované pěšce. Nicméně při existenci 
dam má bílý málo šancí využít slabost 
pěšců a6 a c5, protože soupeř disponuje 
značnými silami pro vytvoření protihry. 
     Takové pozice, kdy jsou visící pěšci 
nahrazeni izolovanými pěšci „a“ a „c“ se 
vyskytují často. Proto budeme pokračovat 
studiem této partie. Kromě toho, v dalším 
vzniká zajímavá koncovka, jejíž studium 
může přinést velký užitek. 
27. …Vxd1 28.Dxd1 Vd8 29.De2 Dd6 
30.Kh2 Dd5 31.b3 Df5 
     Ještě jednou podotýkám, že minimální 
převaha je na straně bílého, ale její 
realizace je dle mého názoru sotva možná. 
Bílý král při existenci dam není v bezpečí. 
Tato okolnost je velmi podstatná, protože 
se černému podaří vytvořit protihru a 
odvléct figury bílého od napadání slabých 
pěšců.  
32.g4 
     Na 32.Vc4 je dobré 32. …Vd4. 
32. …Dg5 33.g3 Vd6 34.Kg2 g6 35.Dc4 
(po vylepšení postavení krále se bílý 
chystá atakovat slabé pěšce) 35. …Ve6 
     Samo sebou se rozumí, že výměna dam 
prostřednictvím 35. …Dd5 je pro černého 
nevýhodná, protože v tom případě by šance 



na protihru nebyly, ale dva slabí pěšci 
zůstávali. 
     Aktivnější bylo 35. …Vd4, například: 
36.Dxc5 Dxg4 37.Dc8 Dxc8 38.Vxc8 Kg7 
a minimální převaha bílého mu nedává nic 
reálného. Nebo 36.Dxa6 Dd5 37.f3 Vd2 a 
černý dosáhne remízy. 
36.Dxc5 
     Takovým způsobem dosahuje bílý lepší 
věžové koncovky, ale ze šachovnice mizí 
slabý pěšec c5, což je podstatné pro obranu 
černého. Podle mého zasluhovalo 
pozornosti 36.Vc3, maje na zřeteli 37.Vd3. 
36. …Dxg4 37.f3 
     Hle, v čem je pointa. Bílý vynucuje 
výměnu dam se zdvojením černých pěšců 
na královském křídle.  
37. …Dg5 38.Dxg5 hg 39.Kf2 Vd6! 
     Aktivní obrana. Černý hrozí proniknout 
do týlu prostřednictvím 40. …Vd1, ale 
dává možnost bílému králi vydat se na 
dámské křídlo. Průběh partie nyní závisí 
doslova na jediném tempu. Je nepochybné, 
že propočítat všechny následky postupu 
bílého krále za šachovnicí nebylo možné. 
Fakt, že Lasker se rozhodl pro pokračování 
v partii, hovoří o jeho hlubokém chápání 
koncovky. 
40.Ke3 Ve6! 41.Kd4 Vd6! 42.Ke3 
     Capablanca zavrhuje 42.Kc5, což 
vypadá velmi silně. Lasker se domnívá, že 
bílý nemohl dosáhnout vítězství. Zde je 
základní varianta: 42.Kc5 Vd3 43.Kb6 
Vxf3 44.Kxa6 Vxg3 45.b4 Va3 46.Kb7 g4 
47.b5 g3 48.b6 f5 49.Kc6! Va8! 50.b7 Vb8 
51.a4 f4 52.a5 f3 53.a6 f2 54.a7 Vf8 
55.b8D f1D atd. 
     Koncovka představuje mimořádný 
význam a jeho plné prostudování můžeme 
doporučit za účelem užitečného cvičení. 
     V partii následovalo: 42. …Ve6 43.Kf2 
Vd6 44.g4 Vd1 a v 51. tahu se soupeři 
dohodli na remíze. 
     Nyní probereme příklad, kde postup 
centrálního visícího pěšce přinesl úspěch. 
Je třeba si povšimnout té okolnosti, že na 
šachovnici bylo mnoho figur. V takových 
případech je takový plán zvláště 
nebezpečný. Koneckonců, když je řeč o 
množství působících sil, předpokládáme, 
že jsou rozestaveny dostatečně 
harmonicky. 
 
 
 

Čechover – Levenfiš 
Leningrad, 1934 
 

 
 
15. …Jb4 
     Na Levenfišem doporučované 15. 
…Vfe8 mohlo následovat 16.De4 g6 17.d5 
ed (pokud ustoupí jezdec, tak 18.Dd4) 
18.cd Sf6 19.dc a bílý dosáhne materiální 
převahy. 
16.Sb1 Sf6 
     Na 16. …Df4 by také přišlo 17.Je5, po 
čemž vznikala hrozba 18.g3 atd. 
17.Je5 Vfd8 
     Koneckonců, nechtělo se vzdávat 
střelce, ale přece jenom bylo třeba se 
rozhodnout pro 17. …Sxd5 18.de, což 
omezovalo působnost střelce b2. Černý, 
podle mého názoru, nedocenil dynamiku 
visících pěšců. 
18.f4 Jc6 
     Jezdec se neslavně vrací zpátky. Nyní 
následuje průlom v centru. 
19.d5! ed 
     Také po jiných tazích se útok bílého 
rychle rozvíjí, například: 19. …Jxe5 20.fe 
Sg5 21.Vcd1 s hrozbami 22.de fe 23.Dc2 a 
22.h4 Sxh4 23.De4. 
20.cd Vxd5 21.De4 Vc5 22.Dh7 Kf8 
23.Vce1 Černý vzdal. 
 
     Následující příklad je typický pro 
pozice s visícími pěšci. 
 
 
 
 
 
 
 



Keres – Tajmanov 
Moskva, 1951 
 

 
 
     Pozice na diagramu, koneckonců, již 
byla prozkoumána v šachové literatuře, ale 
rozhodl jsem se u ní zastavit ještě jednou, 
protože chci uvést dodatečné úvahy. 
Doufám, že budou užitečné. 
12.De2 
     Bílý ponechává centrálního pěšce bez 
obrany, ale brát jej nelze: 12. …Jxd4 
13.Jxd4 Dxd4 14.Jd5 Dc5 15.Sxf6 gf (na 
15. …Sxf6 vyhrává 16.De4) 16.Dg4 Kh8 
17.Dh4. Samozřejmě, černý se zříká 
přijmout „dar“, ale hlavní význam pro 
zhodnocení pozice má jiná okolnost. Nyní 
je možné 12. …Jb4, aby se vyměnil jeden 
z aktivních střelců soupeře. Bílý, 
koneckonců, může odpovědět 13.Vfd1. 
Nicméně výměna jeho bělopolného střelce, 
přirozeně, snižuje útočné možnosti, a pěšec 
c4 se může stát objektem protihry. 
     Proto je nezbytné objasnit, jak může 
vypadat hra v případě ústupu střelce na b1. 
Takže, 12. …Jb4 13.Sb1 Sxf3 14.Dxf3 
(14.gf se rozebírá dále) 14. …Dxd4 15.a3 
Ja6. V této pozici Keres v poznámkách 
k partii rozebírá 16.Db7 Sd6! 17.Dxa6 
Sxh2, což je nepochybně výhodné pro 
černého. 
     Nicméně věc se komplikuje, pokud 
místo 16.Db7 zahraje bílý 16.Vd1. V tom 
případě má černý výběr pokračování, ale 
dle mého názoru je ze všeho nejjednodušší 
16. …Dg4, protože po 17.Db7 lze zahrát 
17. …Sc5! s obětí figury za silný útok. 
     Takovým způsobem lze učinit závěr, že 
14.Dxf3 Dxd4 plně uspokojuje černého. 

     Zastavme se u braní pěšcem – 14.gf. 
Keres podotýká, že 14. …Dxd4 15.Je4 
dává iniciativu bílému. Já si myslím, že 
černý se bude obtížně bránit. Pro ilustraci 
se podívejme na několik zajímavých 
variant: 
     15. …Dd8 16.Vfd1 Dc7 (pokud 16. 
…Jd7, tak 17.a3 Jc6 18.Dd3 Jcb8 19.Dd4 
je k zjevné výhodě bílého. Například: 19. 
…f6 20.Jg5 nebo 19. …Jf6 20.Jxf6 Sxf6 
21.Dxd8 s dalším Se4. Na 19. …e5 
následuje 20.Dd5 Dc7 21.Jc3) 17.Jxf6 
Sxf6 (v případě 17. …gf bílý odpoví 
18.Kh1 se silným útokem. Hrozí 19.Vg1 
Kh8 20.De4. Jestliže 18. …Vfd8, tak 
19.Vg1 Kf8 20.Sxh7. Nebo 18. …Df4 
19.Vd4 Dh6 20.Vd7 Sc5 21.Se4 Vad8 
22.Vg1 Kh8 23.Dd2!) 18.Sxh7 Kh8 (po 
18. …Kxh7 19.De4 má bílý velmi silný 
útok. Například: 19. …Kg8 20.Sxf6 gf 
21.Dg4 Kh7 22.Kh1 Vg8 23.Dh4 Kg7 
24.Vg1 Kf8 25.Vxg8 Kxg8 26.Dh6. 
Nepomáhá 20. …Dc5 s ohledem na 
21.Dg4 g6 22.dh4 Dh5 23.Dxh5 gh 24.Se7 
Jc2 25.Vac1 Vfe8 26.Sd6) 19.Se4 Vad8 (k 
výhodě bílého vede také 19. …Sxb2 
20.Dxb2 Jc6 21.Db5 a černý musí 
odevzdat kvalitu tahem 21. …Je5, protože 
na 21. …Vfc8 následuje 22.Sxc6 Dxc6 
23.Vd8) 20.f4 Vxd1 21.Dxd1! Dc5 (špatné 
je také 21. …Vd8 kvůli 22.Dh5 Kg8 
23.Sxf6 gf 24.Dh6 f5 25.Kh1) 22.Df3 Vd8 
23.Dh3 Kg8 24.Sxf6 gf 25.Dh6 atd. 
     Takže, v případě 14.gf nemůže černý 
brát pěšce d4. Nicméně má k dispozici 
poziční pokračování 14. …Jh5, aby 
vytvořil protihru na královském křídle. 
     Závěr: černý měl hrát 12. …Jb4. 
12. …Ve8 
     Černý předpokládá, že postavení věže 
na e8 bude ztěžovat průlom d4-d5, protože 
po otevření sloupce „e“ se ukáže být dáma 
na e2 nevhodně umístněná. 
13.Vfd1 Vc8 14.Vac1 Dd6 
     Nyní 14. …Jb4 nemělo smyslu, protože 
síly bílého jsou rozestaveny lépe jak 
v případě 15.Je5 Jxd3 16.Vxd3, tak i po 
15.Sb1 Sxf3 16.gf. 
15.Sb1 Df4 
     Tento pokus zapojit do boje dámu 
naráží na vyvrácení. 
16.d5! ed 
     Bílý pokračoval 17.cd, nicméně podle 
mého názoru bylo důslednějším 17.Jxd5 
Jxd5 (pokud 17. …Dh6, tak 18.Ve1 



s jasnou převahou) 18.cd Sf6 19.Dc2 Sxb2 
20.dc Sxc1 21.Dxh7 Kf8 22.cb Vcd8 
23.Dh8 Ke7 24.Ve1 Kd7 25.Sf5! a bílý 
vyhraje. Například: 25. …Dxf5 26.Vxe8 
Vxe8 27.Dxe8 Kxe8 28.b8D Kd7 29.Dxa7 
Kc8 30.Dxb6. 
     Celkově – výtečná partie, demonstrující 
dynamiku visících pěšců a sílu plánu 
s postupem centrálního pěšce. 
 
 
3.Podminování visících pěšců s pomocí 
centrálního pěšce 
  
     Smysl tohoto plánu spočívá 
v následujícím: při černých pěšcích na c5 a 
d5 provede bílý postup e3-e4, po čemž buď 
dojde k výměně pěšců e4 a d5, nebo černý 
postoupí pěšcem na d4. 
     V prvém případě má černý izolované 
pěšce c5 a a7. Nicméně pouze při značném 
zjednodušení se stanou pěšci zdrojem 
nesnází. Do určité míry jsme se s tím 
seznámili v partii Capablanca-Lasker. 
     Při postoupení d5-d4 dostává černý 
krytého volného pěšce v centru, ale 
oslabují se body c4 a d3, na kterých může 
bílý v některých případech učinit blokádu, 
což mu dává převahu. Je třeba dodat, že 
organizace takové blokády je obtížná věc, 
a černý disponuje obvykle dostatečnými 
protišancemi. 
 
Euwe  Winter 
Nottingham, 1936 
 

 
15.Sa6 
     Bílý se především snaží odstranit 
obránce pěšce d5. V daném okamžiku se 
Euwe zřekl tahu 15.e4 kvůli 15. …d4, 

například: 16.Sd2 Sd6. Dále následuje a7-
a5, Ve8 atd. Černý dostal protihru na 
dámském křídle i v centru proti pěšci e4. 
15. …Sc6 16.Sb5 Sb7 
     Po 16. …Db6 17.Sxc6 Dxc6 18.Vac1 
má bílý nepříjemný tlak na visící pěšce. 
Obě jeho věže již zaujímají potřebné 
pozice. 
17.e4! 
     Nyní 17. …d4 vede k materiálním 
ztrátám po 18.Sxd4 cd 19.Vxd4. 
17. …Sf6 
      Na 17. …Jb6 by bílý pravděpodobně 
pokračoval 18.ed Jxd5 19.Se5. Znovu je 
třeba zdůraznit, že určitá poziční převaha 
bílého není v tomto případě dána slabostí 
pěšců a7 a c5, ale skvělou pozicí figur. 
18.Sxf6 
     Bílý se stále snaží izolovat pěšce a7 a 
c5, a proto neobrací pozornost na jiné 
možnosti. Pozornost zasluhovalo 18.e5 
Ve8 (pokud 18. …Se7, tak 19.e6) a nyní ne 
19.Dc2, na což by černý mohl obětovat 
kvalitu prostřednictvím 19. …Jxe5, ale 
19.Db2 Se7 20.b4 s podminováním 
visících pěšců z druhého křídla. K výhodě 
bílého je jak 20. …c4 21.Jd4 Jxe5 22.Sxe8 
Dxe8 23.Jf5, tak i 20. …d4 21.Jxd4 cd 
22.Vxd4. 
18. …Jxf6 19.ed (nyní by na 19.e5 přišlo 
19. …Je4) 19. …Jxd5 
     Již jsme si všimli, že ve střední hře 
nelze doufat na využití slabosti černých 
pěšců na dámském křídle. Pokud nyní 
v mysli odebereme ze šachovnice dámy, 
tak bude převah bílého zřejmá. S dámami 
aktivně působí také další černé figury – 
skvěle je umístěný střelec, centralizovaný 
jezdec, i když je v daném okamžiku 
svázaný, ale je připravený k obsazení 
slabých polí c3 a f4. 
     Je zajímavé, že analogickou pozici se 
střelci na e5 a e7 jsme dříve ohodnotili 
k výhodě bílého dokonce když je na tahu 
černý! To bylo určeno aktivitou pozice 
bílého a harmonií a působností jeho sil. 
Zde, bez ohledu, že je bílý na tahu, je 
situace jiná: černý snadno uvolní z vazby 
jezdce a díky aktivnosti figur získá 
přibližně vyrovnaných šancí. 
20.De5 Da5 21.Sc4 Jf6 
     Na 21. …Jb6 mohlo následovat 22.Sd3 
Sxf3 23.Df5. 
22.Jg5 Vae8 23.Df4 h6 24.Jxf7 



     Nečekaný kombinační úder, který, 
mimochodem, nemusel bílému nic přinést. 
24. …Sa6? 
     Správné bylo 24. …Vxf7 25.b4 (nic 
lepšího není) 25. …Da4 (pokud 25. 
…Dxb4, tak 26.Vab1 Jd5 27.Vxb4 Vxf4 
28.Sxd5 Sxd5 29.Vxf4) 26.Sxf7 (úspěch 
nepřináší 26.Dc7 kvůli 26. …Sd5) 26. 
…Kxf7 27.Dc7 Ve7 28.Dxc5 s přibližně 
rovnými šancemi. 
25.Jd6 Černý vzdal. 
 
Kotov – Makogonov 
Leningrad, 1939 
 

 
 
     Černý musí řešit vážnou otázku: kam 
vyvinout jezdce – na c6 nebo d7. 
Z obecného úhlu pohledu, jezdec na c6 
stojí aktivněji, protože zaprvé může 
podpořit v určitém okamžiku možný 
postup v centru d5-d4, za druhé se často 
vyskytuje výpad Jc6-b4. Je pravdou, že při 
postavení jezdce na c6 se mohou pěšci c5 a 
d5 ocitnout v mnohem nebezpečnější 
pozici. 
12. …Jbd7 
     V daném případě po 12. …Jc6 13.Vfd1 
bílý vytvářel tlak na pěšce d5. Přesto bylo 
12. …Jc6 zcela možné. 
13.Vfd1 
     V poznámkách Kotov mluví o svém 
plánu – bílý chce zahrát e3-e4. Jaká situace 
by v tom případě vznikla? Pro černého 
není výhodné jít do výměny pěšců e4 a d5, 
protože pozice bílého bude aktivnější. 
Lépe je postoupit pěšcem d5-d4. 
     Při postavení pěšců na c5 a d4 bílý, o 
čem jsme již hovořili, získá možnost hrát 
na blokádu, obsazením polí c4 a d3, která 

nemohou být atakována černými pěšci. 
Obsazením těchto bodů získají bílé figury 
skvělé pozice. Vzniklá pěšcová převaha 
bílého na královském křídle a v centru 
může být výbornou základnou pro nástup. 
     Ještě je třeba poznamenat, že po 
postupu e3-e4 a d5-d4 černému vznikne 
opožděný pěšec na c5. Nicméně pokusy 
bílého organizovat tlak na tohoto pěšce ve 
střední hře nemohou vést k úspěchu. Proto 
bude hlavním cílem bílého nástup na 
královském křídle a v centru. 
     A jaké možnosti má černý? Jakého 
plánu se bude držet? 
     Je jasné, že po d5-d4 bude mít také 
trumf – krytý volný pěšec v centru. Proto 
bude logickým plánem zesílení role tohoto 
pěšce. Za tím účelem musí přijmout 
všechna opatření, aby nedopustil blokádu 
na bodech c4 a d3, nepřipustit „paralýzu“ 
na tom úseku šachovnice, kde má 
pěšcovou převahu. 
     Kromě toho, je nutné přijímat 
odpovídají opatření profylaxe, všemi 
možnými prostředky ztěžovat nástup 
soupeře na královském křídle. 
     Kotov si myslí, že na d1 musel bílý 
postavit druhou věž. V tom případě po 
změně situace v centru, o které jsme 
mluvili, by věž na f1 sehrála velkou roli, 
podporou nástupu na královském křídle. 
Nicméně na 13.Vad1 mohl černý 
odpovědět 13. …Da5 a je zřejmé, že by 
musel litovat nepřítomnosti věže na a1. 
13. …Db6 
     Pozornost zasluhoval výpad na a5. 
Postavení dámy na b6 dává bílému tempo 
při realizace svého plánu. Je možné, že 
Makogonov tak zahrál, maje za to, že plán 
bílého není strategický nebezpečný. 
14.b3 
     Pole b2 bude potřebovat v dalším 
jezdec pro přechod s a4 na blokádní bod 
c4. 
14. …Vac8 15.e4 d4 
     Koneckonců, výměna 15. …de 16.Jxe4 
je pro černého nevýhodný, protože by mu 
zůstávali rozbití pěšci c5 a a7, a v centru 
by měl tlak bílý. 
16.Ja4 Db7 17.Jd2 
     Ideální rozestavení figur by bylo 
následující: jezdec a4 zaujme bod c4, 
střelec se postaví na d3, věže se nacházejí 
na e1 a f1, pěšec – na h3. Potom následuje 



postup f2-f4. Lze tvrdit, že v tom případě 
je pozice černého strategicky prohraná. 
     S cílem postavit ideální pozici bílého 
jsme udělali navíc 7 tahů! Samo sebou se 
rozumí, že o podobném rozestavení sil 
v partii s mistrem je možné pouze snít. 
Soupeř provádí svůj plán, brání realizaci 
vašich záměrů, a v probíhajícím boji nelze 
bez evidentních chyb soupeře získat 
takovou poziční převahu, jakou jsme nyní 
ukázali. 
17. …Jb6 
     Tento tah není působivý. Vždyť bílý 
jezdec sám směřuje přejít z a4 na b2. 
Pozornost zasluhovalo 17. …Sd6. V tom 
případě by musel bílý počítat s 18. …Sf4, 
po čemž by pěšec e4 potřeboval obranu. 
18.Jb2 Vfe8 19.h3 
     Kotov považuje tento tah za chybu a má 
za to, že k převaze vedlo 19.Sxf6 Sxf6 
20.f4. Z mého pohledu ani uvedené 
pokračování nedává bílému nic dobrého. 
Černý může ihned obětovat pěšce 
prostřednictvím 20. …d3 21.Sxd3 Sd4 
22.Kh1 Sg4 a získá vynikající hru. 
Například: 23.Ve1 Dd7 atd. 
     Lepší bylo 19.Sg3, aby potom 
pokračoval zesilovat pozici figur podle 
plánu, o kterém jsme hovořili. 
19. …Sd6 
     Zajímavé řešení. Černý připouští 
zdvojení pěšců, spoléhaje, že dva střelci a 
otevírající se sloupec „g“ budou za to 
dostatečnou kompenzací.  
     Černý měl k dispozici také další 
pokračování. Lze, například, obětovat 
kvalitu za pěšce a dvojici střelců: 19. 
…Jxe4 20.Jxe4 (pokud 20.Dxe4, tak 20. 
…Sd5 21.dg4 a nyní nikoliv 21. …Sxh4 
s ohledem na 22.Sb5, ale 21. …f5. Na 
20.Sxe7 přijde 20. …Jxd2) 20. …Sxh4 (v 
případě 20. …Sf5 nebo 20. …Sd5 bílý 
odpoví 21.Sd3) 21.Jd6 De7 atd. Pozornost 
zasluhovalo také 19. …Jh5, aby na 
20.Sxe7 šlo odpovědět 20. …Jf4. 
20.Sxf6 gf 
     V této pozici ukončíme analýzu. Černý 
hrozí vytvořit útok na krále, maje na zřeteli 
jak Sb8 a Dc7, tak také Kh8 s následujícím 
zdvojením věží na sloupci „g“. Lze učinit 
závěr, že po postupu e3-e4 a d5-d4 vznikla 
pozice s oboustrannými šancemi. 
 
 

4.Podminování visících pěšců s pomocí 
křídelního pěšce. 
 
Korčnoj – Antošin 
Soči, 1966 
 

 
 
     Postavení bílého se odlišuje od 
obvyklého, standardního, které se často 
vyskytuje s visícími pěšci. Nicméně, idea 
plánu, spojeného s křídelním úderem na 
visící pěšce, je zvláště dobře viditelná 
v této partii. 
16.b4 c4 
     Po výměně na b4 zůstával černému 
izolovaný pěšec v centru v pro něj 
nevýhodné situaci. Podstata vlastně není 
v samotném pěšci – ten je dostatečně 
chráněn, ale v oslabení celého komplexu 
černých polí, což je zvláště znatelné ve 
spojitosti s existencí střelce u bílého, který 
na b2 zaujímá ideální pozici. 
17.Sc2 Jc6 
     Lze provést analogii s plánem, který byl 
realizován v předchozí partii. Tam po e3-
e4 a d5-d4 také byl krytý volný pěšec. 
Nicméně srovnání ostatních detailů pozice 
v daném případě je výhodné pro bílého. 
Znovu zdůrazníme dominující úlohu 
střelce na dlouhé diagonále. 
18.Sb2 Vad8 19.b5 (začíná série 
energických úderů, která dá bílému 
vyhranou pozici) 19. …Jb8 20.Dd4 a6 
21.Dh4 h6 22.ba Sxa6 23.Sxf6 Dxf6 
24.Dxf6 gf 
     Po vnucených tazích vznikla koncovka, 
v níž má černý rozbitou pěšcovou pozici. 
Jeho jediná chlouba – krytý volný pěšec c4 
nehraje žádnou roli. 



25.Vb6 (hlavní hrozba – 26.Jc5) 25. …c3 
26.Sf5 
     Koneckonců, ne 26.Jxc3 s ohledem na 
26. …Vc8 27.Vb3 Sc4 28.Vb2 Sd3 atd. 
26. …Sc8 27.Vxb8 Sxf5 28.Vxd8 Vxd8 
29.Jxc3 d4 (černý se zbavuje jedné 
slabiny, ale to nepřináší šance na záchranu) 
30.ed Vxd4 31.Vd1! Vc4 (po výměně věží 
se vítězství dosáhne automaticky) 32.Jd5 
Kg7 33.Je3 Vc5 34.Jxf5 Vxf5 35.a4 Va5 
36.Va1 
     Vznikla koncovka, v níž je odpor 
neznadějný. 
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     Pokud srovnáme tuto pozici 
s předchozí, tak je třeba podotknout, že 
černý tady stojí relativně lépe. 
15.b4 
     Ale stále stojí před černým nelehký 
úkol: nalézt přijatelnou námitku na aktivní 

úder bílého – 15. …cb dává bílému 
iniciativu po 16.Dc7. Například: 16. 
…Vab8 (pokud 16. …Sc8, tak 17.Vac1 
s velkou poziční převahou za obětovaného 
pěšce) 17.Sb5 Dc5 (pasivní obrana 
prostřednictvím 17. …Vfd8 taktéž 
černému neslibuje nic dobrého – 18.Vac1 
Kf8 19.Jd4 Jf6 20.Da5) 18.Dxd7 Vfd8 
19.Vfc1 Db6 20.De7 Dxb5 21.Vc7 Vf8 
22.Je5 Vbe8 23.Dd7. 
     Postup 15. …c4, jak už víme, dává 
bílému možnost nastavit blokádu. Připustit 
výměnu na c5 je pro černého také 
nevýhodné: s izolovaným pěšcem v centru 
by stál hůře. 
15. …d4! 
     Nečekaný protiúder, dávající odvetné 
šance. Pozice se rázem zostřuje. 
16.ed 
     Dobrou hru má černý po 16.bc de 17.c6 
Vac8. 
16. …Vae8 17.dc 
     Kombinační řešení zadání. Pokud bílý 
kryje střelce věží, tak přijde 17. …Sxf3; 
17.Sd1 není dobré s ohledem na 17. …cb. 
17. …Dxe2 18.Dxe2 Vxe2 19.c6 Sxc6 
20.Jd4 Ve6 21.Jxe6 fe 
     Vynucená operace skončila. Když 
učiníme závěry, je třeba přiznat, že šance 
černého jsou přednostní. 
 
 
5.Vytvoření visících pěšců 
 
     Na závěr uvedeme úvodní tahy těch 
partií, které jsme probírali, abychom 
ukázali, jakým způsobem vznikají visící 
pěšci – viz přiložený soubor PGN. 

 
 


