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     V zápase našich šachistů s týmem 
Bulharska ve velmi zajímavé, ale pro analýzu 
obtížné pozici byla přerušena partie M. TAL 
–  I. RADULOV. Zde je ona pozice, kde 
černý zapsal svůj 42. tah: 

 
     Na první pohled jsou šance bílého na 
úspěch nevelké. Pravda, má pěšce navíc, ale 
je velmi obtížné jej realizovat. Dámské křídlo 
je zavřené, černý střelec na c3 stojí skvěle a 
vytvořit volného pěšce na královském křídle 
není tak snadné. Začali jsme s Michailem 
Nechemevičem hledat plán další hry. 
     Nejprve jsme obrátili pozornost na manévr 
s postupem f3-f4, ale nijak se neosvědčil. 
Černému se vždy podaří buď vyměnit věže, 
nebo vytvořit nepříjemný tlak na pěšce f4. 
Koncovka po výměně věží je remízová, 
protože pěšec navíc na dámském křídle 
nehraje roli. Ale jak jinak vniknout věží do 
soupeřova tábora? Už jsme se rozhodli 
považovat pozici za objektivně remízovou, 
když vtom se objevila nová idea. Na okamžik 
k nám přišel ex-mistr světa Tigran Petrosjan a 
navrhnul prostudovat možnou koncovku po 
výměně věží, kdy by měl bílý pěšce f3, g4 a 
h5 proti černým pěšcům g5 a h6. V takovém 
případě by mohl bílý král z pole e4 vynutit 
vniknutí do soupeřova tábora přes pole d5 
nebo f5. 
     Ale co z toho? Bílý král může atakovat 
pouze pěšce b6 nebo h6 a tito pěšci se lehce 
pokryjí střelcem nebo králem. Jak dále zesílit 
pozici? Po několika pokusech se nám podařilo 
vytvořit plán, jak v této pozici vystavit 
černého do zug-zwangu a takovým způsobem 
získat ještě jednoho pěšce. Nyní před námi 
byly tři úkoly. Za prvé, jak vynutit pěšcovou 
strukturu f3, g4 a h5 proti g5 a h6 a za druhé, 
jakým způsobem vyměnit věže. Černý mohl 

jít na výměnu, ponechávaje svého pěšce na 
e5, nebo ponechat věž na poli d4, aby 
v případě výměny sem převedli svého pěšce. 
Došli jsme k závěru, že v obou případech 
sotva může černý spasit pozici.  
     Začínáme případem, kdy černý ponechá 
pěšce na e5 ve zhruba takové pozici: 

 
     Tady hraje bílý 1.Sc4+, po čemž černý 
vynuceně pouští bílého krále na pole f5, nebo 
na d5. Vznikají dvě přibližně takové varianty: 
I. 1. …Kd6 2.Kf5 Ke7 3.Kg6 Sd4 4.Kxh6 Kf6 
5.Kh7 s poměrně snadnou výhrou. 
II. 1. …Kf6 2.Kd5 Ke7 3.Sd3 Sd4 4.Kc4 Kd6 
5.c3 Se3 6.b4 Sd2 (v případě 6. …ab 7.cb je 
úloha bílého snadnější) 7.ba ba. Nyní bílý 
opět provádí svůj původní plán: 8.Sh7 Se1 
9.Sg8 Sd2 10.Kd3 Se1 11.c4 Ke7 (nebo 11. 
…Sf2 12.Ke4 a 13.Kf5) 12.Ke4 Kf6 13.Kd5 a 
pěšec „c“ rozhodne. 
     Nyní se vrátíme k případu, kdy černý 
převede svého pěšce e5 na d4. Vznikne 
přibližně taková pozice: 

 
 



     Protože pozice tohoto typu se objevila při 
dohrávání, nebudeme se jí zde podrobně 
zabývat a nejdůležitější možnosti uvedeme 
v komentářích k partii. 
     Vyplnění první části našeho plánu nebylo 
snadné, protože černý mohl zapsat 42. …h5. 
Nicméně jsme to považovali za málo 
pravděpodobné, protože ve 41. tahu zahrál 
černý h7-h6. Proto potřeboval bílý při první 
příležitosti sám zahrát g3-g4. 
     Nyní se podíváme, jak probíhala dohrávka 
této zajímavé koncovky. 
42. …Vd6 43.g4! Sb2 44.Vh2 Sc1 45.h5 g5? 
Těžko říct, zda by měl bílý výhru po 
správném 45. …gh! 46.Vxh5 Sg5. Šance na 
úspěch mu bezpochyby zůstaly. 
46.Ve2 První část byla, touto cestou, úspěšně 
dovršena. Nyní je třeba převést věž na 
sloupec „d“, aby se vynutila výměna. 
46. …Sb2 47.Ve3 Vd4 48.Kf2 Sc1 49.Ve1 
Sd2 50.Vd1 Sc3 51.Ke3 Sb4 52.Se2 Černý se 
mohl konec konců bránit také jiným 
způsobem, nicméně, výměně věží se sotva 
mohl vyhnout. 
52. …Sc5 53.Vxd4 ed+ Jak se docílí výhry 
v případě 53. …Sxd4+ 54.Ke4 jsem ukázali 
již dříve. Tah v partii představuje pro bílého 
větší obtíže. 
54.Ke4! Na první pohled je pozice docela 
remízová: na dámském křídle bílé nemůže 
ničeho dosáhnout a slabina na královském 
křídle – pěšec h6 – je úspěšně krytá králem. 
Jak dosáhnout úspěchu? 
     Pozice je velmi zajímavá a poučná. Bída 
černého spočívá v tom, že převodem pěšce na 
d4 musí zaujmout střelcem obrannou pozici 
na poli c5, nicméně, tam nemá tahy a černý 
může tahat pouze králem. Manévry svého 
krále a střelce může bílý zatlačit černého krále 
na kraj šachovnice a vytvořit postavení zug-
zwangu a takovým způsobem dosáhnout 
materiálního zisku. 
54. …Ke6 55.Sc4+ Kf6 Nebo 55. …Ke7 
56.Kf5 Ke8 57.Kg6 Sf8 58.Kf6! Se7+ 59.Kg7 
Sf8+ 60.Kg8 Sc5 (60. …Ke7 61.Sf7) 61.Sb5+ 
s dalším 62.Kg7. 

56.Kd5 Kf7 Černý může tahat pouze králem 
a musí při tom bránit bílému králi v obsazení 
pole g6. Nicméně, není v jeho silách to udělat. 
57.Ke5+ Kg7 58.Sd5 Kh7 59.Kf6 Sf8 Černý 
střelec se vysvobodil, ale musel na sebe 
převzít obranu pěšce „h“, protože král bude 
vytlačen na 8. řadu. 
60.Se4+ Kg8 61.Kg6 Sg7 62.Sd5+ Kh8 
63.Se6 Rychleji vedlo k cíli 63.Kf7, nicméně 
tah v partii nic nekazí. 
63. …Sf8 64.Sc4 Sg7 65.Kf7 Kh7 66.Sd3+ 
Kh8 67.Se4! 

 
     Zde je klíčová pozice této koncovky! Nyní 
musí černý odvést střelce z diagonály h6-f8, 
po čemž se již nestačí vrátit na důležité pole 
c5. 
67. …Se5 68.Ke6 Sg7 (nebo 68. …Sf4 
69.Kd5 Se3 70.Sd3 a 71.Kc6) 69.Kd5! 
Napadením pěšce d4 bílý zabraňuje manévru 
Sg7-f8-c5. 
69. …Sf6 70.Kc6 Sd8 71.Kd7 Sf6 72.Kc7! 
Cíle je dosaženo – černý nemá obranu. 
72. …Se7 73.Kxb6 Sb4 
Tady byla partie podruhé odložena a černý se 
vzdal bez dohrávání. Bílý vyhrává snadno 
pokračováním 74.Kb5 Kg7 75.Kc4 Sc3 
76.b4! Sxb4 77.Kxd4 Kf6 78.c4 atd. 
 
Velmi zajímavá koncovka, která zasluhuje 
podrobné studium.

 


