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Známí šachoví teoretici analyzují jeden z věčně aktuálních problémů v šachové tvorbě. Jejich 
doporučení umožní správně řešit situace, kdy na šachovnici vzniknou pozice s visícími pěšci. 
Určeno pro šachisty všech úrovní. 
 
 
     Vznik visících pěšců je jedním z nejdůležitějších prvků strategie poziční hry. Tento název je dán 
jejich zvláštností v šachovém prostoru. A protože při určité fantazii si lze představit, že tito pěšci 
jako by viseli ve vzduchu, vznikl jejich název – visící pěšci. Nejtypičtější z nich jsou černí pěšci c5-
d5 a bílí c4-d4 (i když visící pěšci se mohu nalézat i na jiných sloupcích).  
 

      
 
     Prvním badatelem, který se vážně zaobíral problémy visících pěšců, byl A. Nimcovič, zabývající 
se tímto tématem ve své skvělé knize „Můj systém“. Nicméně první pokus o systematizaci metody 
vedení hry v pozicích s visícími pěšci provedl až o půl století později sovětský velmistr I. 
Bondarevskij (do té doby se toto téma objasňovalo pouze v komentářích k jednotlivým partiím). 
V článku „Visící pěšci“, otištěném v „Šachovém bulletinu“ v roce 1975 (č. 7 a 8) dovedl zobecnit 
nashromážděné praktické zkušenosti a nejobrazněji zformuloval zvláštnosti těchto pěšců. 
     Za prvé, takový pár pěšců je oddělený. Když jsou vystaveni napadení, tak je možné je chránit 
pouze figurami. Visící pěšci se vždy nacházejí na, pro soupeře, polootevřených sloupcích, a proto 
jsou poměrně snadno vystaveni útokům těžkých figur. 
     Za druhé, vidící pěšci se nacházejí v zóně rozšířeného centra. Pokud výše uvedená zvláštnost 
patří mezi jejich nedostatky, tak ta skutečnost, že zaujímají důležité body a vykazují působení na 
centrum, mluví o jejich pozitivních vlastnostech. Také je třeba uvést, že zprava i zleva od nich se 
nacházejí polootevřené sloupce, po nichž lze působit na soupeřovu pozici. 
     Problematickou zůstává otázka o tom, která strana může lépe využít zvláštnost visících pěšců. 
Obvykle se jejich vytvoření iniciuje se záměrem využít slabost pěšců. Ale to se ne vždy podaří, 
protože s ohledem na skrytou vnitřní dynamiku visících pěšců se může jejich slabost proměnit 
v sílu. Proto je třeba k vytvoření takové pěšcové dvojice přistupovat velmi odpovědně, o to více, že 
nejpřirozenější způsob vytvoření visících pěšců je spojen s uvolněním pěšcového napětí v centru 
jako důsledek soudobých systémů zahájení, založených na aktivní pěšcové protihře v centru. 
     Nejprve se podíváme, jak se visící pěšci vytvoří. A. Nimcovič, který věnoval mnoho pozornosti 
komplexnímu studiu pěšcové struktury, spojoval vytvoření visících pěšců přes pozice s izolovaným 
pěšcem d5 po výměně dvojice jezdců (Jd4xc6) na základě své partie s A. Rubinsteinem (Karlovy 
Vary, 1907). Takový přístup, pochopitelně, nese subjektivní charakter, poněvadž se zakládá na 
úrovni vývoje teorie počátkem 20. století. Co se týká samotné myšlenky záměny soupeřova 
izolovaného pěšce na visící pěšce, tak je sotva logická. Mnohaletá praxe pozic s visícími pěšci 
ukazuje – bojovat proti nim není vůbec snazší, než proti izolovanému pěšci d5. To se vysvětluje 



tím, že skrytá dynamická síla pěšcové dvojice je vyšší než dynamika jednoho pěšce a jejich statická 
slabost je přiměřeně menší. Současný a mnohem přirozenější způsob vytvoření visících pěšců je 
spojen s uvolněním pěšcového napětí v centru. Často se to stává v zahajovacím stádiu partie. 
Současná praxe, založená na aktivní pěšcové protihře v centru, představuje množství cest přechodu 
ke struktuře visících pěšců, o čemž se lze přesvědčit. V úvodní části se omezíme pouze na dva 
nejcharakterističtější z nich – uvolnění pěšcového napětí v Makagonově-Bondarevského varinatě 
dámského gambitu – 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 Se7 5.Sg5 h6 6.Sh4 0-0 7.e3 b6 8.Vc1 Sb7 
9.Se2 Jbd7 10.cd ed 11.0-0 c5 12.dc bc a v novoindické obraně – 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.e3 Sb7 
5.Sd3 Se7 6.Jc3 d5 7.0-0 0-0 8.De2 c5 9.dc bc 10.cd ed. 
     Když přistupujeme k posouzení strategie hry s visícími pěšci, jako paradox je třeba poznamenat, 
že obě strany usilují o totéž – o postup jednoho z pěšců, jinými slovy, ke změně konfigurace 
pěšcové dvojice. Samozřejmě, sledují opačné cíle, přičemž výsledek závisí na rozestavení figur a 
jejich množství, což určuje plánování boje ve střední hře nebo koncovce. Přitom je třeba počítat 
s tím, že po postoupení jednoho z pěšců se druhý stává opožděným, pole před ním se stává slabým a 
může být okupováno soupeřem. Jak z toho vytěžit výhodu? Podíváme se k A. Nimcovičovi. 
     „S visícími pěšci nepředstavuje dosažení poměrně bezpečné pozice zvláštní obtíže (má se na 
mysli pozice, ve které jeden z pěšců kryje druhého, to je c5-d4 nebo d5-c4). Nicméně, „bezpečí“ 
blokovaného komplexu – je pojem velmi neurčitý: blokovaní pěšci se mohou snadno stát slabými. 
Nicméně se stávají příklady, kdy postup pěšců v blokované pozici – tak řečeno, samoblokáda – je 
v plném souladu s pozicí. Takové případy jsou: 1) vstupující do struktury soupeřova blokádního 
obklíčení pěšce, ve své podstatě, mohou být napadeni; 2) blokáda přijde soupeři příliš draze, to je 
nezbytný blokující aparát je přespříliš velký, nebo blokující figury se ukazují být z nějakého důvodu 
nevhodné (nedostatek elastičnosti nebo nevýznamnost hrozeb z blokovaného pole). Pravda spočívá 
patrně v následujícím: máme právo vyžadovat určitou míru iniciativy od pěšců vystavených 
blokádě. Úplná pasivita – je beznadějnou“. 
     S ohledem na výše uvedené projedeme základní plány hry, projevující dynamickou sílu a 
statickou slabost visících pěšců. Pro přehlednost budeme vztahovat naše úvahy vzhledem k visícím 
pěšcům černého c5 a d5 (v praxi se vyskytují častěji, než bílí pěšci c4 a d4, kdy se hra s nimi 
zobrazuje zrcadlově). Využití dynamické síly visících pěšců se projevuje v následujících plánech 
hry. 

1) Postup pěšce c5-c4 pro útok na dámském křídle (kapitola 1) 
2) Postup pěšce d5-d4 pro otevření hry (kapitola 2) 
3) Hra v pozici dynamické rovnováhy při zachování visících pěšců ve výchozí pozici (kapitola 

3) 
 
     Využití statické slabosti visících pěšců se projevuje v následujících plánech hry. 

1) Útok na visící pěšce s cílem vyvolat jejich postup pro vytvoření blokády nepohyblivé 
pěšcové dvojice (kapitola 4) 

2) Přechod do koncovky, kde se visící pěšci brání obtížněji (kapitola 5) 
3) Podrytí visících pěšců za pomoci centrálního pěšce (kapitola 6) 
4) Podrytí visících pěšců za pomoci křídelního pěšce (kapitola 7) 

 
Podrobnější členění probíraného materiálu nám ukazuje obsah: 
 
Kapitola 1 
Postup pěšce c5-c4 pro útok na dámském křídle 
 
Kapitola 2 
Postup pěšce d5-d4 pro otevření hry 

- Útok na krále 
- Průlom v centru pro vytvoření volného pěšce 
- Průlom v centru jako metoda protihry 
- Postup centrálního pěšce pro získání prostoru 

 
Kapitola 3 
Skrytá dynamika visících pěšců 



- Iniciativa na královském křídle 
- Iniciativa na dámském křídle 

 
Kapitola 4 
Útok na visící pěšce 

- Zjednodušení pozice 
- Převod jezdců pro útok na dámském křídle 
- Frontální útok na visící pěšce 
- Transformace struktury visících pěšců 
- Útok na visící pěšce z týlu 

 
Kapitola 5 
Přechod do koncovky 

- Výměna dam na b3 
 
Kapitola 6 
Podrytí visících pěšců v centru 
 
Kapitola 7 
Pokrytí visících pěšců z křídla 

- Průlom v centru jako odpověď na křídelní podrytí 
 
 
V případě zájmu můžu přeložit vybranou kapitolu. 
Josef Martinák 
 


