
   Koncovky včera a dnes. 
         Když mě pan Ambrož koncem uplynulého roku oslovil, zda bych s ním 
nespolupracoval na tvorbě metodických materiálů o koncovkách, rád jsem s tím 
souhlasil. Může to být zajímavé, řekl jsem si  v duchu- snad právě proto, že na 
právě skončeném MS seniorů na Bledu jsem si cestu k titulu mistra světa proklestil 
výhrami obtížných a dlouhých koncovek v partiích s mými konkurenty , velmistry 
Svěšnikovem a  Vaiserem. V této souvislosti  se mně v mysli promítá celá řada 
zajímavých a důležitých  koncovek, současně s tím také nesporný fakt, že v 
současné praxi mají znalosti a technika hry v končících hrách poněkud odlišnější 
význam než tomu bylo v minulosti.  
        Ano, zkrácené tempo hry, jiná časová pravidla, konec přerušených partií a  
následných dlouhých nočních analýz, na scénu vstupuje počítačová technika se 
stále přesnějšími programy: to vše radikálně mění hráčský přístup, způsob hry, ale 
i praktické využití znalostí koncovek. Studium zahájení s pomocí databází a  
počítačových programů patří dnes na určité úrovni  k výbavě mnohých šachistů. 
Někteří z nich však chybně kalkulují: ze zahájení získám výhodu, pak se mi  střední 
hra bude hrát dobře a v koncovce již bude vše jasné... Omyl, který provázel řadu 
zklamaných osudů na šachovnici. 
       Naopak, přesné znalosti teorie koncovek, pozic, které jsou vyhrané nebo 
remizové, znalost studiových motivů, techniky obrany a vítězných manévrů - to 
všechno patří k nezbytné výbavě  úspěšného šachisty. Převážná většina koncovek 
se dnes odehrává v časovém a psychickém stresu a za takovéto situace jsou  
konkrétní znalosti jakési "majáky" při orientaci každého z nás. Ve zmíněné partii se 
Svěšnikovem po pětihodinovém průběhu průběh dospěl až do koncovky dámy 
proti věži. Ano, je to vyhrané, ale cesta k výhře je trnitá, zvláště při stálém 
časovém nedostatku,únavě a limitu 50 tahů. Znal jsem některé analýzy drEuweho 
a některé vyhrané pozice na okraji šachovnice, ale jak se do známých pozic dostat? 
Navíc tuto koncovku jsem hrál ve vážné praxi  vůbec poprvé a věděl jsem, že 
leckomu (napříkl. Svidlerovi proti Gelfandovi) se materiální převahu včas (do 50 
tahů) proměnit nepovedlo. Kusé znalosti oněch orientačních"majáků" mě však 
přece jenom nakonec přivedly v tom rozbouřeném moři emocí a nejasností  na tu 
správnou stopu... 
        Dáma kontra věž se vyskytuje zřídka, naopak z koncovek bez pěšců je asi 
nejčastějším případem závěr V+S proti věži. Je to remíza, ale bez znalostní 
orientace (tedy "majáků")  se správná obrana neobejde. Na nedávném turnaji v 
Gibraltaru prokázal naprosto brilantní obranu David Navara při partii s 
chorvatským velmistrem Saričem. Předvedl znalosti všech úskalí této koncovky a 
soupeř dokonce již po 30 tazích z 50 možných  na další pokusy rezignoval. Věděl, že 
v tomto případě nemá šanci.Jenže "i mistr tesař se někdy utne" a v posledním kole 
zmíněného turnaje David bohužel   ve skvěle rozehrané partii  s  Melkumianem 
včas nepostřehl  závěrečnou  soupeřovu studiovou remizovou obranu. Zajímavostí 



je, že stejný remízový obrat se mohl vyskytnout krátce předtím na turnaji ve Wijk 
aan Zee v partii Giri -Shankland. Američan se však místo toho vzdal!! 
      Ano, koncovky dokáží rozehřát "duši a mysl" každého z nás, bez ohledu na 
výkonnost. Mají tu výhodu (nebo nevýhodu), že chyby i znamenité tahy bývají pro 
výsledek partie většinou již osudové. Pokusím se ve spolupráci s našimi předními 
mistry a velmistry poodkrýt roušku tajemství a kouzel, které jsou obsahem naší 
krásné hry, ale také autentickým popisem praktických problémů  v současné praxi. 
Zkrátka: "Hrajte koncovky s námi"! 
                                                                                                                Vlastimil Jansa       
 


