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GM Marek Vokáč

K TECHNICE PROPOČTU
VARIANT – METODA
KORESPONDUJÍCÍCH
POLÍ V KONCOVKÁCH

Tento materiál inspirovala diskuse při
zkouškách trenérů 3. třídy při nedávném
školení. Propočet variant je nejběžnější čin-
nost, kterou šachista při hře provádí. Po-
kud se ovšem k tématu postavíte očima tre-
néra a začnete přemýšlet, jak téma popsat
a hlavně učit a trénovat, narazíte na neče-
kané problémy a pozoruhodný nedostatek
informací.

Nepochybuji o tom, že jste se již někdy
setkali s materiály, které na toto téma zpra-
coval velmistr Kotov. Byl možná první, kdo
se k propočtu variant postavil z pohledu
metodiky tréninku – jeho metoda založená
na úvodním výběru „tahů – kandidátů“
a „stromu propočtu“se cituje po celém svě-
tě. Dobře se to čte, hezky se to poslouchá,
ale od doby, kdy jsem se odvážil kritičtější-
ho pohledu na jeho články, mám trvalý do-
jem, že buď něco chybí, a nebo něco není
v pořádku. Kdybych to měl vyjádřit po-
pulárně, tak mi na zmíněné metodě vadí
hlavně to, že se mi v podstatě radí, abych
nejdříve v pozici vybral tahy, které budu
propočítávat, a potom je postupně propo-
čítal. A to má být návod jak provádět pro-
počet variant – to mi s prominutím připadá,
jako by mě vysvětloval propočet variant
některý z našich politiků, používající Ci-
mrmanův absolutní verš. Mám neotřesitel-
ný argument – mnohokrát jsem se pokou-
šel vysledovat naznačenou metodu ve svém
vlastním propočtu, a musím pouze konsta-
tovat, že nic takového jsem v něm neodha-
lil! Jestli se v mých propočtových úvahách
vůbec vyskytuje krok výběru tahů kandi-

dátů, pak probíhá tak rychle, že si tento
krok řídící centrála mého mozku sama ne-
dokáže uvědomit. Mnohem pravděpodob-
nější ovšem je, že můj mozek (pokud je
přítomen) se k propočtu variant staví něja-
kým jiným metodickým způsobem. Občas
je můj propočet v partiích dokonce skuteč-
ně správný, nemohu tedy svou „metodu“
postupu zcela zatracovat. Navíc mám ově-
řeno, že i řada dalších šachistů, k jejichž
schopnosti počítat varianty mám léty vy-
pěstovaný respekt, Kotovovu metodu když
ne přímo zatracují, tak rozhodně alespoň
popírají, že by ji ve své tvorbě popsaným
způsobem používali.

Není ovšem úkolem tohoto článku rozdr-
tit na prach Kotova jako metodika tréninku
propočtu, ani není cílem zkoumat, jakým
způsobem někteří šachisté provádějí pro-
počet variant. K tomu snad jen pozname-
nám, že podobně jako mnoho jiných věcí
v šachu závisí způsob propočtu variant na
práci a schopnostech příslušného mozku
a jde tedy především o zcela individuální
charakteristiku každého jednotlivého šachis-
ty, přílišné škatulkování by nemělo žádný
smysl. Chtěl bych se pouze nějakým zře-
telnějším způsobem postavit k problému
výuky techniky propočtu. Pro trenéra je
rozhodně nejdůležitější mít při tréninku
představu co a jak vysvětlovat a procvičo-
vat, aby se žáci při propočtu variant zlep-
šovali.

Propočet variant při partii je rozhodně
mimořádně náročný proces, který zahrnuje
celou řadu jednotlivých činností. Aby se
mozek dokázal s takovým úkolem pokud
možno bezchybně vypořádat, musí pře-
devším posloupnost a provázanost jed-
notlivých činností co nejefektivněji or-
ganizovat. To je zcela jednoznačný závěr,
který vyplývá již ze zmíněných prací A. Ko-
tova. Propočet variant je vysoce orga-
nizovaná činnost mozku, její první ne-
zbytnou podmínkou je přesný a téměř
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vědecký řád, ve kterém jsou jednotlivé
kroky prováděny. Jedině tak je možno
očekávat, že propočet bude přesný, bude
postihovat všechny významné alternativy,
a bude efektivní z hlediska časové spotře-
by a nezbytnosti proces propočtu během
celé partie dlouhodobě opakovat ve srov-
natelné kvalitě.

Kotov tím, že řadí výběr tahů – kandidá-
tů do úvodního kroku prováděného propoč-
tu, chce dát organizaci propočtu pevné zá-
kladní východisko – úvodní krok, od kte-
rého se celý další postup odvíjí. To je sice
nesporně rozumný a velice užitečný krok,
sám o sobě je ovšem jen drobným zrnkem
v moři dalších problémů, které ponechává
Kotov bez odpovědi.

Pokusím se nyní metodickou analýzu pro-
cesu propočtu variant posunout na vyšší
stupeň. Významnou roli při propočtu hraje
mnoho faktorů, zde se zaměřím na čtyři
kategorie, které se mi momentálně jeví jako
nejvýznamnější.

1. Hodnocení pozice
Hodnocení pozice je činnost, kterou šachista
provádí během partie prakticky neustále,
nesporně je to nejčastější problém, jaký
mozek šachisty řeší. Právě hodnocení po-
zice je východiskem všech dalších úvah
o postavení na šachovnici a řešení problé-
mů, které pozice v sobě ukrývá. Hodnoce-
ní pozice je v metodice tréninku probíráno
jako samostatná kategorie, hlouběji se jím
zde zabývat nebudu, jen chci poukázat na
klíčovou souvislost hodnocení pozice a pro-
počtu variant. Hodnocení pozice jednak vý-
znamně ovlivňuje počátek propočtu vari-
ant (výběr „tahů-kandidátů“, tedy přesněji
odhalování všech možností, které má hráč
k dispozici, a všech problémů, které je nut-
no v dané situaci řešit), současně však zá-
sadním způsobem ovlivňuje také konec pro-
počtu varianty (propočet nutně musí být
v nějakém kroku ukončen, výsledná pozi-

ce musí být zhodnocena a porovnána s os-
tatními „větvemi“ provedeného propočtu)
a konečný výběr skutečně provedeného
tahu. Hodnocení pozice přitom obdobným
způsobem zasahuje do každého jednotlivé-
ho kroku prováděného propočtu jednoduše
proto, že jde o jediné kriterium, které může
rozhodnout o tom, zda zkoumaný tah je
dobrý nebo špatný – to jistě nikoho nepře-
kvapuje. Stejně tak jistě nepřekvapí, že tré-
nink a zdokonalování schopnosti hod-
notit pozici musí být přínosem pro všech-
ny související činnosti, tedy i propočet va-
riant.

2. Představivost, tedy schopnost „vi-
dět“ správně pozici po libovolně dlou-
hém propočtu varianty
Propočet variant při hře provádíme bez pře-
mísťování figur na šachovnici, mozek si tedy
musí umět postavení po každém kroku pro-
váděného propočtu správně zobrazit ales-
poň „v duchu“ a musí se v této virtuální
pozici umět orientovat naprosto stejným
způsobem, jako v pozici, kterou před se-
bou vidí očima na šachovnici. Taková před-
stavivost je individuální funkcí každého jed-
notlivého mozku, a významně souvisí
s mírou talentových předpokladů šachisty.
Každý již jistě poznal, že existuje jistá mez
provedených kroků, za kterou se mu již vir-
tuální pozice rozplývá a další pokračování
propočtu je provázeno mnoha chybami.
Tato mez navíc není stabilní, závisí napří-
klad i na povaze zkoumaných problémů,
nesporně negativním faktorem je únava
a některé průvodní prvky denního režimu
řady šachistů, které snižují provozní schop-
nosti jejich mozku (ačkoliv již jsem zažil
i opak). Představivost je možno zlepšovat
pravidelným cvičení a neustálou herní pra-
xí (delší herní přestávka téměř vždy před-
stavuje problém). Vhodným tréninkový cvi-
čením je určitě hraní partií naslepo (napří-
klad při delším cestování), studium šacho-
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vé literatury, analyzování a „přehrávání“
partií bez šachovnice. A rozhodně nezane-
dbávejte nejběžnější možnost při všech spo-
lečných tréninkových lekcích – každý pří-
klad zkoumejte nejdříve pouze „očima“ bez
přemísťování figur na šachovnici, každou
navrhovanou variantu nechávejte přednést
nejdříve slovně a teprve po jejím celkovém
schválení ji provádějte na šachovnici.

3.  Znalost co nejširšího souboru
základních kombinačních motivů
Teď nemluvím o složitých geniálních kom-
binacích, ale jen o znalosti „malé násobil-
ky“, tedy v tom nejjednodušším případě
o schopnosti rozeznat ve virtuální pozici,
že figura je napadena. Jsem přesvědčen, že
šachista nemůže kombinovat „z ničeho“,
schopnost nacházet kombinační možnosti
vyplývá ze znalosti příslušných základních
kombinačních motivů – tedy „něco podob-
ného už jsem někde viděl“. (Hledat v pozici
kombinační motiv, který vůbec neznáte, je
rozhodně hodně obtížný problém). Úspěch
kombinace pak závisí na schopnosti tyto
motivy rozeznat, dát do potřebných sou-
vislostí a správně použít v dané konkrétní
pozici. Soustavné cvičení, tedy opakování
známých motivů a seznamování se s no-
vými motivy, je mimořádně důležitou sou-
částí systematického tréninku od samých
počátků výcviku. Jedině tímto cvičením si
může šachista vypěstovat potřebné kombi-
nační podvědomí – tedy schopnost obje-
vovat kombinační možnosti pozice automa-
ticky, bez nějaké speciálně prováděné akce
mozku – trénovaný šachista prostě takové
„věci“ vidí hned na první pohled. Správně
vypěstované a cvičené kombinační podvě-
domí nesporně zvýší vaši jistotu a rychlost
při hodnocení pozice, při propočtu variant,
v časových tísních – vlastně ve všech fá-
zích partie.

4. Nápad
No ano, nápad je to neocenitelné tajuplno,
které především odlišuje schopnosti a kva-
litu jednotlivých šachistů. Tato schopnost
je nejdůležitější mírou talentu, souvisí
s fantazií i schopností syntetizovat zdánli-
vě nesouvisející skutečnosti. Schopnost
vytvořit „nápad“ se rozhodně velice špatně
učí, přesto však i v tomto oboru trénink má
důležitý význam. Všechno totiž není jen
pouhá abstrakce, i nápad ovlivňují zcela
reálné faktory, například zkušenosti a šíře
všeobecných šachových znalostí. I při hle-
dání nápadu velice pomáhá znalost jiných
nápadů z dřívějších partií, jde o jakési „vyš-
ší patro“ šachistova podvědomí. Mnohou
inspiraci můžete čerpat z prosté znalosti
běžných plánů a standardních postupů
v postaveních, které mají výrazné společ-
né znaky – pokud tyto znaky dokážete ro-
zeznat a zhodnotit jejich význam v konkrét-
ní situaci.
Ve vztahu k propočtu variant nápad výraz-
ně ovlivňuje výběr úvodních tahů – kandi-
dátů a především hraje rozhodující roli při
hledání cíle propočtu a rozhodování o cel-
kovém zaměření dalších záměrů hráče, tedy
o plánu další hry. V souvislosti s cílem pro-
počtu doporučuji techniku propočtu tréno-
vat mimo jiné na příkladech s přesně defi-
novanou konečnou pozicí, tedy například
úlohy typu x-tým tahem mat, nebo úlohy
zaměřené na konkrétní zisk materiálu.
U složitějších propočtů můžete v obdobném
duchu žákům nejdříve ukázat konečnou cí-
lovou pozici a nechat je hledat pouze cestu,
jak se do řešení z výchozí pozice dostat.

Všechny popsané prvky hrají při technice
propočtu variant významnou roli, měl by
na ně proto být při tréninku kladen značný
důraz. Oblasti představivosti a elementár-
ních kombinačních motivů potkávají žáci
již v úvodu základního výcviku, první ná-
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vyky techniky propočtu variant rovněž zís-
kávají již při studiu elementárních matových
vedení, s trochou tolerance dokonce již při
vysvětlování chodu figur. Hodnocení pozi-
ce má smysl hlouběji vysvětlovat až v poz-
dějších fázích výcviku, jde beztak o „ce-
loživotní“ téma. Vykládat šachovou hru
jako nápad má zřejmě smysl až ve chvíli,
kdy lze od posluchačů očekávat slušnější
úroveň všeobecného šachového vzdělá-
ní.

Kdykoliv však narazíte při výcviku na pro-
blematiku propočtu variant, respektive na
prvky s propočtem související, snažte se
přiměřeně úrovni a věku posluchačů zdů-
raznit význam logického a metodického,
tedy organizovaného postupu řešení. Ne-
sporně budete mít při nejrůznějších situací
možnost poukázat na přednosti řešení pro-
blému postupem, který má jistý řád a nějak
podmíněnou posloupnost jednotlivých kro-
ků řešení. V jisté fázi tréninku, nejlépe snad
již při přechodu žáků ze základního kurzu
mezi pokročilé, je možno zaměřit část tré-
ninkových jednotek přímo na demonstraci
metod logicky řazených posloupností řeše-
ní. Vhodnými vzorky budou dozajista slo-
žitější příklady koncovek, ve kterých re-
dukovaný počet hrajícího materiálu budí
neopodstatněný dojem jednoduchosti pro-
blémů, ačkoliv je tomu často spíše nao-
pak, právě „jednoduchost“ postavení často
vyžaduje mnohem hlubší, propracovaněj-
ší a preciznější uchopení problému než po-
zice plné materiálu, kde je třeba nutno jen
nalézt a uplatnit jeden kombinační prvek.

Pro praktické rozvinutí problematiky pro-
počtu variant jsem vybral téma, které patří
k vůbec nejnáročnějším úkolům v disciplíně
organizovaného myšlení a přísně logického
postupu jednotlivých kroků řešení. Je jím
teorie rovnováhy korespondujících polí,
známá především z oboru pěšcových kon-
covek s mnoha pěšci, příklady jejího uplat-

nění však lze nalézt i jinde, například při
manévrování kolem slabého pěšce v kon-
covkách stejnobarevných střelců.

Rovnováha korespondujících
polí

Rovnováha v tomto smyslu je rovnová-
hou prostorovou, rovnováhou v možnos-
tech manévrování útočící i bránící strany.
Rovnováhu zde definujeme jako takové
vzájemné postavení obou stran, ve kterém
není možno dále zlepšovat a rozšiřovat útoč-
né možnosti jedné strany. Rovnováha je
takové vzájemné postavení obou stran, ve
které strana, která je na tahu, musí rov-
novážné postavení opustit a zhoršit si tak
své možnosti. Nejběžnější rovnováhou to-
hoto typu v pěšcových koncovkách je vzá-
jemná opozice králů, s tou se žáci sezna-
mují již na samém začátku studia pěšco-
vých koncovek. Pochopení tohoto prvku
napomáhá jednoduchá optická podoba opo-
zice na šachovnici. Opozice králů je speci-
álním případem teorie rovnováhy korespon-
dujících polí – král, který je nucen opozici
opustit, rovnováhu ztrácí a soupeř toho vy-
užije k zlepšení svých vyhlídek (obránce
k udržení remízy, útočník k průniku krále
do soupeřovy pozice prostorem, který mu
soupeřův král uvolnil). Korespondující pole
jsou vlastně logicky související posloupnost
jednotlivých navazujících postavení opozi-
ce, pokud ovšem pojem opozice budeme
chápat jen jako vyjádření okamžité rovno-
váhy a potlačíme její optický obraz na ša-
chovnici – korespondující pole totiž mohou
mít vzájemný geometrický vztah mnohem
komplikovanější než zobrazuje běžná opti-
ka opozice. Metodu korespondujících polí
používáme v případech, kdy útočící strana
musí manévrovat mezi dvěma klíčovými
hrozbami, přičemž postavení není možno
řešit běžnějšími metodami propočtu buď
vzhledem k charakteru pozice, nebo vzhle-
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dem ke vzájemné vzdálenosti a rozsahu ma-
névrovacího prostoru obou hlavních bojo-
vých jednotek, tj. v pěšcových koncovkách
králů. Metoda umožňuje zmapovat i roz-
sáhlý prostor šachovnice z pohledu rovno-
váhy a umožňuje naplánovat a provést i mi-
mořádně složité přesuny krále s cílem po-
mocí nevýhody tahu nebo přesunu tempa
proniknout ke slabinám v táboře soupeře,
respektive naopak rovnováhu udržet a sla-
biny ubránit.

Mimořádná náročnost metody na organi-
zovaný postup myšlení je způsobena tím,
že během řešení je nutno udržet přehled
o mnoha již zjištěných souvislostech, vy-
vozovat z nich další fakta, zpětnou kontro-
lou eliminovat a upřesňovat dříve zjištěné
nejasnosti, a přitom si ještě zachovat schop-
nost běžného šachového myšlení, tedy ob-
jevovat skryté možnosti útoku a obra-
ny i v situacích daleko vzdálených od vý-
chozí pozice. Celý proces se přitom ode-
hrává ve světě virtuální šachovnice, která
sice většinou zachovala základní formace
výchozího postavení na šachovnici, analý-
za je však prováděna „od zadu“ – průzkum
začíná v kritické závěrečné pozici, která
o výsledku definitivně rozhoduje, a postup-
ně ve zpětných krocích je zkoumána cesta,
kterou je možno se do této pozice z výcho-
zího postavení dostat. Ve světě reálné par-
tie nemají hráči jinou možnost než takový
proces ve virtuálním světě protrpět, při tré-
ninku si mohou při řešení pomoci vyplňo-
váním pomocné tabulky korespondujících
polí (taková pomůcka je při vážné partii
přísně zapovězena, pokus něco takového
využít hrozí kontumací partie). Zjištěná ko-
respondující pole by do tabulky žáci měli
vyplnit po úspěšném provedení virtuálního
rozboru (nebo pokud rozbor ve virtuálním
světě selže, což je pravděpodobnější), poté
již s touto pomůckou postup řešení zopa-
kovat a zkontrolovat. Po ukončeném roz-
boru je ještě nutno provést sehrávku pozi-

ce podle zjištěných informací. Pokud žáci
vystačí s informacemi z virtuální reality i při
sehrávce, zaslouží nejvyšší ocenění (trenér
sehrávku ovlivňuje výběrem nejnáročněj-
ších obran). Běžnější ale asi bude sehrávka
s pomocí vyplněné tabulky, to však není
zásadně chybné – sehrávka totiž často pře-
kvapivě přichází v obraně s možnostmi, kte-
ré během postupu řešení metodou korespon-
dujících polí nebyly brány v úvahu, proto-
že se pohybuji mimo oblast rovnováhy. Pře-
sto však mohou vést k pozdějšímu opětov-
nému návratu do rovnovážných postavení,
pokud nebude útočník reagovat správně –
i to slouží k nenápadné kontrole správnosti
provedeného řešení.

Pro potřeby tréninku má metoda korespon-
dujících polí ještě jednu mimořádnou hod-
notu – základní hodnotou vzorových příkla-
dů je spíše celý logický postup řešení než
úvodní tah správného řešení, proto se žáci
mohou k těžším příkladům po určité době
i vícekrát vracet, provádět celý postup řeše-
ní znovu a mohou si tak i sami bez trenéra
ověřovat, zda se jejich schopnost organizo-
vaného myšlení průběžně zlepšuje.

Holého textu však již bylo dosti, přistou-
píme ke konkrétním příkladům – během
jejich řešení si doufám dále ujasníte drob-
nosti, které jsem v průvodním textu snad
objasnil nedostatečně, nebo jsem je zatím
přímo utajil. Text je prokládán metodický-
mi poznámkami spíše pro trenéry, ale vě-
řím, že materiál mohou bez zábran použít
i všichni čtenáři. Pokud si budou chtít pro-
blémy vychutnat, nic jim nebrání text pod
diagramy zakrýt a ponořit se do problémů
po hlavě.

Příklad 1:
Na úvod jsem vybral známý elementární

příklad, který je často používán spíše jako
ukázka motivu přesunu tempa pomocí troj-
úhelníku krále. Taková souvislost je srozu-
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mitelná, teorie korespondujících polí se za-
bývá manévrovacím bojem králů kolem
definovaného rovnovážného postavení, pře-
sun tempa je speciálním případem této teo-
rie. Rozbor tohoto příkladu v duchu teorie
korespondujících polí mi připadá metodic-
ky srozumitelnější.

Diagram č. 1
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-mk-+-+-0
9p+P+-+-+0
9zP-mK-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Rozbor postavení:
Z úvodních lekcí pěšcových koncovek je

známo, že kritická pole pěšce c6 jsou pole
b7 a d7, tuto skutečnost přítomnost dvoji-
ce pěšců a5/a6 nijak nemění. Pokud bílý
pronikne králem na jedno z těchto kritic-
kých polí, pak vítězí. Černý tomu může čelit
pouze jedním známým způsobem (lze pro-
věřit odstraněním dvojice pěšců a5/a6 ze
šachovnice). Existence dalších pěšců na
šachovnici nabízí bílému ještě jednu cestu
k výhře – pronikne-li králem na b6, pak zís-
ká pěšce a6. Černý by tomu mohl zabránit
pouze současným protiútokem na pěšce c6,
což zde není možné (útok z pole d6 umož-
ní při bílém králi na b6 jednoduchý průnik
pěšce c6 k poli proměny). Důležité je, že
v postavení nejsou k dispozici žádné tahy
pěšci – je zjevné, že na sloupci a jsou pěšci
blokováni, musíme si ovšem také uvědo-
mit, že tah pěšcem na c7 znamená rozho-
dující krok partie – buď bílý tohoto pěšce

dovede do dámy (pokud černý král v od-
pověď musí opustit pole c8), nebo vzápětí
partie končí patem (pokud černý král
v odpověď na pole c8 naopak vstoupí).
Tuto skutečnost je užitečné při „opaková-
ní“ kritických polí pěšce c6 zdůraznit. Po-
zici na diagramu proto rozhodne manévro-
vací boj obou králů. Manévry bílého krále
omezují pouze dvě skutečnosti. Především
král musí chránit pěšce c6, při manévrová-
ní se od něho nesmí příliš vzdálit, proto
nemá smysl zkoumat větší prostor než ob-
last vymezenou obdélníkem a6–e6–e4–a4.
V tomto prostoru je několik polí, která jsou
nepřístupná díky vlastním pěšcům a díky
černému pěšci, který kontroluje pole b5.
Manévrovací prostor černého krále je vy-
mezen přinejmenším čtvercem pěšce c6,
tedy oblastí a8–e8–e6–a6. I v této oblasti
je několik nepřístupných polí, jednak díky
vlastnímu pěšci, ale především díky půso-
bení bílých pěšců, kteří kontrolují pole b6,
b7 a d7. Dojdeme-li rozborem k tomuto
bodu, je důležité uvědomit si v této chvíli
význam pole c7 – jde o jediné pole, ze kte-
rého černý král napadá bílého pěšce a ome-
zuje tak výraznějším způsobem manévry
bílého krále. Pole d6 a e6 mají v této ob-
lasti roli jen teoretickou, pokud na ně vstoupí
černý král, je koncovka rozhodnuta – buď
černý král následně získá pěšce c6, nebo
naopak bílý provede svého pěšce do dámy
– záleží jen na tom, kde je v oné chvíli bílý
král.

Tím jsme shrnuli všechny významné sku-
tečnosti, které boj v této pozici ovlivňují.
Trénovaný mozek zkušenějšího šachisty by
si měl uvedená fakta uvědomit prakticky
okamžitě, „na první pohled“ a bez zvlášt-
ního přemýšlení – řadím to k podvědomým
„optickým“ a „automatizovaným“ činnos-
tem v myšlení šachisty. Pokud si vaši žáci
s rozborem poradí řekněme do jedné mi-
nuty, pak jsou minimálně v oblasti pěšco-
vých koncovek a v oblasti logického myš-
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lení připraveni velmi dobře. Pokud se ne-
zorientují v rozboru pozice řekněme do
5 minut (s tolerancí většího kroužku do
10 minut), pak jste toto téma do výcviku
zařadili příliš brzo a chcete-li v tématu
vůbec pokračovat, pak musíte výklad vést
velice podrobně a pomalu.

Závěry z rozboru:
Zatím jsme si uvědomovali fakta, nyní

musíme učinit závěry. Postavení na diagra-
mu představuje určitou rovnováhu, pokud
by byl na tahu černý, okamžitě by prohrál,
protože by musel uvolnit přístup na pole
b6. Pole b7 jako útočný cíl bílého krále zde
není důležité, cesta k němu vede přes pole
b6, a obsazení pole b6 již k výhře stačí samo
o sobě. Pokud vstoupí bílý král kdykoliv
během manévrování opět na pole c5, musí
na to černý král reagovat vstupem na pole
c7, jinak prohrává (vstup na pole a7 zjevně
nestačí k zastavení pěšce c6). Rovněž po-
kud bílý král vstoupí na pole d6, musí čer-
ný král reagovat vstupem na pole d8, jinak
bílý prosadí postup pěšce c6 do dámy. Zís-
kali jsme tak první dvě jednoznačné dvoji-
ce polí (c5/c7 a d6/d8), které černému za-
chovají rovnováhu – tyto dvojice se nazý-
vají dvojice korespondujících polí. Tím
jsme popsali obě základní hrozby bílého.
Cílem manévrování bílého krále bude tyto
hrozby kombinovat (něco podobného již se
zajisté probíralo v úvodních lekcích o kom-
binacích). Pole c5 a d6 přímo sousedí, naši
pozornost si jistě zasluhuje další pole, ze
kterého může bílý král na obě tato pole
vstoupit, tedy pole d5. Aby černý mohl če-
lit oběma potenciálním hrozbám, musí při
vstupu bílého krále na pole d5 zaujmout
takové pole, aby z něho mohl vstoupit jak
na pole c7, tak na pole d8. Protože pole d7
kontroluje pěšec c6, má černý král opět jen
jediné odpovídající pole – pole c8. Tím jsme
získali další jednoznačnou dvojici korespon-
dujících polí d5/c8 a objevili jsme zároveň

první linii rovnováhy („přímý“ kontakt králů
ve vztahu k pěšci c6). Vytvořit hrozbu vstu-
pu současně na všechna tři objevená kore-
spondující pole není možné, další postup
se musí omezit na útok proti dvojicím těchto
polí. Útok na pole d6 a d5 z polí e6 nebo
e5 zde nemá praktický význam, černý prav-
děpodobně vždy může vstoupit králem na
c7 a bílý by si musel pokrýt pěšce z pole
d5, čímž by se musel vrátit na první linii
rovnováhy. Má to svou logiku, pole e6 a e5
jsou příliš vzdálena od pole b6, což je je-
den z klíčových cílů útoku. Zajímavější je
průzkum polí c4 a d4, ze kterých je kombi-
nování útoku na d7 a b6 jistě snadnější.
Z těchto polí jsou ohroženy pole c5 a d5,
černý tedy musí hledat odpovídající pole,
ze kterého může v dalším tahu vstoupit na
pole c8 i c7. Díky působnosti pěšce c6 jsou
taková pole dvě – b8 a d8. Zkušenější hráč
zde již zavětří stopu – zatímco pole c4 a d4
sousedí přímo, pole b8 a d8 jsou od sebe
vzdálena o jednu řadu a černý král mezi
nimi nemůže manévrovat přímo a plynule.
Méně zkušený hráč bude pokračovat me-
chanicky – vybere si libovolně jedno ze
zkoumaných polí, například pole c4. K to-
muto poli v této chvíli stanovil dvě možná
korespondující pole b8 nebo d8, více se
v dané chvíli odvodit nedá. Identifikovaná
dvojice korespondujících polí není jedno-
značná, ale to je v této logické metodě po-
měrně častý jev. Další postup to nijak zá-
sadně neovlivní – buď v dalším průběhu
analýzy jedno z těchto polí bude vylouče-
no jako nepoužitelné, nebo se ukáže, že pro
řešení úkolu není tato nejednoznačnost pře-
kážkou. Popsali jsme tedy pole c5, d6, d5,
e6, e5 a c4 – z dosud uvažovaných nám
zbývá ještě pole d4. V jeho těsném sou-
sedství jsou pole c5, d5 a c4 – a pozor,
těmto polím odpovídají v zóně černého krá-
le vždy různá korespondující pole (c7, c8,
a dvojice b8/d8). Vstupem na pole d4 tedy
bílý král vytvoří tři hrozby. I když král díky
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svému chodu dovede vytvořit ještě více
hrozeb, jsou tři hrozby v drtivé většině pří-
kladů již tak vysoký počet, že jim obránce
může čelit jen jedním jednoznačným způ-
sobem, pokud jim vůbec čelit může. Hle-
dáme tedy pole, ze kterého černý král může
vstoupit současně na pole c7, pole c8 a ale-
spoň jedno z polí b8 nebo d8. Taková pole
existují, jsou to pole b7 a d7, jenže obě
tyto pole kontroluje bílý pěšec c6 a černý
král na ně vstoupit nemůže! K poli d4 tedy
korespondující pole neexistuje! Pokud
tedy bílý král vstoupí na pole d4, černý ne-
může udržet rovnováhu a musí prohrát.
Pokud bychom v předcházejícím kroku
zvolili jako počáteční bod úvahy naopak pole
d4, objevili bychom totožným postupem,
že korespondující pole neexistuje k poli c4.
Ten zkušenější hráč, o kterém byla řeč výše,
by po zjištění, že k polím c4 i d4 jsou kore-
spondující pole b8 a d8, jistě rychle po-
chopil, že pokud se jednoduše králem pře-
místí z c4 na d4, černý není schopen udr-
žet odpovídající korespondující pole a úlo-
hu by prakticky vyřešil již v onom okamži-
ku. V podstatě by učinil zmíněný trojúhel-
níkový manévr krále, to je ale zapříčiněno
spíše jednoduchostí tohoto příkladu, ve slo-
žitějších příkladech doporučuji prodloužit
postup naznačené logické metody a podob-
né poznatky využívat jen jako „stopy“.

V každé případě jsme logickým myšlen-
kovým postupem úlohu vyřešili a zbývá po-
stup provést na šachovnici. Pro přiblížení
postupu ve složitějších případech však ješ-
tě vložím pomocnou tabulku korespondu-
jících polí.

Názorná tabulka dvojic korespondujících
polí:

Sehrávka
1. Kd5 V rozboru jsem nezdůraznil toto

omezení úvodního tahu bílého. V tomto
příkladu to není významné, neboť jsme
objevili, že černý nemá k poli d4 žádné od-
povídající korespondující pole a k úspěš-
nému řešení je tedy nutno jen dopravit krále
na pole d4 a provést vítězný postup. Obec-
ně ovšem je omezující možnost úvodního
tahu bílého i černého krále pro řešení prv-
kem významným a v rozboru musí být vza-
ta v úvahu! 1. ... Kc8 2. Kc4 2. Kd6?! Kd8
3. c7+ Kc8 4. Kc6 pat. 2. ... Kd8 3. Kd4!
Bylo dosaženo klíčové pole řešení úlohy,
začíná vítězná fáze manévru. 3. ... Kc8 Po
3. ... Kc7 4. Kc5 černý prohrál boj o pole
b6, bílý získá pěšce a6 a projde jedním ze
svých pěšců do dámy. Černý volí cestu del-
šího odporu, tím si mimo jiné ověří, že bílý
provedl rozbor pozice správně! 4. Kd5 Kd8
5. Kd6 Kc8 6. c7 Kb7 7. Kd7 1–0

Příklad 2:
Tuto studii zveřejnil v roce 1931 v časo-

pise Československý šach mezinárodní mistr
Jan Foltys. Jedná se o poměrně jednodu-
chý a srozumitelný příklad teorie korespon-
dujících polí, který je vhodný jak pro vý-
klad, tak jako zadání pro domácí úkol.

Diagram č. 2
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+k+-0
9-+p+-+-+0
9+pzPp+-+-0
9p+-zP-+p+0
9zP-+P+-zP-0
9P+-+-+K+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

c5 d6 d5 c4 d4 

c7 d8 c8 b8/d8 ? 
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Rozbor postavení:
Blokovaný pěšcový řetězec zde nabízí

bílému králi opět dvě možnosti útoku.
Pokud bílý král pronikne na pole f4, pak
buď získá pěšce g4, nebo (při postavení
černého krále na h5) získá otevřený pří-
stup k pěšci c6 a jednoduché výhře. Je zjev-
né, že na pole f4 černý bílého krále pustit
nesmí. Druhý útok bílého krále může být
veden skulinou b4 přes pole a5 a b6 proti
pěšci c6. Ve výkladu můžeme použít názor-
ný pomocný diagram s bílým králem v těsné
blízkosti pěšce c6.

2P1
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-mk-+-+-0
9K+p+-+-+0
9+pzPp+-+-0
9p+-zP-+p+0
9zP-+P+-zP-0
9P+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Pokud mají žáci slušné znalosti ze základ-
ního kursu pěšcových koncovek, bude jim
rychle jasné, že pokud bílý král pronikne
na pole b6 nebo a6 (!), pak černý král nemá
žádnou šanci ubránit pěšce c6, ať stojí na
polích d7 nebo c7 – bílý král manévrem na
polích a7, b7 a b6 (např. 1. Ka7 Kc8 2. Kb6
Kd7 3. Kb7) černého krále od pěšce c6
odežene a pozře postupně celý řetězec čer-
ných pěšců s jasnou výhrou. Černý tedy
musí zastavit bílého krále nejpozději na poli
a5. Máme tedy jasno v hrozbách bílého:
pokud jeho král vstoupí na pole na pole e3,
musí se mu černý král postavit do cesty
z polí g5 nebo f5; pokud bílý král pronikne
na a5, musí černý král oponovat z polí a7

nebo b7. Bylo by ovšem neodpustitelnou
neopatrností, kdybychom se při rozboru
omezili jen na inventuru možností útoku!
Jen zřídka je postavení tak jednoznačné,
že obránci nenabízí žádnou možnost ak-
tivní protihry. V této úloze bílí pěšci bez-
pečně odebírají černému králi možnost prů-
niku přes královské křídlo, ale na dámském
křídle situace tak stabilní není. Teoreticky
může černý dámské křídlo uvolnit i kombi-
nační cestou (motiv b5–b4, axb4, a4–a3
a zásah krále přes b5), jelikož to však vy-
žaduje, aby bílý král byl dosti vzdálen (a na
tempa je postup delší), má smysl zkoumat
jednodušší způsob průlomu b5–b4 při čer-
ném králi na poli a5. Bílý tomu může za-
bránit jen včasným vstupem krále na c3,
tím ale své vyhlídky na dámském křídle
nemůže zlepšit (na a6/b6 ho ani při ústupu
černý král nepustí). Musíme tedy zjistit, jak
daleko musí bílý král pokročit v průniku po
královském křídle, aby tato protihra k zá-
chraně černého nestačila. I v této chvíli je
rozumné výklad názorně doplnit pomocným
diagramem – zde je.

2P2
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+p+-+-+0
9mkpzPp+-+-0
9p+-zP-mKp+0
9zP-+P+-zP-0
9P+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Opět začneme selskými počty – pěšec g3
má k poli proměny 5 tahů, průlom černého
(výměna na b4 – b4, axb4, Kxb4 musíme
počítat jako 1 tah – sebrání Pa2 a postavení
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dámy na a1 trvá 7 tahů. Pokud tedy již bude
mít bílý pěšec volnou cestu, k výhře to po-
stačí (třeba výměnou dam, z a1 černý král
do druhé fáze pěšcovky asi moc nezasáh-
ne). Pokud bude ještě stát bílému pěšci
v cestě jeho král, pak se bílý přinejmenším
nevyhne nepříjemné dámské koncovce.
Šance na výhru bílého sice jsou, ale analy-
ticky moc prokazovat nejdou – nešlo by se
tomu nějak vyhnout? Postavení na pomoc-
ném diagramu ukazuje okamžik kritického
rozhodnutí bílého: 1. Kxg4? b4 2. axb4+
Kxb4 3. Kf5 Ka3 4. g4 Kxa2 5. g5 Kb3
6. g6 a3 7. g7 a2 8. g8 D a1 D 9. Ke5!?
vede ke zmiňované dámské koncovce, kde
si bílý zachoval poziční převahu a jeho šance
na výhru trvá. Pokud není vyhnutí, musí
se s tímto výsledkem spokojit, současně si
rovněž ověřil, že další tempo méně, tj. s krá-
lem na e3, by již k výhře stačit nemělo. Ale
– pokud již žáci mají s pěšcovkami určité
zkušenosti, měl by je napadnout v pozici
pomocného diagramu jiný plán, který je
mnohem spolehlivější – slabinou totiž není
jen g4, ale také pěšec c6!: 1. Ke5! b4
2. axb4+ Kxb4 3. Kd6 Ka3 4. Kxc6 Kxa2
5. Kxd5 Kb3 6. c6 a3 7. c7 a2 8. c8D a1D
9. Dxg4+ +– znovu vznikne dámská kon-
covka, ale převaha 3 pěšců nebudí o vítěz-
ství bílého pochyb.

Proč vlastně provádíme toto dodatečné
početní cvičení dostihů v pěšcovce? Proto-
že protihra soupeře musí být v úvahách
bílého vždy respektována. V tomto přípa-
dě si prostě musí bílý včas uvědomit, že při
manévrování králů nesmí dovést černého
krále na dámské křídlo příliš blízko k poli
a5, pak již by se k vítěznému průlomu ne-
musel vůbec dostat. Ještě raději zdůrazním,
že průzkum korespondujících polí v blíz-
kosti pole a5 je mapováním manévrovacích
možností a jedné z hrozeb bílého, vůbec to
nemusí znamenat, že do této oblasti bílý
král při manévrování skutečně vstoupí!

Závěry z rozboru
Po zmapování útoku i protihry se může-

me vrátit k další analýze základní pozice
diagramu 2. Popsali již jsme si význam polí
e3 a a5 pro bílého, abychom se mohli po-
hnout dále, potřebujeme ovšem stanovit
protipolohy černého krále jednoznačnějším
způsobem. Toho dosáhneme jednoduchou
úvahou – útočná pole bílého jsou na růz-
ných křídlech, bílý král mezi nimi může
manévrovat různými cestami, ale jedna
spojnice těchto bodů je nejkratší. Tako-
vá výjimečná vlastnost skutečně musí hrát
důležitou roli v řešení – trasa e3–d2–c3–
b4–a5 je první linií útoku. Aby černý
mohl držet rovnováhu, musí proti této
útočné linii postavit linii obrany, která je
přinejmenším stejně dlouhá ne-li kratší než
ta útočná. Pohybujeme se stále v oblasti
selských úvah – nejde-li to jedním smě-
rem, stihne mi soupeř oponovat i na druhé
straně? A hle – z pole g5 vede na pole b7
celých 5 tahů, tedy o tah více než trvá
cesta z e3 na a5. Naopak z pole a7 vede
opačným směrem na pole f5 rovněž 5 tahů,
zatímco cesta bílého z a5 na e3 se nepro-
dloužila. Mezi a7 a g5 trvá cesta 6 tahů, to
už černý král sokovi nestačí ani gratulovat
(ale uspěl by protiútokem na dámském kří-
dle!). Pokud se chce černý král ubránit proti
první linii útoku, musí se přemísťovat po
polích f5–e6–d7–c7/c8–b7 – tato pole tvoří
první linii obrany. Můžeme to vyjádřit
i vznešeněji – černý král se může při pře-
sunu za bílým králem opožďovat pouze
o jeden sloupec, ale to mi připadá méně
srozumitelné, či spíše vysvětlitelné. V kaž-
dém případě jsme získali první kolekci
dvojic korespondujících polí – jednoznač-
né e3/f5, d2/e6, c3/d7, a5/b7 a kompliko-
vanější pár b4/c7 nebo c8. S dvojznačností
ekvivalentu pole b4 se musíme smířit, s tím
totiž nic nenaděláme. Všimli jste již vů-
bec, že pohyb krále na šachovnici po dia-
gonálách má jiné vlastnosti než pohyb po
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sloupcích a řadách? Cesta po diagonále je
jednoznačná a „přímá“, zatímco směr vo-
dorovný či svislý nabízí králi řadu křivola-
kých úhybů, ačkoliv konečný výsledek je
vždy stejný (v místě i čase). Tento pozna-
tek hraje především v pěšcových koncov-
kách významnou roli (vzpomeňte napří-
klad na prosté pravidlo čtverce) – pokud
král někam spěchá po diagonále, je mož-
no mu cestu znepříjemnit mnohem snáze
než trasu rovnou či svislou, i když jsou
obě na počet tahů stejně dlouhé. V našem
případě na těchto korespondujících polích
„navíc“ opravdu příliš nezáleží. Pole b4
je jediným polem spojujícím body c3 a a5,
černí pěšci v tomto terénu bílému králi
neumožňují žádné kličkování, pro teorii
rovnováhy tedy ani není příliš zajímavé
jakým způsobem se v protiváze černý pře-
místí z pole d7 na pole b7. Pokud lpíme
na jednoznačnosti první linie korespondu-
jících polí, klidně si můžeme myslet, že
pole b4 koresponduje s polem c7,5 – v této
úloze tím ničemu neublížíme. Milovníci
sci-fi si mohou myslet, že pole b4 je červí
díra mezi poli c3 a a5, proti ní v táboře
černého vede srovnatelná červí díra mezi
poli d7 a b7. Filosofování o jednoznač-
nosti oponenta pole b4 na úrovni mlad-
ších žáků je poněkud nemetodické, i když
zvláště myšlenka o červí díře se mi doce-
la líbí – jde jen o to žáky přesvědčit, že
jednoznačnost každé korespondující dvo-
jice není pro úspěšné řešení nezbytnou
podmínkou. První linii rovnováhy jsme
identifikovali, nyní budeme hledat, odkud
ji účinně napadnout. K dispozici máme jen
dvě pole, ze kterých navíc vznikají jen dvě
hrozby – to by ale při diagonálních pohy-
bech mělo k jednoznačnosti stačit. Poli e2
v sousedství polí e3 a d2 musí odpovídat
pole, ze kterého existuje vstup na pole f5
i e6 – jasně pole f6. Poli c2 v sousedství
polí c3 a d2 pak logicky odpovídá pole e7,
ze kterého je možno vstoupit na pole d7

i e6. Máme další „mini“ linii c2/e7 a e2/f6.
V této chvíli mám chuť poukázat na zby-
tečnost mapování pole b2 s odkazem na
poznámku o důsledcích existence protih-
ry černého na dámském křídle a vzdále-
nosti pole b2 od hlavní oblasti boje, ale
nepřipadá mi to příliš metodické –
v jiných případech se budeme muset za-
bývat i jinými nečekaně vzdálenými mís-
ty. Zatím ale na pole b2 zkusme zapome-
nout – zdůrazníme raději metodiku další-
ho kroku myšlenkového postupu. Máme
zatím dvě linie rovnováhy, nyní musíme
zkoumat linii třetí. A tu je rozumné zkou-
mat počínajíc polem, ze kterého je mož-
no ohrozit nejvíce jednoznačně již ur-
čených korespondujících polí. Tím má-
me největší šanci na jednoznačné určení
dalšího korespondujícího pole v obraně
a zjednodušujeme si tak myšlenkový po-
stup! Největším favoritem je tedy pole
v sousedství tří již známých polí, není-li,
pak pole v sousedství dvou diagonálně sou-
sedících známých polí – o významu dia-
gonál viz výše. Vše jasno, další linii útoku
začínáme průzkumem pole d1. Král ohro-
žuje c2, d2 a e2, černý král musí mít
v dosahu pole e7, e6 a f6 – máme další
jasnou dvojici d1/f7. Nyní není pochyb
o okolí polí c1 a e1 – obdobným způsobem
objevíme další dvě dvojice korespondují-
cích polí c1/f6 a e1/e7. Tím se vyjasnilo
i okolí pole b2 a dvojici korespondujících
polí b2/e6, ale o malém významu pole b2
již jsem se zmínil – je navíc i hodně dale-
ko od výchozí polohy bílého krále. Dale-
ko významnější je pole f2 v těsné blízkos-
ti bílého krále – z něho jsou napadena pole
e1, e2 a e3 – černý král musí mít v dosahu
pole e7, f6 a f5 – s polem f2 koresponduje
pole e6. Neúprosně logickým postupem
jsme dospěli k poslednímu nezmapované-
mu poli třetí útočné linie bílého, k poli f1.
Z něho je napadeno e1, e2 a f2, černý musí
mít v dosahu pole e7, f6 a e6 – to jde jedi-
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ně z pole f7. Na poli f7 však černý král
ve výchozí pozici již stojí! Úvodním vstu-
pem na f1 tedy bílý vstoupí do rovnováž-
ného postavení a vnutí černému nevýho-
du tahu, která bude znamenat tragickou
ztrátu rovnováhy, zmapovaná oblast ko-
respondujících polí již v dalším průběhu
povede bílého krále přímou cestou k ví-
tězství. Pokud se bude zdát žákům celý
logický postup řešení zbytečně složitý
a budou chtít řešení „hádat“ již po několi-
ka úvodních krocích (např. odkazem na
vzdálenou opozici králů f1–f7), pak jim
můžete zadat úlohu jinak – nechť hledají,
jakým způsobem v pozici diagramu 2 čer-
ný na tahu udrží remízu! Jen kompletní
rozbor objasní, že černý král musí vstoupit
na jedno z polí f6 či e7 a přemísťováním
krále po těchto polích vyčkávat, až se bílý
pokusí opustit roh šachovnice přes sloupec
f – pak se černý král vydá na pouť po kore-
spondujících polích a nemůže prohrát. Na
další nedostatky metody „hádání“ lehce
poukážete při šikovně vedeném praktickém
příkladu skutečné sehrávky koncovky.

Názorná tabulka dvojic korespondujících
polí

Sehrávka
Další vedení partie je po rozboru srozu-

mitelné, ale má ještě určité záludnosti:
1. Kf1! Ke7 Z 8. řady černý král neuhájí
pole f4. Tah v partii znamená nejdelší od-
por, po 1. ... Kf6 nebo 1. ... Ke6 nalezne-

me odpovídající pokračování v tabulce ko-
respondujících polí. Co si ale počneme po
tazích 1. ... Kg7!? nebo 1. ... Kg6!? – tato
pole v tabulce korespondujících polí čer-
ný vůbec nemá! Toto je pro úlohy s kores-
pondujícími poli běžná situace – bílý musí
reagovat vstupem na takové pole, jehož
korespondující pole nemá obráncův král
v dosahu – tím není e2 (f6 v dosahu je!),
ale jak f2, tak e1 požadavek splňuje (e6,
respektive e7)! Pole f2 vypadá lákavě, pro-
tože přibližuje útok na pole f4 a nutí černé-
ho k závaznějším opatřením, jelikož černý
král musí vstoupit na 6 řadu. Správné však
je pole e1, což lehce dokazuje pokračování
1. ... Kg7!? 2. Kf2 Kg6!, neboť černý zají-
mavým a vtipným způsobem nutí bílého
k opravě, bílý totiž musí znovu zaútočit na
„nedosažitelné“ pole e7 tahem 3. Ke1!,
vstup na pole e3 nebo e2 by černému do-
volil získat trvale zpět rovnováhu korespon-
dujících polí! Černý se dále musí bránit
vstupem na sloupec f, po 3. ... Kf6 4. Ke2!
však již má jediný tah 4. ... Ke6 (z g6 nes-
tíhá pole a5, ze 7. řady pole f4), načež
5. Kd2! učiní matoucímu kličkování černé-
ho definitivně přítrž. Je zřetelně vidět, že
ani dokonale provedený rozbor pozice
v duchu teorie korespondujících polí nezba-
vuje hráče povinnosti při hře šachově mys-
let! 2. Ke1! Kf7 Z pole e7 nemá černý král
v dosahu žádné „neexistující“ korespondu-
jící pole, 8. řada je stále tabu, vytváří ale
bílému králi nový problém – kudy dále?
Tento příklad se může jednoduše dále řídit
tabulkou korespondujících polí, v jiných
příkladech poskytne znovu vodítko zása-
da útočit na nedostupné korespondující
pole. 3. Kd1! Ke7 3. ... Ke6 4. Kd2! dile-
ma černého rovněž nevyřeší. 4. Kc2! Až
v této chvíli může bílý vstoupit na 2. řadu
a posunout útok na druhou útočnou linii!
4. ... Kd7 (4. ... Ke6 5. Kd2!) 5. Kc3! A této
chvíli bílý úspěšně pronikl na první útoč-
nou linii, pole c3 navíc představuje klíčové

e3 a5 d2 c3 b4 e2 

f5 b7 e6 d7 c8/ 
c7 f6 

c2 d1 c1 e1 f2 f1 

e7 f7 f6 e7 e6 f7 
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rozcestí mezi útoky na obě křídla. Černý si
může vybrat: 5. ... Ke6 6. Kb4 Kd7 7. Ka5
Kc7 8. Ka6 +– prohrává metodou předve-
denou na pomocném diagramu 2P1, po-
kus o protiútok po 5. ... Kc7 6. Kd2! Kb7
7. Ke3 Ka6 8. Kf4 Ka5 bezpečně prohrá-
vá po 9. Ke5! metodou popsanou při řeše-
ní pomocného diagramu 2P2.

Příklad 3
Následující úlohu zveřejnil v roce 1900

v Manchester Evening News tehdejší mistr
světa Emanuel Lasker. Neúprosná logika
vědeckého postupu analýzy metodou kore-
spondujících polí lákala i největší šachové
velikány. Laskerova studiová tvorba není
příliš rozsáhlá, ale vesměs jde o výjimečné
kousky. Tato úloha tehdy významně otřás-
la zastánci teorie opozice v pěšcových kon-
covkách – nic takového se při řešení uplat-
nit nedá. Úloha je vhodná pro výklad i jako
náročnější domácí cvičení.

Diagram č. 3
XIIIIIIIIY
9k+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zp-+-+0
9zp-+P+p+-0
9P+-zP-zP-+0
9mK-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Rozbor postavení:
Tentokrát již se pokusím být stručnější,

věci zásadní důležitosti byly dostatečně po-
psány v předcházejících dvou příkladech.
Bílý zde znovu pracuje se dvěma hrozba-
mi – průnikem přes pole b5 a průnikem
přes pole g5 (respektive h5). Průniku přes

královské křídlo je zde vysloveně doplň-
kovou hrozbou k rozptýlení pozornosti
obránce, protože i černý král zde může
proniknout přes pole g4/h4 a disponuje tak
na tomto úseku silnou protihrou. Veškeré
manévrování králů tedy musí bílý udržet
v dostatečné vzdálenosti od královského
křídla, jinak by se již svým králem z krá-
lovského křídla nikdy k útoku přes pole
b5 nemohl vrátit. Stručně řečeno útok bí-
lého krále na královské křídlo má šanci je-
dině v tom případě, když bude mít bílý
král po svém tahu proti černému králi ná-
skok dvou „prázdných“ sloupců směrem
na královské křídlo (tj. např. kdyby byl ve
výchozí pozici možný tah 1. Kd3), pak
stihne bílý král proniknout na pole h5. Úkol
bílého vyhlíží poměrně náročně – černý
má pro manévrování mnoho prostoru
(kompletní 8. a 7. řadu). Jako významný
faktor zde zdůrazním skutečnost, že bílý
i černý král mají ve výchozí pozici mož-
nost provést pouze tři tahy, omezená po-
hyblivost králů bude hrát v řešení netu-
šenou roli.

Závěry z rozboru
Východiskem analýzy jsou dvě dvojice

korespondujících polí c4/b6 a h4/g6, do
první linie rovnováhy je doplňují jedno-
značná dvojice d3/c7 a tři víceznačné kom-
plexy polí charakteristické spíše sloupcem
než konkrétním polem – polím e3/e2 od-
povídá variabilní dvojice d7/d8, polím f3/f2
variabilní dvojice e7/e8, a dokonce i proti
poli g3 černý může postavit variabilní dvo-
jici polí f7/f6. Variabilitou myslím to, že pro
černého, tedy pro možnost udržet rovno-
váhu, není rozhodující, na kterém z uve-
dených polí černý král právě stojí – mů-
žeme zde opět použít paralelu s červími
dírami – s průchodem sloupcem e korespon-
duje průchod sloupcem d, sloupci f odpo-
vídá sloupec e atd. Máme před sebou ne-
bývalý případ vysoké nejednoznačnosti již
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v první linii rovnováhy, což svědčí o roz-
sáhlých možnostech obrany. Není vůbec
vidět, jak by mohl bílý tyto „červí“ díry
sehrávkou přesněji vymezit, můžeme tedy
vyslovit logický předpoklad – pokud může
bílý pozici vyhrát, musí se něco stát dříve,
než černý král dorazí do oblasti červích děr.
Smysl má tedy pravděpodobně průzkum
druhé linie útoku jen v těsné blízkosti bílé-
ho krále. První na řadě je pole c3, nutný
kontakt s poli b6 a c7 zajistí pouze pole b7.
Pole d2 vyžaduje kontakt s poli b7, c7
a sloupcem d – další jednoznačně určené
pole c8. Další pole e2 už opět vstupuje do
mlhy, černý král musí stát „někde“ na sloup-
ci d. Druhou linii rovnováhy jsme tak zre-
dukovali na jednoznačně vymezené kore-
spondující dvojice c3/b7 a d2/c8. Jedno-
značnost druhé linie je záblesk naděje, ve
třetí linii rovnováhy je tím pádem jedno-
značně vymezena další dvojice polí c2/b8.
Seznam třetí linie dále doplníme polem b3,
kterému odpovídají pole a7 i c7, a polem
b2 (odpovídají pole a8/c8). Pole c1 nabízí
v prvním přiblížení také dvě vyhovující al-
ternativy c7 a b7 (kontakt s poli a8/c8, b8
a c8), ale věc má háček – pole c7 není
v dosahu pole a8 a možnosti černého přece
jen omezuje. Tuto stopu si okamžitě potvr-
díme zkoumáním pole d1, které v této chvíli
prověřujeme již z pohledu čtyř (!) soused-
ních polí – to vyžaduje kontakt s poli b8,
c8, červí dírou na sloupci d a ještě s nejistou
dvojicí c7/b7. Již první tři faktory jedno-
značně stanovují odpovídající korespondu-
jící pole c7 díky nezbytnému kontaktu
s červí dírou na sloupci d – jedině tak čer-
ný dosáhne na obranu proti průniku přes
pole h4. Kdybychom průzkum 1. řady za-
hájili ihned polem d1, problém s polem c1
by ani nevznikl, ale to bychom museli vy-
bírat postup výběru zkoumaných polí se
skutečně geniální jasnozřivostí, na první
pohled se rozdíl rozeznat nedá. Po identi-
fikaci jednoznačné korespondující dvoji-

ce d1/c7 si pouze musí řešitel uvědomit, že
právě získal další identifikační podmínku
pro sousedící pole c1. Takový postup je
pro metodu korespondujících polí typický
– nazývá se zpětná kontrola dříve nejed-
noznačně určených korespondujících
polí na základě pozdějších poznatků. Bez
tohoto kroku některé úlohy není vůbec mož-
no vyřešit! Opakovaný pohled na pole c1
již snadno objeví, že z pole c7 rozhodně
pole c7 není jedním tahem dosažitelné –
rovnováha při přesunu krále z pole c1 na
d1 může zajistit pouze jednoznačně určená
dvojice korespondujících polí c1/b7 – po-
kud by poli c1 odpovídalo pole c7, tu by
prostý přesun mezi poli c1 a d1 položil čer-
ného krále na lopatky. Jestlipak jste si všimli,
že už před hezkou chvílí jsme při analýze
zakopli o správné řešení úlohy? Dobrá, tak
se podívejte – v analýze již padlo pole a8,
na tom v počáteční pozici černý král stojí,
to je téměř jistě slibný problém. Přesto však
ještě musíme pár korespondujících polí
identifikovat – jednak se především učíme
metodickému organizovanému myšlení
a logické posloupnosti kroků při zkoumá-
ní pozice, no a pak se to při sehrávce může
ještě hodit. Chybí nám vlastně jen pole b1,
se kterým korespondují pole a7 nebo c7
přesně podle toho, odkud černý čelil poli
b2 (a samozřejmě naopak), a pak pole a3,
protože ten zvědavý trenér se určitě ze-
ptá, jak černý partii zremizuje, pokud bude
v pozici na diagramu na tahu jako první.
Jelikož poli a3 vyhovuje jak pole b8, tak
i pole b7, remizuje černý úvodním tahem
na jedno z těchto polí, rovnováhu pak již
bílý zlomit nemůže. Pole a1 a a2 si už
v tabulce odpustíme, jejich zkoumání je
skutečně jen formalita – ale jste si tím
opravdu jisti?
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Názorná tabulka dvojic korespondujících
polí

Sehrávka
1. Kb2! Úvodník jasně vyplývá z tabulky

korespondujících polí. 1. Kb3 Ka7 = je rov-
něž jasné, že nikam nevede ani 1. Ka2 Kb8
= mi ti línější budou muset věřit, stačí si pro-
hlédnout, s čím korespondují pole b1/b2/b3,
přes která bílý král jednou bude muset pro-
jít. 1. ... Kb8 1. ... Kb7 2. Kc3! +– už jistě
umíme, také 1. ... Ka7 2. Kb3! také vyplý-
vá z tabulky, ale co bude dál? 2. ... Ka8
2. Kc4! je konec, pole b5 je ztraceno, po
2. ... Ka6!? (v tabulce nemáme) musíme
opět zaútočit tam, kam černý král nedosáh-
ne, tedy 3. Kc2!, pole b8 je nedosažitelné.
2. Kc2! Kc8 (2. ... Kc7 3. Kd3 +–) 3. Kd2!
Kd8 (3. ... Kd7 4. Kc3! je identické) 4. Kc3!
Znovu typický útok na nedosažitelné kore-
spondující pole b7! 4. ... Kc7 Pole b5 se
bránit musí. 5. Kd3! +– Pole d3 je zde klí-
čovou křižovatkou obou útoků bílého. Čer-
ný už může bránit jen jednomu z nich. 1–0

Příklad 4
Za jedním mistrem světa následuje další,

i když Michail Botvinnik tuto úlohu zveřej-
nil už v roce 1939, kdy na tento titul teprve
začínal aspirovat. Úloha je celkem jedno-
duchá, vhodná jako domácí úkol – pokud
se ovšem při řešení dostaví nápad.

Diagram č.4
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+k+-+-+-0
9p+-+-+-+0
9zp-+p+-mK-0
9P+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Rozbor postavení:
Opět se pokusím příliš nezdržovat. Kaž-

dý trochu zkušenější hráč si jistě uvědomil,
že bílý snadno získá pěšce d5. Tak o co
jde? Háček je v tom, že černý má na sloupci
a dvojpěšce a pěšec d5 ho vlastně nezají-
má. Nejlepší snad bude, když to ukážeme
na dalším pomocném diagramu.

4P1
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-mk-+-+-0
9p+-+-+-+0
9zp-mK-+-+-0
9P+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Pokud je na pomocném diagramu na tahu
bílý, pozici nemůže vyhrát! Pokud bude bílý
manévrovat králem, bude černý král jed-
noduše držet opozici, tím i kritická pole pěš-
ce d4 a samozřejmě i remízu, protože pě-

g3 c3 d2 c2 b3 

f6/f7 b7 c8 b8 a7/c7 

b2 c1 d1 b1 a3 

a8/c8 b7 c7 a7/c7 b7/b8 

c4 h4 d3 e3/e2 f3/f2 

b6 g6 c7 d7/d8 e7/e8 
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šec a6 brání bílému králi v přístupu k čer-
ným pěšcům na krajním sloupci. A postup
bílého pěšce s cílem odlákat černého krále
je rovněž neúčinný, po 1. d5 Kd7 2. Kb6
Kd6 musí bílý ztratit tempo braním obou
pěšců 3. Kxa5 Kxd5 4. Kxa6 Kc6! = a čer-
ný král bílého stačí uskřípnout na krajním
sloupci pod pěšcem nebo proniknout na pole
a8 – elementární remíza. To je ovšem veli-
ce nepříjemné nadělení – černý tedy vůbec
nemusí pěšce d5 bránit, k pohodlné remíze
mu stačí, když na tah Kxd5 bude schopen
odpovědět Kd7. Na to stačí, když se bude
svým králem batolit kolem polí c6 a c7
a čekat, kdy bílý pěšce sebere. Tak co s tím?
No mat samotným králem nedáme, něja-
kého pěšce proměnit v dámu musíme. To
bych ani neoznačil jako hledání nápadu, spíš
je to logika Sherlocka Holmese – vyloučí-
me nemožné a co zbude, musí být možné,
ať už to vypadá jakkoliv nepravděpodobně
– tedy pokud pozice není remíza. Zkrátka –
když to nejde pěšcem d4, tak to musíme
zkusit s pěšcem a4. To by ale musel bílý král
nejdříve sebrat oba černé pěšce. Je to vůbec
proveditelné? Pomůžeme si dalším pomoc-
ným diagramem.

4P2
XIIIIIIIIY
9K+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9pmk-+-+-+0
9zp-+p+-+-0
9P+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Diagram ukazuje pozici, kterou bílý vy-
hraje, ať je na tahu kdokoliv. V každém

případě černý král svým dalším tahem
ztratí možnost hájit pěšce a6 (to jde jedi-
ně z pole b6, bílý na a7 pronikne z a8
i b8). Poté automaticky padá i pěšec a5,
bílý král pohodlně opustí pole a5 přes b4,
postup pěšce a4 odláká černého krále da-
leko od pole d7 a bílý konečně získá pěš-
ce d5 s výhrou – to je vcelku elementární
postup pro pěšcovky typický. Tím jsme
se vcelku abstraktním způsobem dobrali
druhé závažné hrozby bílého – průnik
krále po 8. řadě až na krajní sloupec dám-
ského křídla. Má ale bílý vůbec šanci
manévrováním krále tuto hrozbu kombi-
novat s prostým útokem na pěšce d5?
Průniku krále na dámské křídlo může čer-
ný bránit prostou opozicí králů. Možnost
protiútoku černého krále na pěšce d4 rov-
něž nesmí být opomenuta – obchvat přes
pole e6 a f5 má ale šanci jen pokud bílý
král ještě nestojí na d8 – jinak totiž je
cesta přes pole c7–c6 na c5 stejně dlouhá
jako trasa e6–f5–e4 a postavení králů na
c5 a e4 je klasická past známá z elemen-
tárních pěšcovek – díky napadení pěšce
d5 z pole c6 je bílý při vzniku této pasti
ve vítězné výhodě.

Závěry z rozboru
Bílý tedy musí kombinovat útok proti d5

s bojem o opozici v oblasti 6., 7. a 8. řady,
přičemž by ještě neměl černého krále pustit
zadarmo na sloupec d. Evidenci korespon-
dujících polí zahájíme symbolickou dvojí-
cí d5/d7, rovnováhou kolem sloupce d ne-
zbytnou pro udržení opozice – e8/c8, e7/c7,
e6/c6 (pseudoopoziční modely typu e6/c8
zde selhávají, protože bílý jednoduše hledá
řadu, po které by pronikl na dámské kříd-
lo) a klíčovým motivem obrany pěšce d5 –
dvojící polí e5/c7. Tuto první linii rovno-
váhy doplníme druhou linií podle standard-
ních zákonů vzdálené opozice f8/b8, f7/b7
a f6/b6 – o polích vyhovujících opozici čer-
ného krále na sloupci d v této chvíli nemá
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smysl uvažovat, již jsme si řekli, že vzhle-
dem k protiútoku přes f5 nesmí bílý čer-
ného krále na sloupec d vůbec pustit, ze
stejného důvodu bílý ani nemusí zkoumat
skutečnost, že pole e5 má teoreticky další
korespondující pole v poli e7 – rovněž na
tomto poli již je černý král příliš aktivní
a výhra je nemožná. Ze všech těchto úvah
zároveň vyplývá, že k vítěznému manévru
musí dojít dříve, než králové zaujmou opo-
zici na sloupcích e a c – pak již bílý král
nemůže couvnou vzad a nemá potřebný ma-
névrovací prostor. Do průzkumu druhé li-
nie rovnováhy musíme zahrnout ještě pole
f5, které nemá odpovídající klasické opo-
ziční pole – pole b5 kontroluje bílý pěšec.
Musíme použít standardní postup teorie ko-
respondujících polí – z pole f5 je ohroženo
e5, e6 i f6 – kontakt s odpovídajícími poli
c7, c6 a b6 zajistí pouze král na poli b7.
Objevením dvojice f5/b7 jsme znovu od-
halili řešení, neboť černý král ve výchozí
pozici na b7 stojí a bílý může úvodníkem
vstoupit na pole f5. Pokud bychom ovšem
hledali, jakým prvním tahem by mohl nao-
pak černý pozici zremizovat, pak musíme
analýzu ještě prodloužit o v jádru jen po-
mocný sloupec g – dvojice g6/c6, g7/c7,
g8/c8 a z toho k poli g5 odpovídající kore-
spondující pole c7, ze kterého se černý
král přibližuje ke spásnému sloupci d, kon-
troluje nezbytnou opozici na 6. řadě proti
průniku bílého krále na dámské křídlo a za-
jišťuje si rychlý přístup na pole e7 potřeb-
ný pro úspěšnou obranu po ztrátě pěšce
d5.

Názorná tabulka dvojic korespondujících
polí

Sehrávka
1. Kf5! Kb6 Nejdelší odpor. 2. Kf6!

2. Ke5 Kc7! 3. Kxd5 Kd7 = remíza podle
pomocného diagramu 4P1. 2. ... Kb7 3. Kf7
Kb8 4. Ke6! Typický obchvat známý
z teorie opozice. Kc7 5. Ke7 Kc6 6. Kd8!
Pro změnu obchvat z druhé strany. 6. ...
Kd6 Po 6. ... Kb6 7. Kd7 Kb7 8. Kd6 Kc8
(8. ... Kb6 9. Kxd5 Kc7 10. Ke6 vyhrává
pěšec d4 elementárně) 9. Kc6 Kd8 10. Kb6
končí metodou popsanou pomocným dia-
gramem 4P2. 7. Kc8 Kc6 Na protiútok již
je pozdě, po 7. ... Ke6 8. Kc7! Kf5 9. Kc6!
se černý král musí vrátit 9. ... Ke6 (9. ...
Ke4 10. Kc5 s vítěznou pastí) 10. Kc5! Ke7
11. Kb6! a bílý spokojeně vybere dámské
křídlo. 8. Kb8 Kb6 9. Ka8! +– Botvinnik
vlastně popsal pěknou kuriozitu – zatímco
v jedné variantě černý díky pěšci a6 drží
remízu, tak v této druhé právě díky exis-
tenci pěšce a6 ztrácí klíčovou obrannou
opozici (9. ... Ka6 by zde již drželo remí-
zu). Zbytek vítězné akce bílého již opět
známe z pomocného diagramu 4P2.

Příklad 5
Další studii zveřejnil v roce 1913 skla-

datel F. Sackman. Opticky vyhlíží trochu
jako bratříček předcházející Botvinniko-
vy studie, vtip řešení je ale trochu jinde.
V podstatě jde ovšem o jednoduchý pří-
klad vhodný nejlépe pro „snadný“ domácí
úkol. Navíc je v principu řešitelný i bez
použití teorie kritických polí pouze na zá-
kladě znalostí opozice, do kolekce jsem
ho zařadil víceméně jen pro demonstraci
vtipu klíčové úvahy.

d5 e6 e7 e8 e5 

d7 c6 c7 c8 c7 

f6 f7 f8 f5 g6 

b6 b7 b8 b7 c6 

g7 g8 g5 

c7 c8 c7 
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Diagram č. 5
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+p+-+-+0
9mk-zp-mK-+-0
9p+P+-+-+0
9zP-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Rozbor postavení:
Stručně řečeno jde o to, jak se dostat na

kobylku oběma černým pěšcům na sloupci
c. Tedy především tomu na c6, po jeho ztrá-
tě padne i c5 jako zralá hruška. Aby bylo
poctivosti učiněno zadost, uznám, že by sta-
čilo i sebrat pěšce c5 a následně pak pěšce
a4. Ale je to hodně záludná komplikace,
jak si ukážeme na dalším pomocném dia-
gramu:

5P1
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-mkp+-+-+0
9+-+-+-+-0
9pmKP+-+-+0
9zP-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

V této pozici vede k výhře bílého pouze
přesný tah 1. c5+!, okamžité 1. Kxa4? c5!
= už je remíza, protože bílý král nestačí

provést obchvat přes sloupec e, černý král
bude trvale strážit pole a5 a odpoví protiú-
tokem na pole b3, který bude rychlejší než
pochod bílého krále. I potom ale ještě vý-
hra není v kapse, přesným 1. ... Kb7
2. Kxa4 Ka7! 3. Kb3! Ka6 4. Kb4 Ka7
5. Kc4 Ka6 navodí černý další situaci, ve
které musí bílý k výhře nalézt jediný tah
6. Kd3!! podložený po 6. ... Ka5 rozhodu-
jícím manévrem 7. Ke4! Kb5 8. Kd4 Ka4
9. Ke5 Ka5 10. Kd6 Kb5 11. a4+! s výhrou.
Jistě sami uznáte, že takový komplikovaný
průběh by si bílý rád odpustil (a to jsem
zatajil, že by černý král mohl v pomocném
diagramu stát i na d6, i když ani pak černý
remízu nezachrání – něco si zkuste vyřešit
zcela sami), pokud to jen trochu půjde.
A ono to také jde, bílý se jenom nesmí ula-
kotit na prvním pěšci, kterého uvidí. Pěšce
c5 jde sebrat jedině, když bílý dosáhne po-
stavení krále na d6 proti černému králi na
b7. V takovém případě ale může bílý veli-
ce účinně zaútočit na pěšce c6 – po Kd7
Kb6 Kc8! musí černý král vyklidit další te-
rén a bílý začne černou pěchotu kosit od
pole c6. Mimoděk jsme si právě ukázali
závěrečný manévr celé operace, který do-
vede bílého k vítězství. Tam se ale teprve
musíme nějak dostat. První linie je zřetelně
opozice kolem sloupce c – tedy dvojice
d8/b8, d7/b7 a d6/b6. Pole d5 je pro bílého
krále nedostupné, musíme hledat na druhé
linii rovnováhy – zde černému pomáhá
vzdálená opozice (postavení na sloupci c
by nedalo uspokojivou odpověď na pole e6)
– dvojice e8/a8, e7/a7, e6/a6, e5/a5. No
vida – oba králové již ve výchozí pozici
stojí v rovnováze, to by mohlo výhru hod-
ně komplikovat. Nyní máme dvě možnosti
– buď prozkoumáme třetí možnou linii rov-
nováhy pro sloupec f, po identifikaci dvojic
f8/b8, f7/b7 a f6/b6 objevíme problém při
průzkumu pole f5 – ohrožení polí f6, e6
a e5 musí černý čelit kontaktem s poli b6,
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a6 a a5, jenže jediné vhodné pole b5 kont-
roluje bílý pěšec. Druhou cestou k řešení
je zapojit do matematické logiky šachový
mozek – v postavení výchozího diagramu
D5 má černý král jediné dva tahy. Po úvod-
ním tahu bílého krále bude muset vstoupit
buď na pole a6, nebo na pole b6. Pokud si
svým prvním tahem bílý král zachová mož-
nost vstoupit do opozice s oběma jmeno-
vanými poli, pak rovnováhu hladce prolo-
mí – díky této čistě „šachové“ úvaze není
nutno tento diagram řešit metodou kore-
spondujících polí. Proto si tentokrát pomoc-
nou tabulku korespondujících polí odpus-
tím.

Sehrávka
1. Kf5! Kb6 (1. ... Ka6 2. Ke6!) 2. Kf6!

Nejen korespondující pole, ale i vzdálená
opozice. Kb7 3. Kf7! Kb8 Po 3. ... Kb6
přijde standardní obchvat 4. Ke8! s rozho-
dujícím přiblížením bílého krále. 4. Ke6!
A znovu obchvat pro změnu z opačné stra-
ny. 4. ... Ka7 5. Ke7! Ka6 (3. ... Ka8
4. Kd6) 6. Kd8! Kb7 7. Kd7 Kb6 8. Kc8
–+ 1–0

Příklad 6
Předcházející „jednoduchý“ příklad byl

pouhou návnadou, na toto místo jsem nao-
pak zařadil nejtěžší kalibr teorie korespon-
dujících polí, pekelnou studii pana R. Bian-
chettiho, zveřejněnou v časopise L´Italia
Schacchistica roku 1925. Studie je vhodná
jen pro zcela demonstrativní výklad (ale
nikoliv úvodní, zastrašující efekt by mohl
být zhoubný!), případně jako prémiový do-
mácí úkol pro obzvláště otrlé či příliš trené-
ra provokující žáky. Postavení je totiž nut-
no popsat 21 dvojicemi korespondujících
polí (a pár dalších si bílý může s trochou
citu odpustit). Navíc je řada těchto dvojic
okořeněna nutností provést zpětnou kont-
rolu. V houštině rozboru „na ostro“ (tj. čis-
tě naslepo) se i trénovaný mozek ztratí asi

dost rychle (mě samotného v posledních
letech začíná mlha obestírat někde brzo za
10. korespondující dvojící). Konečně, čte-
nář si to může zkusit sám – zakryjte si text
pod diagramem a pusťte se do toho. Nej-
dříve jen v hlavě, a pak si zkuste pomoci
vyplňováním tabulky korespondujících
polí. Přesto však považuji tuto úlohu za
ideální tréninkový prostředek, ovšem jen
pro přiměřeně pokročilé hráče. Ti by se
měli k řešení této úlohy občas vracet, aby
si ověřili, zda se jim daří proniknout roz-
borem pozice do větší hloubky a zda se
zvyšuje počet identifikovaných dvojic ko-
respondujících polí. Sami tak mohou od-
halit, jestli svým tréninkem zvyšují své
schopnosti.

Diagram č. 6
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mk0
9+p+-+-+-0
9-zP-+p+-+0
9+P+-zP-+-0
9-+-+P+p+0
9+-+-+-zP-0
9-+-+-+-+0
9mK-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Rozbor postavení:
Problém sám je vlastně velice prostý, bílý

disponuje dvěma hrozbami průniku do po-
zice černého. Průnik centrem na pole d6
znamená jasnou výhru po zisku pěšce b7
nebo e6, průlom královským křídlem musí
dosáhnout až na pole g5, teprve pak má
bílý zajištěn zisk některého z černých pěš-
ců. Černému králi pěšcová formace neu-
možňuje žádnou aktivní protihru, pěšci se
také nemohou hýbat. Karty pro vyčerpá-
vající manévry králů jsou jasně rozdány.
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Závěry z rozboru
Průlom královským křídlem černý zastaví

ještě na dvojici korespondujících polí f4/h5,
první linie útoku spojující nejkratší cestou
pole f4 a pole c5 doplní první linii rovnová-
hy o dvojice e3/g6, d4/f7 a c5/e7 (z d7 by se
černý už nestihl vrátit na pole h5). Standard-
ní přesun na druhou linii útoku korespondu-
jící rovnováhu rozšíří o dvojice d3/g7 a z toho
vyplývající c4/f8. Vše zatím jasné, srozu-
mitelné a bez záludností. Krok na třetí linii
útoku začneme logicky od pole c3, se kte-
rým musí korespondovat pole g8 a pokraču-
jeme řekněme na dámském křídle blíže
k bílému králi – dostaneme celkem snadno
dvojice b4/f7 a b3/g7. Máme za sebou 9 ko-
respondujících dvojic a před sebou slibné
pole d2 – při jeho průzkumu se věc ale začí-
ná zamotávat – ohrožení polí e3, d3 a c3
může černý odrazit kontaktem s poli g6, g7
a g8 jak z pole h7, tak z pole f7. Registruje-
me nejednoznačnou dvojici korespondujících
polí k poli d2 a pokračujeme analýzou pole
e2. Ohrožení polí e3, d3 a d2 od černého
žádá kontakt s poli g6, g7 a jedním s dvojice
polí f7/h7 – tomu vyhovují pole f6 a h6 –
jenže pole f6 musíme škrtnou, protože ho
ohrožuje bílý pěšec. Z toho ovšem plyne, že
pole f7 je mimo dosah rovnováhy s polem
e2 a nemůže tedy plnit funkci korespondují-
cího pole k poli d2 – musíme se vrátit o krok
zpět a po provedené opravě máme další dvě
jednoznačné dvojice korespondujících polí
d2/h7 a e2/h6. Pole c2 vyžaduje od černého
kontakt s poli g7, g8 a h7 – další jasná dvoji-
ce c2/h8. Na h8 stojí černý král, ale to mo-
mentálně není k ničemu, protože bílý král
na c2 v prvním tahu nedosáhne. Máme 12
korespondujících dvojic – teď zavřete oči
a pokuste se všechny zjištěné dvojice poma-
lu a nahlas zopakovat – máte to dobře? To
jste výborní, musíme váš mozek zaměstnat
dalšími úkoly – přecházíme na čtvrtou linii
útoku (pole f2 jsme zatím opomenuli, tro-
chu s vírou, že je od bílého krále tak daleko,

že bychom se bez něho mohli obejít). Lo-
gicky je na řadě pole b2 – černý král stále
setrvává v rohu šachovnice, musí dosáhnout
na pole h8, g8 a g7 – jednoznačná dvojice
b2/h7. Další prověrku znovu zahájíme
z dámského křídla. Pole a3 ohrožuje b4, b3
a b2, těmto polím odpovídá f7, g7 a h7 opět
jsme narazili na nejednoznačnou dvojici, čer-
nému zdánlivě vyhovuje jak pole g8, tak
i pole g6. Uvidíme, zda nám s touto nejed-
noznačností pomůže průzkum pole a2. Útok
na b2, b3 a a3 vyžaduje od černého kontakt
s poli h7, g7, a jednim z polí g6/g8 – takové-
mu požadavku vyhovuje jak pole h6, tak pole
h8. Tak tím jsme počet víceznačných polí
jen rozšířili, ale zase jsme ucítili náznak ře-
šení, na poli h8 černý král právě stojí a pole
a2 na rozdíl od pole c2 již v dosahu bílého
krále je. Máme již určité zkušenosti a víme,
že to nás povinnosti pokračovat nezbavuje.
Co se dovíme o poli a4? Odpovídající kore-
spondující pole musí udržovat kontakt s poli
f7, g7 a znovu s jedním z polí g8/g6. Tomu
vyhovují pole f8 a f6, pole f6 však opět mu-
síme škrtnou, jelikož je kontrolováno bílým
pěšcem. To již známe, musíme se vrátit
a získanou informaci přidat k poznatkům
o poli a3 – pole g6 není jako korespondující
pole použitelné, protože není dosažitelné při
udržování rovnováhy proti přesunu bílého
krále z a4 na a3. A jistě jsme nezapomněli,
že to má závažné důsledky i pro průzkum
pole a2. Pole g6 z úvah vypadlo, tím pádem
musíme poli a2 škrtnout korespondující al-
ternativu pole h6 a zůstane jen pole h8. Pro-
šli jsme většinu sloupce a podruhé a získali
jsme další tři jednoznačné korespondující
dvojice polí a4/f8, a3/g8 a a2/h8. Dohroma-
dy tedy zatím 16 korespondujících dvojic –
ještě stále dokážete všechny zjištěné infor-
mace udržet uspořádané v paměti? A jak se
vám daří získané informace využívat při
zkoumání nových faktů? Stále je všechno
O.K.? – to před vámi smekám! Přesto vám
ale neodpustím požadavek dotáhnout kore-
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spondující pole až na 1. řadu, ať umíme také
zodpovědět otázku jakým úvodním tahem
by černý pozici zremizoval. Začínat hned po-
lem a1 by nebylo ani teď moudré. Jestli si
ovšem vybavíte, že s poli a2 i c2 korespon-
duje pole h7, a s poli b2 i d2 koresponduje
pole h8, pak tušíte, že bude nejjednodušší
začít průzkum 1. řady až od pole d1, které
dává první šanci na jednoznačnost kontak-
tem s polem e2, kterému konečně odpovídá
odlišné korespondující pole h6. Teprve zde
získáváme jednoznačnou dvojici korespon-
dujících polí d1/g7 a můžeme dokončit prá-
ci posledními jednoznačnými dvojicemi
e1/g6, c1/g8, b1/g7 a a1/g8. Hle, černý může
výchozí pozici diagramu zremizovat úvod-
ním tahem 1. ... Kg8! Ještě se pro pořádek
zmíníme o poli f2, které jsme si dovolili
v průběhu analýzy zatím ignorovat – polím
e3, e2 a e1 odpovídají pole g6, h6 a g6 – tím
dostaneme mnohoznačnou korespondující
alternativu v polích h5/g5/h7/g7 – taková
kolekce snad poslouží jako dobrý argument
k pohrdání polem f2, taková informace je
v rozboru spíše matoucí než užitečná. Po-
kud útok bílého přesáhne oblast uzavřenou
na třech základních řadách sloupcem e, pak
se zřejmě postupně propadne do mlžných
bažin, to při pohledu na šachovnici nezní
tak nelogicky. Dokonáno jest – identifiko-
vali jsme komplet 21 dvojic korespondují-
cích polí, to si určitě zaslouží názornou po-
mocnou tabulku.

Názorná tabulka dvojic korespondujících
polí

Sehrávka
1. Ka2! Kg8 Cesta nejdelšího odporu,

poskytuje bílému králi nejméně prostoru.
2. Ka3 Kf8!? 3. Kb2! Důležitý okamžik
řešení úlohy. Mechanická aplikace tabulky
korespondujících polí sice napovídá jako
cestu k výhře tah 3. Ka4?!, jenže co si pak
bílý po tahu 3. ... Kg8! počne? Na pole b4
i b3 králem nesmí, to by se černý král oka-
mžitě natrvalo zmocnil rovnovážných ko-
respondujících polí f7 nebo g7. Znovu mám
příležitost poukázat na zrádnost „rohových“
polí, které přirozeně omezují pohyblivost
králů. Bílý by se musel vrátit králem na a3
a opravit se v dalším tahu na cestu, kterou
jsme právě zahájili. Vstupem na pole b2 bílý
zaútočil na korespondující pole h7, které
není z f8 v dosahu černého krále a černý
tedy nemá šanci ustavit potřebnou rovno-
váhu. Obdobný manévr již jsme viděli
v předcházejících příkladech, je pro toto
téma typický a je užitečné vrýt si ho do pa-
měti. Spíše pro přehlednost si nyní dovolím
vložit další pomocný diagram této pozice:

6P1
XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-+0
9+p+-+-+-0
9-zP-+p+-+0
9+P+-zP-+-0
9-+-+P+p+0
9+-+-+-zP-0
9-mK-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

 

f4 c5 d4 e3 d3 c4 c3 

h5 e7 f7 g6 g7 f8 g8 
 

b4 b3 d2 e2 c2 b2 a3 

f7 g7 h7 h6 h8 h7 g8 
 

a4 a2 d1 e1 c1 b1 a1 

f8 h8 g7 g6 g8 g7 g8 
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3. ... Kg7 3. ... Kg8? 4. Kc3! +– řešení
významně zkracuje, po 3. ... Kf7 4. Kc2!
pokračuje útok po nedostupných korespon-
dujících polích (h8) 4. ... Kf8!? 5. Kd2!
Stále totéž, teď opět pole h7. 5. ... Kf7!?
6. Ke2! Do hry vstoupilo nové pole h6 a pře-
devším hrozba přímého průniku přes pole
f4, černý musí přestat vyčkávat na sloupci
f a musí dovolit bílému získat další prostor
po 6. ... Kg7 7. Kd3! +–. Záludností ale
ještě není konec, černý může zkusit také
tah 3. ... Ke8!? s úmyslem bílého vyplašit,
takové pole v tabulce korespondujících polí
černý vůbec nemá! Ale bílý samozřejmě
znovu aplikuje výše použitou metodu ta-
hem 4. Kc3 Alternativ je více, všechna pole
sousedící s polem b2 mají korespondující
protiváhu v „nedostupném“ rohu kolem
pole h8, ale přes c3 je cesta nejpřímočařej-
ší. Pokud černý prodlouží svou „matoucí“
taktiku tahem 4. ... Kd7, pak zcela ztratí
kontakt s první linií rovnováhy a bílý zví-
tězí přímým pochodem na f4. Urputnější
je tah 4. ... Ke7 5. Kd3! Pole d3 je klíčo-
vým rozcestím mezi útoky v obou směrech.
Černý už nemá moc co nabídnout: 5. ...
Kf7 6. Kd4! Ke7 7. Ke3 Kf7 8. Kf4 atd.
+–. Pozice na pomocném diagramu je ne-
zvykle bohatá, černý má k dispozici ještě
jedno „matoucí“ pole 3. ... Ke7, ale bílý
identickým postupem 4. Kc3! Ke8 5. Kd3!
Kf7 6. Kd4 +– znovu dosáhne výhry.
4. Kb3! V hlavní variantě nás zatím spo-
lehlivě vede tabulka korespondujících polí,
zdržovací taktika černého nemá naději, po-
kud jsme se ovšem při kompletním rozbo-
ru nespletli. 4. ... Kf7 (4. ... Kf8 5. Kc4)
5. Kb4 Kf8 6. Kc4 Kf7 7. Kd4 Kf8 8. Ke3!
Kf7 9. Kf4 Kg6 10. Kxg4 1–0

Příklad 7
Po předcházející nádenické práci by to

chtělo spíše relaxaci, kávu a něco sladké-
ho, například mísu koblih. Snad nejsou mezi

posluchači Jirotkovy bílé vrány – ale to sem
nepatří. Studie pana Lococka je nejvousa-
tějším dílkem našeho seriálu, světlo světa
spatřila již v roce 1892! Nebude to vůbec
žádná legrace, korespondující rekord drže-
la 33 let. A vyžaduje možná trochu více
ducha než převážně mechanická studie pana
Bianchettiho v předcházejícím příkladu,
proto bych ji opět doporučil spíše jako do-
mácí úkol pro obzvláště otrlé a jako dlou-
hodobou kontrolní testovací pozici vlastní-
ho tréninkového zlepšování. Jelikož jde
ovšem zároveň o první příklad studie, ve
které řešení komplikuje pohyblivost pěšců,
zde naštěstí jen málo, ponechám použití této
studie na zvážení kolegů trenérů.

Diagram č. 7
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+p+-+-0
9-+-zp-+-+0
9+-+P+-+-0
9-+-+P+p+0
9+-+-+-zP-0
9-+-+-+-+0
9mK-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Rozbor postavení:
Bílý může v této pozici zvažovat tři me-

tody útoku, pokud se ale hlouběji zamyslí-
te nad možnostmi průniku krále pustým
dámským křídlem, moc na tuto šanci spo-
léhat nebudete. Bílý by se musel probít čer-
nými pěšci na sloupci d, jenže černému
k úspěšné obraně postačí, když v okamžiku
napadení jednoho z pěšců zaujme prostou
opozici králem na sloupci e (c7/e7, c8/e8),
do té doby se může spokojeně potulovat
po polích f7/f8 a je v naprostém bezpečí.
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A to vůbec nemluvíme o případné možnosti
protihry černého krále průnikem na pole e5,
výletem na dámské křídlo mu totiž bílý král
optimisticky vydal v plen celý zbytek ša-
chovnice.

Budeme si muset znovu vystačit jen se
dvěma hrozbami – soustředíme pozornost
na průnik polem f4 kombinovaný s mož-
ností pěšcového průlomu e4–e5 podporo-
vaného králem z pole d4 – takové otevření
centra by totiž bílému králi zajistilo další
prostor k účinnému útoku na pěšce g4 nebo
d7. I teď se ale musíme zabývat otázkou
protihry černého. Na pole e5 černý král
může vstoupit jen výjimečně, pokud totiž
pak může bílý pěšce e4 pokrýt králem, tak
bude muset černý král z e5 panicky ustu-
povat a neudrží ani průlom e4–e5. Taková
protihra pracuje pouze když se bílý král toulá
kdesi daleko, a k tomu zvláštní důvod není
vidět. Pokud bílý získá pěšce g4 bez toho,
že by musel pohnout pěšcem e4, pak také
není co řešit. Černý může pole e4 napad-
nout až potom, co bílý sebere na g4, to ale
bílý již králem z f3 vše pokryje a snadno
zvítězí. Jak ale vyhlíží situace, pokud mu-
sel bílý nejdříve pohnout pěšcem e4? Po-
kud dojde k výměně na e5, pak bílý bude
napadat pěšce g4 králem z f5 (možnost pro-
tiútoku na pole g3 za cenu pěšce d7 při tak-
to stojícím bílém králi nemá rovněž naději
na úspěch, bílý musí být mnohem rychlej-
ší) a bez ohledu na to, jestli jsou v oné chvíli
pěšci na sloupci d blokováni d5/d6 nebo
d6/d7, může černý zahájit protiútok přes
pole f6 až ve chvíli, kdy bílý sebere na g4.
Nechce se mi zde plýtvat pomocným dia-
gramem, zkusím vystačit s obecnými argu-
menty – pěšec g3 projde do dámy, pokud
bílý udrží pod kontrolou jeho kritická pole
na sloupci h, černý ho zastaví jedině když
dostane krále pod něj na sloupec g. Jenže
z pole f6 přes dobrání pěšce na sloupci trvá
návrat černého krále na sloupec g nějakých
5 tahů. Zato bílý král to má z g4 na h7 tři

tahy, navíc stále kráčí po sloupci h a ovládá
potřebná kritická pole. Než se černý pěšec
bude moci rozběhnout vpřed, bude to stát
nejméně 3 tahy, bílý se dá na pochod pod-
statně dříve – ani dvojkrok černého pěšce
není pro černého dostatečným trumfem
v závodech pěšců. Poněkud zajímavější si-
tuace nastane v případě, kdy černý pěšce
na poli e5 brát nikdy nebude, bude jen kon-
trolovat následný průlom e5–e6 tím, že bude
držet krále v dosahu pole f6. Zde již raději
pomocný diagram použiji:

7P1
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+p+-+-0
9-+-zp-+k+0
9+-+PzP-+-0
9-+-mK-+p+0
9+-+-+-zP-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

V této pozici bílý na tahu průlomem
1. e6?? nic nepořídí, po 1. ...dxe6 2. dxe6
Kf6 3. Kd5 Ke7 uvízne ve známé nepravé
pasti a hodně se zapotí se záchranou polo-
viny bodu. Nechte žáky dokázat, že remi-
zuje tah 4. Kd4! a dále si ověřte, zda po
4. Ke4 Kxe6 5. Kf4 Kd5! 6. Kxg4 Ke4!
dokážou nalézt tah 7. Kh3!, který jediný
vede k remíze. Nic takového samozřejmě
není nutné, svou ohromnou prostorovou
převahu bílý nenásilným postupem 1. Ke4
Kg5 2. exd6 Tomuto vývoji černý nemůže
nijak zabránit, bílý má tempa králem na f4
či f5 a na d6 sebere až když se mu to bude
hodit. 2. ... Kg6 3. Kf4 Kf6 4. Kxg4 dove-
de do pozice, která by již neměla být záha-
dou. O pár řádků výše jsme podobnou po-
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zici s výhrou bílého již popsali, zde má bílý
vlastně jen jednoho pěšce na sloupci d na-
víc. Ten nutně musí protihru černého zdr-
žet a útok na kritická pole pěšce g3 po sloup-
ci h opět musí triumfovat. Zbývá nám jen
vypátrat, jakým způsobem se bílý k prů-
lomu e4–e5 může domanévrovat.

Závěry z rozboru
Základní rovnováhou výchozí pozice je

postavení králů d4/f6 a e3/g5 (pole e5 je
nepoužitelné pro tempo Kd3 a černý neu-
drží průlom e4–e5), to je první linie rov-
nováhy korespondujících polí. Druhá linie
rovnováhy začíná dvojicí d3/g6, dvojznač-
nosti dalších polí odstraňuje standardní
zpětná kontrola – dvojicí polí e2/d2 vyho-
vuje alternativní kombinace polí h6/h7, dvo-
jicí polí c4/c3 vyhovuje alternativní kom-
binace polí f7/g7. Protože však musí být
zajištěna rovnováha i při přechodu bílého
krále mezi poli c3 a d2, musí sousedit i je-
jich korespondující pole – z toho vyplývají
jednoznačné dvojice d2/h6, c3/g7, c4/f7
a e2/h5. Třetí linie útoku tím pádem začíná
jednoznačnou dvojicí c2/h7, další průzkum
podle tradiční techniky však trochu překva-
pí pro pole b3 nejednoznačnou dvojicí ko-
respondujících polí g6/g8, kterou se nepo-
daří eliminovat ani s pomocí pole b4, pro
které díky tomu vyplývá rovněž nejedno-
značná dvojice f6/f8, ani s pomocí pole b2,
kterému ze stejného důvodu přísluší nejed-
noznačná dvojice h6/h8. S tím se zatím mu-
síme spokojit. Nadějnější je 1. řada, ohro-
žovaná pole na 2. řadě mají protiváhu na
krajním sloupci h. Dostáváme skutečně jed-
noznačné dvojice d1/g6, e1/g5, další dvoji-
ci c1/g7 získáme, když do úvah o tomto
poli zapojíme všechna 4 sousedící již iden-
tifikovaná pole. Průzkum pole b1 znovu věc
zkomplikuje – černý potřebuje pole, ze kte-
rého kontroluje pole g7, h7, a jedno pole
z dvojice h6/h8 – tomu opět vyhovuje ne-
jednoznačná dvojice polí g6/g8 (opět zá-

sadní náznak – na poli g8 ve výchozí pozici
stojí černý král). Zmapování sloupce a by-
chom si opět neměli odpustit, i když pro
bílého hraje spíše jen pomocnou úlohu –
přes komplikované okolí v táboře černého
získáváme jednoznačnou dvojici a3/g7
a následně a4/f7, a2/h7 a a1/g7. Pokud je
tedy ve výchozí pozici na tahu černý, remi-
zuje tahem 1. ... Kg7. Tím je mapování
dokončeno a můžeme přejít k sehrávce.
Názorná tabulka dvojic korespondujících
polí

Sehrávka
1. Kb1! (1. Ka2 Kh7! =; 1. Kb2 Kh8! =)
1. ... Kg7 Tah na pole h8 bílého z tabulky
nevykolejí, ale jak se vyrovnáte s tahem
1. ... Kf8!?, odpovídající pole v tabulce (b4)
není v dosahu? Jako obvykle otázkou – na
kterou korespondující dvojici v sousedství
pole b1 černý král nedosáhne? 2. Kc2 (pole
h7) je asi důraznější než 2. Kb2 (dvojice
h6/h8), můžeme to ještě prodloužit
v podobném duch variantou 2. ... Kf7!?
3. Kd2! Kf6 4. Ke2!, pak již se ovšem čer-
ný musí z lehké mlhy vynořit, hrozba úto-
ku na pole f4 ho nutí krále držet na polích
e5, g5 nebo g6 – o těch již víme své. 2. Kc1
Kg6 3. Kd1! Kg5 4. Kc2! Opět bílý získá-
vá prostor tím, že korespondující pole h7
není v dosahu černého krále. Ztrátou času

d4 e3 d3 d2 c3 c4 e2 

f6 g5 g6 h6 g7 f7 h5 

c2 b3 b4 b2 d1 e1 

h7 g6/
g8 

f6/ 
f8 

h6/
h8 g6 g5 

c1 b1 a3 a4 a2 a1 

g7 g6/
g8 g7 f7 h7 g7 
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by bylo 4. Ke1?! Kg6! 5. Kd1, oprava je
nutná. 4. ... Kh6 5. Kd2! Kh5 6. Kc3! Mimo
dosah je pro změnu pole g7. 6. ... Kg5
7. Kc4! A teď pole f7. 7. ... Kg6 8. Kd3!
Kf6 9. Kd4 Kf7 10. e5! +–. Úkol prosadit
pěšcový průlom je splněn. Další postup po
10. ... Kg6 jsme řešili na pomocném dia-
gramu 7P1, 10. ... Ke7 11. Ke4 má hodně
podobný průběh a o následcích výměny na
e5 již také byla řeč. 1–0

Příklad 8
Úloha H. Neustadtla zveřejněná v Britisch

Chess Magazine roku 1907 využívá kore-
spondujících polí jako vodítka pro vytem-
pování obrany. Jde o vcelku prostý a sro-
zumitelný problém s drobnými nástrahami,
dobře použitelný jako domácí cvičení.

Diagram č. 8
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+p+-0
9-+-+p+p+0
9+-+kzP-zPp0
9p+p+-zP-+0
9zP-zP-mK-+-0
9-zP-+-+-zP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Rozbor postavení:
Materiální převaha bílého má malý vý-

znam, převaha pěšce na dámském křídle je
spolehlivě paralyzována. Hlavním a vlast-
ně jediným problémem černého je obrana
pěšce c4. Napadnout tohoto pěšce může bílý
jen z pole d4, černý ho může pokrýt z pole
b5, jiný průlom v pozici není (myšlenka
f4–f5 je poněkud absurdní). Háček je v tom,
že tahy pěšců v pozici nejsou vyčerpány,

bílý pěšec h2 disponuje dokonce dvěma
různými tahy. Bílý má tedy k dispozici re-
zervní tempa, která samozřejmě ničí kaž-
dou rovnováhu, kterou by mohl černý vy-
tvořit. Černý má jedinou šanci – dříve, než
se dostane do úzkých při obraně pěšce c4,
musí bílého těchto rezervních temp zbavit
– to je možno zařídit jen tak, že sám po-
stoupí vlastním pěšcem na sloupci h a bílé-
ho pěšce h2 jím zablokuje. Tím sice od-
straní hrozbu vytempování při obraně pěš-
ce c4, nabídne tím však zároveň bílému
druhý objekt útoku – právě onoho postoup-
lého pěšce na sloupci h, který se vniknutím
do tábora bílého stal velice zranitelným. Bílý
ovšem musí dát pozor – útokem na pěšce
na sloupci h jeho král ztratí kontrolu centra
a umožní černému králi vpád mezi bílé pěš-
ce, nebezpečí představuje především mož-
nost útoku na pěšce b2. Koncovka se tím
může značně zdramatizovat, situaci nám
pomůže zhodnotit další pomocný diagram:

8P1
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+p+-0
9-+-+p+p+0
9+-+-zP-zP-0
9p+p+kzP-+0
9zP-zP-+-+K0
9-zP-+-+-zP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Vznik této pozice může bílý samozřejmě
dopustit jen pokud v ní bude na tahu, jinak
by od partie odcházel s velkou hanbou. Ale
i v příznivějším případě již bílý nezachrání
pěšce b2. Musíme ovšem poctivě přiznat,
že ani to bílého do hrobu nepřivede. S tro-
chou praktických zkušeností z pěšcovek si
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jistě všimnete, že bílému v té chvíli stačí
králem pokrýt pěšce c3 a po sebrání další-
ho pěšce a3 obsazením pole c2 uvěznit čer-
ného krále doživotně na sloupci a pod čer-
ným volným pěšcem. Pokud však chce bílý
tuto koncovku vyhrát, nepůjde to jinak, než
průlomem jeho pěšcové majority králov-
ským křídlem (nejvtipnější je místo braní
na a3 tempo černým králem na b3, ale to
již bych se zabýval touto odbočkou více než
je nutné, v rámci tréninku však může tako-
vé cvičení být jen k užitku). Mechanismus
tohoto průlomu je jasný – nejdříve oběť
pěšce h5, poté další oběť na f5, a ve finále
oběť dalšího pěšce na g6 nebo e6, to podle
situace. Jenže s bílým králem na c2 není
tento průlom dostatečně průrazný! Černý
totiž již nebude na f5 druhého pěšce brát
a zahájí ihned dostihy postupem pěšce na
h4. Bílý sice dámu postaví dříve, pobere
možná i pár pěšců (černý by neměl připus-
tit vznik bílé dámy na e8 pokud visí pěšec
a4), jenže v dámské koncovce je bílý král
nebezpečně vystaven hrozbě věčného ša-
chu a také černý pěšec na sloupci a by mohl
vytvářet nebezpečnou protihru. Bílý musí
provést průlom trochu dříve ve chvíli, kdy
se bude jeho král ještě pochybovat v dosahu
sloupce h a pole h1. Než však zabředneme
do propočtu této varianty, musíme si vy-
jasnit ještě pár dalších věcí!

Nutnou podmínkou úspěšného průlomu
je, aby černý král nekontroloval důležité
pole f5. Také postavení bílého krále na g4
je pro průlom nežádoucí, šach z pole h5
průlom bílého přinejmenším zdrží. Domys-
let musíme budoucnost průlomu rovněž
pokud bude černý král stát na poli e3. To je
další velmi důležité pole, černý král napadá
pěšce f4 a bílý ho musí krýt v okamžiku
průlomu z pole e3. Taková situace nastane
z pozice pomocného diagramu 8P1 po úvod-
ních tazích 1. Kg4 Ke3! 2. Kg3! Ke4 3. h4
Ke3 Snad je jasné proč si musí dát bílý na
tuto pozici pozor. Během průlomu bílý vy-

tvoří černému volného pěšce f5, jehož kri-
tická pole černý král v dané situaci kontro-
luje a může ho tedy provést až do dámy.
Přitom během svého postupu pěšec šachem
z f4 získá minimálně jedno tempo. Jelikož
bílý nemá jiný způsob jak zesílit pozici,
musí si být úspěšností průlomu jist již při
rozboru pozice: 4. h5! gxh5 5. f5! exf5 6. g6!
(po 6. e6? fxe6 7. g6 f4+ si obě strany staví
dámu současně a o výhře bude přemýšlet
černý. Bílý musí uvolnit cestu pěšci na
sloupci e, který se proměňuje se šachem
a černý nebude mít na vlastní dámu čas)
6. ... fxg6 Jinak si na sloupci f po gxf7 po-
staví dámu pouze bílý. 7. e6 f4+ 8. Kh2!
+– Metodicky jedině správný ústup bílého
krále znáte doufám ze studia elementárních
koncovek, i když v této pozici může bílý
ještě ustoupit kamkoliv, výjimečně nevadí
ani ztráta dalšího tempa šachem od pěšce
(po 8. Kg2 Ke2) protože bílý si staví dámu
se šachem první. Dobrý návyk je ale uži-
tečné pěstovat i tam, kde existuje více cest.
Nyní po 8. ... f3 9. e7 f2 10. e8 D+ +– bílý
spolehlivě zvítězí. Dále musíme zkontrolo-
vat vyčkávací variantu 3. ... Kd5!? 4. Kf3
Kc6 Černý král se sice nenápadně drží
v blízkosti průlomového pole e6, ale záro-
veň se hodně vzdálil od pole e4 a nejjedno-
dušší cestou k výhře bude 5. Kg4! Kd5
6. h5 gxh5+ 7. Kxh5 Ke4 8. g6! (stačilo by
i 8. Kg4 a pak znovu promanévrovat krá-
lem na e4 s následným postupem f4–f5, ale
není jistě chyba ukázat si nový a rychlejší
motiv) 8. ... fxg6+ 9. Kxg6 Kxf4 10. Kf6
+–. A teď se ještě vrátíme k odložené vari-
antě 1. ... Kd3!? Především se nesmíte chy-
tit do záludné léčky 2. h4? Ke3!! =, po kte-
ré se již bílému průlom nepodaří provést.
Správné je 2. Kf3! Kc2, načež zřejmě vzni-
kla ideální situace pro průlom, neboť bílý
král bezpečně kontroluje postup černých
pěšců na sloupci h i na sloupci f. Propočí-
táme tedy 3. h4 Kxb2 (nic jiného černému
nezbývá) 4. h5! gxh5 5. f5! Kxa3 (jinak si
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bílý postaví dámu ještě o tah dříve) 6. g6
fxg6 7. fxe6 (jde vzít i g6) 7. ... Kb2 8. e7
a3 9. e8 D a2 10. Db5+ +– (respektive
10. Dg2+ +–), bílý vždy přinejmenším se-
bere pěšce c4 s následnou výměnou dam
na a1 a výhrou druhé pěšcovky. Potvrdili
jsme si, že pozice na pomocném diagramu
8P1 je tedy skutečně vyhraná. Pokud jste
zapracovali stejně poctivě a došli jste
k témuž závěru, mohu konečně podle prav-
dy, byť nepříliš metodicky, uznat, že tak
precizní propočet pomocného diagramu si
může bílý poněkud ulehčit tak, že si pouze
rozborem zjistí, že onu pozici nemůže pro-
hrát (tedy objeví přesun krále na pole c2
a nezranitelnost pěšce f4 udržováním opo-
zice g3/e3. Velice racionální pohled na dia-
gram D8 totiž musí vést k poznání, že bílý
jiný plán, který by mohl vést k výhře, v dané
pozici nemá, černého pěšce na sloupci h
prostě sebrat musí, a pokud i pak černý na
diagramu 8P1 remízu dokáže udržet, asi si
ji opravdu zaslouží.

Závěry z rozboru
Úvodní dvojice korespondujících polí

d4/b5 drží rovnováhu, pokud již pěšec h2
nedisponuje žádným rezervním tempem.
Zajisté cenným poznatkem je, že pokud bílý
nemá rezervní tempo ani nedisponuje dru-
hým objektem útoku, pak tato jediná ko-
respondující dvojice zde černému zajistí
rovnováhu bez ohledu na to, kolik jiných
korespondujících polí na přístupových ces-
tách nalezneme – černému postačí vyčká-
vat králem na polích c6 a b6. Je to způ-
sobeno tím, že černý disponuje v těšné
blízkosti zranitelného bodu c4 značným pro-
storem pro manévrování, zatímco útočník
je svázán jediným dostupným polem d4 pro
přímý útok (v předcházejících příkladech
byla vesměs prostorová převaha na straně
útočníka). Poslouží nám to také jako dů-
kaz, že metoda korespondujících polí po-
pisuje útok manévrováním proti dvěma

(a více) slabinám, a v případech, kdy útoč-
ník může ohrožovat jen jediný objekt úto-
ku, nemá použití metody korespondujících
polí příliš smysl. Rovnováhu v pozici dále
popisují (a to vzhledem k předcházející po-
známce i v těch případech, kdy bílý jedno
rezervní tempo má!) korespondující dvoji-
ce e4/c5, e3/d5 a f3/c6, objevení těchto polí
již je jistě jen rutinní záležitostí. Průzkum
další linie útoku na polích e2 a f2 vede ke
zjištění, že k oběma těmto polím existuje
jen jediné a shodné korespondující pole c5.
Takovou situaci již důvěrně známe, jedno-
duchý přesun bílého krále mezi poli e2 a f2
definitivně zboří linie korespondující rov-
nováhy – tedy v tom případě, kdy bílému
zůstalo jedno rezervní tempo, nebo když
už byl černý donucen vytvořit si druhou sla-
binu postupem pěšce h5. Tím jsme si do-
statečně vysvětlili, proč černý musí zvolit
jako obranu postup svého pěšce na pole h3.
Hledání korespondujících polí tentokrát jistě
nečinilo žádné potíže, proto si názornou ta-
bulku odpustíme.

Sehrávka
1. Kf3 Kc6 2. Kf2 (nebo obdobně 2. Ke2)

2. ... Kc5 3. Ke2! Rovnovážná korespon-
dujíc pole se otočila v neprospěch obránce,
černý si nejdříve počká na návrat bílého
krále na e4, aby omezil nebezpečí okamži-
tého útoku na svého krajního pěšce. 3. ...
Kc6 4. Kf3! Kd5 5. Ke3 Kc5 6. Ke4 h4
Začíná boj o rezervní tempa bílého (6. ...
Kc6? 7. Kd4 Kb5 8. h4! +–). 7. Kf3! Bílý
král zamýšlí zopakovat svůj manévr proti
rovnováze korespondujících polí. Tím chce
donutit černého pěšce postoupit až na pole
h3, na kterém je pěšec jistě zranitelnější.
Po 7. h3? Kc6! 8. Kf3 Kd5 nejde 9. Kg4??
Ke4 dokonce s výhrou černého a 9. Ke3
Kc6 10. Ke2 Kc5! 12. Kf2 Kc6 ukazuje,
že prostým udržováním kontaktu s polem
d5 černý bílému vůbec nedovolí přiblížit se
k pěšci h4. 7. ... Kd5 8. Ke3 Tento postup
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uvádějí oba mě dostupné zdroje této úlohy
bez dalších připomínek. Nebudu se tedy
hádat, z metodického hlediska je okružní
manévr přes pole f2 k pěšci h3 v 11. tahu
docela poučný. Ale pravdu mám já! – bílý
zde může zahrát okamžitě 8. h3! +–, černý
je lapen do zugzwangu a musí králem z pole
d5 couvnout 8. ... Kc6, což poskytne čas
k likvidaci černého pěšce 9. Kg4 Kd5
10. Kxh4 Po 10. ... Ke4 vznikne pozice prak-
ticky shodná s pozicí na pomocném dia-
gramu 8P1, ke které autorské řešení dojde
až po 14. tahu, tj. o 4 tahy později. Liší se
pouze tím, že bílý pěšec stojí na h3, niko-
liv na h2. Když si však připomeneme vari-
anty, které jsme probírali u pomocného di-
agramu 8P1, tak v žádné z nich nebylo
důležité, zda bílý posunul pěšce na h4 z h2
či z h3, a v žádné z oněch variant také ne-
hrálo žádnou roli, zda bílý pěšec stojí na
poli h2 nebo na poli h3 – s polem h3 ani
h2 se tam prostě nikde nepracovalo. Proto
i v této „mé“ pozici tahem 11. Kg4! musí
bílý partii stejnými metodami dovést
k výhře, o 4 tahy dříve než autor. Podle
krutých zvyklostí skladebního šachu by prá-
vě objevený duál (vyhrávají oba postupy)
zřejmě úlohu měl kvalifikovat jako neko-
rektní a vyřadit ji na smetiště dějin, což by
určitě byla škoda. 8. ... Kc5 9. Ke4 h3
Černý je donucen dokončit svůj blokádový
manévr, 9. ... Kc6? 10. Kd4 Kb5 11. h3 +–
by byl konec. 10. Ke3 Kc6 Teď již vlastně
může obránce tabulku korespondujících polí
vyhodit z okna, rovnováhu mu stejně ne-
zajistila (10. ... Kd5 11. Kf3). Jeho jedinou
nadějí je protihra průnikem na pole e4.
11. Kf2! Bílý by si naopak mohl a vlastně
možná i měl tabulku opravit nebo zcela pře-
dělat podle změněné situace. (11. Kf3?
Kd5). Ale nebudu ho trápit, problém pozi-
ce jistě pochopil a ke správnému provedení
přesunu krále na g3 postačí i prostý motiv
přesunu tempa trojúhelníkovým manévrem
útočícího krále. 11. ... Kd5 12. Kf3 Kc5

13. Kg3! Kd5 14. Kxh3 Ke4 +– Tím jsme
dospěli do pozice, kterou jsme podrobně
rozebrali na pomocném diagramu 8P1. Nic
nového dodat ani nemůžeme, bílý vítězí
výše uvedenými postupy pěšcového průlo-
mu na královském křídle.

Příklad 9
Tento příklad se zcela vymyká všemu, co

jsme dosud probírali, a rozhodně by neměl
chybět ve výkladové části kursu korespon-
dujících polí. Maďarská skladatel K. Ebers
ho zveřejnil v časopise Československý šach
v roce 1935 a způsobil značný poprask.
Všeobecné zásady teorie opozice jsou zde
naprosto nepoužitelné, jedině metoda ko-
respondujících polí dává řešiteli šanci.
Tímto příkladem opouštíme okruh převáž-
ně blokovaných postavení a vydáváme se
na otevřené moře všemožných koncovek.
Budiž návodem, jak rozeznat praktické
možnosti teorie korespondujících polí ve
vlastní tvorbě.

Diagram č. 9
XIIIIIIIIY
9-+-+k+-+0
9+-+-+p+p0
9-zp-+-+-zP0
9+-+-+-zP-0
9P+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-mK-+-0
xiiiiiiiiy

Rozbor postavení:
Pěkná vzdušná pozice – to je obrovský

kontrast s blokovanými pěšcovými forma-
cemi omezujícími pohyb obou králů na
uzoučké průchody minovými poli. První
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problém je vůbec se v takové pozici zori-
entovat. Bílý by si měl především vyjasnit
o co v této pozici vlastně má usilovat (hod-
nocení pozice). To do značné míry závisí
na posouzení možnosti přímého útoku čer-
ného na pěšce g5. Kdyby byl na tahu čer-
ný, tak snadno dojde králem na f5, zatím-
co bílý sotva stihne pokrýt pěšce g5 králem
z pole h4. To je přinejmenším mimořádně
pasivní postavení bílého krále, které nedá-
vá žádné šance na výhru a o šancích na
remízu po tahu f7–f6! můžeme oprávněně
pochybovat. Poněkud slibnější obranou by
byl protiútok na pěšce b6, i pak ale černý
pěšec do dámy dojde rychleji a bílého čeká
obtížná dámská koncovka bez pěšce. Je jas-
né, že bílý musí svým prvním tahem vstou-
pit králem na 2. řadu, jedině tak může od-
razit útočné možnosti černého. A existuje
k tomu ještě jeden důvod, spojený s jinou
aktivní možností černého. Černý může
zkoušet rozrušit formaci bílého pěšcovým
průlomem f7–f6. Ve výchozí pozici to ještě
možné není, po 1. ... f6 by kontra 2. g6!
dovedlo bílého pěšce do dámy, ale pokud
bílý černému dopřeje čas na tah králem na
f8, pak již s tímto průlomem musí reálně
počítat – zabránit tomu může pouze rych-
lých útokem svého krále na pěšce b6, tedy
okamžitým vstupem na 2. řadu. Podle
čeho si však má vybrat jedno ze tří mož-
ných polí? Návyky z používání opozice
napovídají pole e2, ale automatické tahy
nemohu speciálně v pěšcovkách doporu-
čit. Nejdříve by si měl bílý vyjasnit, co se
stane, až dojde k přímému střetu obou krá-
lů v krátké opozici a kde k němu vlastně
má dojít. Pokud to posluchače neuspoko-
jí, je třeba je přibrzdit dotazem jak chtějí
pokračovat, pokud bude černý král rea-
govat vyčkáváním na 8. řadě (d8/e8).
V krajním případě na problém narazí ve
chvíli, kdy dojdou do rovnováhy f4/d7 –
zopakujte zásadu nejdříve očima a teprve
pak rukama!

Jaký je tedy cíl akce bílého? Z hodnocení
pozice by mělo vyplynout, že všichni černí
pěšci jsou potenciálními slabinami, zatím-
co pěšec g5 je po správném úvodníku
(2. řada) relativně v bezpečí a další citlivý
pěšec a4 je na tom díky vzdálenosti od čer-
ného krále ještě lépe. Přinejmenším musí-
me bílému přiznat určitou prostorovou pře-
vahu, kterou je možno při manévrování
králů využít. Pěšci totiž ve výchozím po-
stavení již příliš mnoho tahů udělat nemo-
hou. To jsou první dva znaky, které má
tato studie společné s předcházejícími pří-
klady. Dalším společným znakem je mož-
nost kombinovat útok na nejméně dvě sla-
biny b6 a h7, pěšec f7 se černému králi
přece jen bude krýt poněkud snadněji. Nej-
dříve posoudíme možnosti přímého útoku
na pěšce b6. Pokud se vůbec bílému králi
podaří proniknout na pole b5, černému králi
k úspěšné obraně postačí obsadit pole c7.
Další průnik bílého krále přes sloupec a čer-
ný snadno ze sloupce c kontroluje a jiná
metoda zesílení útoku bílého na dámském
křídle není vidět. Útok na pěšce b6 zřejmě
může být využit pouze jako doplňková
hrozba útočných manévrů bílého na krá-
lovském křídle – například útoku bílého
krále po 6. řadě již černý pěšec neodolá
(obrana z pole a7 by již dříve znamenala
ztrátu celého královského křídla). Na krá-
lovském křídle je situace poněkud slibněj-
ší, pokud by se bílému králi podařilo pro-
niknout na pole g7, pak pěšec h7 padá a bílý
celkem snadno dovede pěšce h6 do dámy
(tempo králem na h8). Na pole g7 ovšem
vede cesta pouze přes pole f6, má bílý vů-
bec šanci na toto pole proniknout? Pole f6
může černý kontrolovat pouze z polí e7
a e6 (pokud se černý král dostane až na
e5, bílý již v pozici neútočí, ale zoufale
brání pěšce g5), bílý však může manévro-
váním mezi poli na sloupcích f a e černé-
ho krále z této obrany snadno vytlačit. Pole
g7 může tedy černý bránit jediným způso-
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bem, ten si již přiblížíme na pomocném di-
agramu:

9P1
XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-+0
9+-+-+p+p0
9-zp-+-mK-zP0
9+-+-+-zP-0
9P+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Do této pozice se zřejmě může bílý do-
stat prakticky libovolným postupem svého
krále vpřed. Může však nějak prolomit tuto
obranou hráz? K manévrování má 2 pole.
Po 1. Ke5 si hrozba útoku na pěšce b6 po
6. řadě vynutí tah 1. ... Ke7, z tohoto dů-
vodu je po 1. Kf5 rovněž vynuceno 1. ...
Ke8. Vzhledem k další opozici na polích
d5/d7 je vidět, že manévrováním po 5. řadě
bílý ničeho nedosáhne. Zkoušet prolomit
přímou opozici okolo 5. řady rovněž není
moc nadějné – e4/e6, d4/d6 a c4/c6 je jas-
né, b4 je bílému k ničemu, to již víme déle,
stejně tak nemají zvláštní význam pole na
sloupci g, jenom musíme objevit, že vstup
na pole f4 černý hladce neutralizuje vstu-
pem krále na d7, čímž si zachová nárok na
opozici, ať již se bílý král vydá vpřed kudy
chce. Díky možnosti přejít na 4. řadu přes
pole f5 ovšem bílý černého krále na 6. řadu
nemusí pustit! Pomůže si však bílý mané-
vrováním po 4 řadě? Vztah polí f4/d7 musí
být určitě zachován stejně jako všechny
dříve odhalené rovnováhy, především ta
f5/e8. No honem, co získáme aplikováním
pojmu vzdálené opozice po 1. Kf5 Ke8 2.
Ke4! – černý nesmí pustit z dohledu pěšce

b6, má jediný tah 2. ... Kd8, tak ještě 3.
Kd4 – černý pro změnu nesmí pustit
z dohledu pole e7, má opět jediný tah 3. ...
Ke8. Jenže bílému nyní chybí pole c5 díky
sebeobraně pěšce b6 a po 4. Kc4 Kd8! nám
nezbývá než se smířit s tím, že ani manév-
rováním po 4 řadě se bílý k výhře nepřiblí-
žil oni o píď. Bunkr na polích e8/d8 vypa-
dá jako nedobytný. To máme zkoušet ma-
névrovat až na 3. řadě? Vždyť pak už má
černý pro obranu opravdu velký prostor,
nezdolali jsme ho ani když se musel opatr-
ně prodírat minovým polem „na pětníku“.
To nemá cenu, dáme to za remízu, to vy-
hrát nepůjde. OH MALOVĚRNÍ – stůjte
a přemýšlejte! Před chvílí jste pozici zhod-
notili jako výhodnější pro bílého. A že jste
dosud v myšlenkách obranu neprolomili –
no co má být? Vždyť černý se stále brání
jedinými (!) tahy. A co jste vlastně dosud
tímto rozborem udělali? Jasně, vždyť jste
dosud pouze určili sadu jednoznačných dvo-
jic korespondujících polí, ve kterých černý
drží rovnováhu, těch dvojic je zatím přes-
ně 8 – a to už jsme řešili případy, kde jich
bylo mnohem více. No tak – přehodíme
výhybku myšlení do metody korespondu-
jících polí a zkusíme si pro bod dojet touhle
mašinkou.

Závěry z rozboru
Začneme inventurou již zmapovaného

prostoru – jednoznačné dvojice f6/f8, f5/e8,
e5/e7, d5/d7 v první linii rovnováhy, druhá
linie obsahuje kromě jednoznačné dvojice
f4/d7 jen dvojznačné kombinace e4/d8 (e6),
d4/e8 (d6), c4/d8 (c6), přičemž se zdá ro-
zumné černého krále na 6. řadu příliš ne-
pouštět. Nyní okročíme v mapování meto-
dou korespondujících polí na 3. řadu. Pole
e3 si žádá výskyt černého krále v dosahu
polí d7, d8/e6 a e8/d6, tomu vyhovují dvě
pole e7 a c7. Pole d3 má jedinou protiváhu
na poli d7. Lákavé pole f3 poněkud zklame
– kolem 7. řady a polí d8/e6 rovnováze
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vyhovují dokonce 3 pole e8/c8/d6. Pole c3
si žádá kontakt s poli d7, d8/c6 a e8/d6 – to
opět vypadá na dvojici korespondujících polí
e7/c7, jenom připomenu, že kromě mate-
matického počítání korespondujících polí
by neměl bílý zapomenout na povinnost
chránit pěšce g5 před útokem černého krá-
le (autorské řešení přímo prohlašuje, že poli
na sloupcích c a g nemá smysl se zabývat,
útok musí být veden po sloupcích d/e/f, na
kterých nejsou v cestě vpřed pěšcové pře-
kážky). Došli jsme ke čtvrté linii útoku, kte-
rá snad vyřeší otázku, na které pole 2. řady
má bílý král vstoupit. Propagované pole e2
ohrožuje pole f3, e3 a d3 – černý musí mít
v dosahu pole d7, jedno pole z dvojice e7/c7
a jedno pole z trojice e8/c8/d6 – tomu vy-
hovují pole d8 a e6. Pole f2 od černého
vyžaduje kontakt s planinou nejednoznač-
ných polí – e8/c8/d6, e7/c7 a d8/e6. Tomu
sice vyhovuje jediné, ale zcela postačující
pole d7. Pole d2 hledá korespondující pole,
ze kterého jsou dosažitelná pole d7, e7/c7
a d8/e6. Tomu opět vyhovuje mnoho polí
e8/c8/d6. Mapa hřiště je ukončena a všich-
ni si již jistě dobře uvědomují, že černý král
ve výchozí pozici stojí na poli e8, a že prá-
vě poslední zkoumané pole d2 nám poskytlo
jasné vodítko pro sehrávku.

Názorná tabulka dvojic korespondujících
polí

Sehrávka
1. Kd2!! Takový úvodní tah je těžké ob-

hájit jinak než metodou korespondujících
polí. 1. Kf2 Kd7! nebo 1. Ke2 Kd8! již
nedá bílému šanci prolomit rovnováhu.
1. ... Kd8 Aktivní protihra 1. ... Kf8!? 2.
Kd3! f6?! 3. gxf6 Kf7 4. Kc4! Kxf6 5. Kb5
Kg6 6. Kxb6 +- je příliš pomalá. Také 1. ...
Kd7 2. Kd3! +- nebo 1. ... Ke7 2. Ke3! +–
černého zachránit nemůže, další vstup na
6. řadu již vyvrátí i teorie opozice, bunkr
e8/d8 rozdrtí korespondující pole, a obra-
nu na 7. řadě bílý prolomí přiblížením ke
sloupci f podobně jako v hlavní variantě.
2. Ke2! Kc8 Obrana na 7. řadě stále selhá-
vá podle předcházející poznámky. 3. Kf3!
Pěšec na f7 odebírá černému králi jedno
pole pro podržení nejobvyklejší „opoziční“
rovnováhy, je tedy celkem logické a pocho-
pitelné, že právě sloupec f je pro bílého krále
nejpřirozenější oblastí pro získávání pro-
storu a komplikování života obraně. 3. ...
Kc7 Ještě nejdelší odpor. 4. Ke3! Kc8 Po-
slední pokus narušit útočný mechanismus
bílého, pole c8 není při postupu vpřed na
seznamu. Ale bílý samozřejmě ví, že z pole
c8 černý nedosáhne na všechna význam-
ná pole obranné linie – e8 i d6 jsou dale-
ko. 5. Kd4! Kd8 6. Ke4! Ke8 7. Kf5!
Odpor černého je zlomen, může si jen vy-
brat, zda pustí bílého krále na d6 nebo na
g7. 1–0

Příklad 10
Poslední studie tohoto materiálu z rukou

skladatele V. Halberstadta zveřejněná v roce
1930 vybavila na první pohled jednoduchý
problém zákeřnými obrannými motivy,
o které je snadné zakopnout. Může být uži-
tečné nenápadně a bez varování zařadit
úlohu do domácích úkolů jako test pozor-
nosti a schopnosti vypořádat se s probí-
ranou problematikou.

f6 e5 f5 d5 f4 

f8 e7 e8 d7 d7 

e4 d4 c4 e3 d3 

d8/e6 e8/d6 d8/c6 e7/c7 d7 

f3 c3 e2 f2 d2 
e8/c8/

d6 e7/c7 d8/e6 d7 e8/c8/
d6 
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Diagram č. 10
XIIIIIIIIY
9-+-mk-+-+0
9+p+-zp-zp-0
9pzP-+-+P+0
9zP-zp-+P+K0
9-+Pzp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Rozbor postavení:
Příklad vyhlíží zcela triviálně. Černý pře-

ce nemůže ubránit pole e5, s pomocí polí
f4 a e4 bílý černého krále snadno z pole d6
odežene. Pak už má bílý volnou cestu buď
k pěšci c5, nebo k pěšcům e7 a g7. Kde je
problém? Důvěřivost se v šachu nevyplácí.
Zvláště když jen maskuje lenost proniknout
do postavení dosti hluboko. Proto si posta-
víme pomocný diagram:

10P1
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+p+-zp-zp-0
9pzPk+-+P+0
9zP-zp-mKP+-0
9-+Pzp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Jak že bílý zamýšlí vyhrát tuto pozici? Je
mi opravdu velice líto, ale po 1. Ke6? d3!!
bílý musí pěšce sebrat a 2. exd3 je pat!

Nečekaná a pěkně záludná obrana budiž
důkazem, že studie nebude žádná legrace.
Může však potom bílý tuto pozici zesílit
nějakým jiným způsobem? Manévrování
bílého krále už černého monarchu z polí d6,
d7 a c6 nezapudí. Prozkoumat ale musíme
vtipný pěšcový průlom 1. f6!? exf6+ 2. Ke6
f5! Jiný tah černý ani černý zahrát nemůže.
Nyní by 3. Kxf5?! bílému moc nepomohlo,
nejzřetelnější cestou k remíze je 3. ... Kd7!
= 4. Ke5 Kc6!, protože 5. Ke6 d3! 6. exd3
je stále pat a jinak se bílý dál dostat nemů-
že. Bílý se nesmí na nic ohlížet, smyslem
jeho průlomu je přece rozbití patové hrozby
a průnik k pěšci g7. Po 3. Kf7! d3! 4. exd3
f4 5. Kxg7 f3 děj směřuje přímo do dám-
ské koncovky. Dilema bílého krále ukon-
čím poukázáním na variantu 6. Kh6 f2 7. g7
f1 D 8. g8 D Dh3+! 9. Kg7 Dg4+ 10. Kf7
De6+!! =, tento další patový motiv vytváří
dosti přesvědčivý dojem, že bílý neunikne
z věčného šachu, pro který je mimořádně
vhodná diagonála h3–c8. Významné je, že
po šachu z d7 i z h3 bílý král nemůže ustu-
povat na g6, černý by dobral na d3 se ša-
chem. Ústup na h7 odstřeluje pěšce d3
hned, ústup krále na h8 na možnostech věč-
ného šachu z diagonály h3–c8 zřejmě nic
nemění – musím podpořit autorské konsta-
tování, že dámské koncovky jsou remíza.
Tím jsme vyčerpali pozici pomocného dia-
gramu – v takové situaci bílý již k výhře
dospět nemůže. Vítězný manévr se musí
odehrát dříve, než bílý král vstoupí na cen-
trální pole! Současně bychom si měli uvě-
domit význam pole d7 v táboře černého.
Přes toto pole vede jediná přístupová cesta
černého krále na centrální pole, přechod
přes toto pole je proto mimořádně zranitel-
ný šikovným manévrováním bílého krále.
Pozornost tedy musíme věnovat přístupo-
vým cestám bílého krále, zajímavé je pře-
devším pole f3, které jediné obsahuje dvě
hrozby – vstup na e4 i f4, je tedy význam-
nou křižovatkou útoku proti poli d5 i proti
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poli e5. Na takové pole ovšem může bílý
vstoupit pouze ve chvíli, když černý nemů-
že přistoupit k protiútoku přes pole e5.
V této chvíli je neobyčejně důležité, jestli si
dokážete dát tuto myšlenku do správných
souvislostí. Možnost protiútoku polem e5
je způsobena značnou vzdáleností pole f3
od klíčových centrálních polí. To by mohl
černý využít k aktivní protihře i dalším
méně očividným způsobem. Nesmíte zkrát-
ka zapomenout, že černý pěšec e7 není jen
odevzdaně čekající slabinou, ale že může
v příhodné chvíli postoupit vpřed a útokem
na pěšce f5 vynutit zásadní změnu pěšcové
struktury. Podobný motiv již jsme řešili
v jiném příkladu a víme, že bílý tomu brá-
ní hlavně protiprůlomem f5–f6 a dovede-
ním pěšce g6 do dámy. Tento postup ovšem
nevychází, pokud černý král stojí alespoň
na poli e8! V takovém případě by musel
bílý strpět výměnu pěšců f5 a e6 a černý
král by získal v centru mnoho důležitého
prostoru, zatímco útočník by své možnosti
nijak nerozšířil – tedy pokud by byl v této
chvíli jeho král od centrálních polí příliš
vzdálen. Jinými slovy, na pole f3 může bílý
vstoupit pouze ve chvíli, když černý král
nestojí na poli e8 a nemůže reagovat postu-
pem svého pěšce!

Závěry z rozboru
Je jasné, že vstup bílého krále na d5 zna-

mená výhru bílého, tomu musí černý za-
bránit za každou cenu. Na přístupových
cestách jsme identifikovali první linii rov-
nováhy jednoznačných dvojic korespondu-
jících polí – e5/c6, e4/d6, f4/d7. Poli f3
podle běžné „matematiky“ odpovídá pole
c6, ale na protihru průlomem e7–e6 musí-
me pamatovat při průzkumu zbývajících
polí druhé linie útoku – pole g4 má „mate-
matickou“ protiváhu v poli d6, současně
však i šachovou (kombinační) protiváhu na
poli e8, protože pole d7 ohrožované úto-
kem na pole f4 je i pak v dosahu černého

krále a pole f3 bílý nesmí použít vzhledem
k protiútoku černého. Pole g3 je rovněž
hodně vzdáleno od centra a z g4 je rovněž
v případě kombinační protiváhy na poli e8
nepřístupné! Je ale nepřístupné i v případě,
že černý drží proti g4 rovnováhu z pole d6
vzhledem k protiútoku přes e5. Bude zřej-
mě rozumné polem g3 se vůbec nezabývat,
pokud černý drží rovnováhu proti poli g4,
není vůbec pro manévry použitelné. Na třetí
linii útoku máme pole g5 – černý udrží rov-
nováhu, pokud bude v kontaktu s polem d7
a jedním z dvojice polí d6/e8. Tomu vyho-
vuje dvojice polí d8/c6. Na d8 ale černý
král právě stojí, řešení je tedy nalezeno. Jen
pro pořádek jsem se ještě zamyslel nad po-
lem h4 – s tím musí korespondovat pole
d7, to ovšem konečně umožňuje vstup bí-
lému na pole g3. Ale škodlivé vedlejší řeše-
ní jsme tím nenalezli – s polem g3 formál-
ně koresponduje pole d6, protože možnost
protiútoku přes pole e5 v takové chvíli nutí
bílého krále vstoupit z g3 na pole f4 a vše
se vrátí do popsané rovnováhy. Na pole h4
a g3 raději opravdu zapomeňme.

Názorná tabulka dvojic korespondujících
polí

Sehrávka
1. Kg5! 1. Kg4 Ke8! remizuje jak po

2. Kf3 e6! 3. fxe6 (nebo 3. Ke4 exf5 4. Kxf5
Kd7! =) 3. ... Ke7 3. Kf4 Kxe6 4. Ke4
Kd6! 5. Kf5 Kd7! = vzhledem k identic-
kému patovému motivu s černým králem
na c6, tak i po 2. Kf4 Kd7! = 3. Ke5 Kc6!
mechanismy popsanými v pomocném dia-
gramu 10P1. Bílé se nemůže ani opravit
tahem 2. Kg5 pro 2. ... Kd8! = a rovnová-
hu už prolomit nepůjde. 1. ... Ke8 (1. Kd7
2. Kf4! +–) 2. Kg4! Kd8 Černý nemá ji-

e5 e4 f4 f3 g4 g5 

c6 d6 d7 c6 d6/ 
e8 

c6/ 
d8 
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nou možnost než dovolit bílému manévro-
vat přes pole f3. 3. Kf3! Kd7 A musí jít
hájit centrum, 3. ... Ke8? 4. Ke4 +– i 3. ...
e6? 4. f6! +– obranu nezachrání. 4. Kf4!
Jenže bílý již uchvátil kontrolu nad kore-
spondujícími poli, černý doplácí na uzou-
linký průchod do centra. 4. ... Kd6 5. Ke4
Kc6 6. Ke5 Kd7 Hroutí se i patová obra-
na. 7. Kd5 1–0


