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Koncovky partií, mat jezdcem a střelcem, dáma proti věži, dámské koncovky 

 

 
 
Diagram ukazuje souhru jezdce a střelce. 
Bělopolný střelec odnímá králi bílá pole, 
jezdec na f5 odnímá černá. Černý král je 
zavřený, má k dispozici pouze pole f8, g8, h7, 
h8. Při existenci černopolného střelce, který 
by stál na g5, musí stát jezdec na e5, aby 
vznikla zátarasová bariéra. Černý krále dále 
než na e8 nedojde. Pro čtenáře je nezbytné 
osvojit si souhru figur, aby se naučil dávat 
mat jezdcem a střelcem. 
 
Matu střelcem a jezdcem se dosáhne 
v rohovém poli, které je dostupné střelci. 
Koncovka se dělí na dvě části. Nejprve zahnat 
krále na okraj šachovnice. Král bude 
pochopitelně směřovat k rohovému poli, které 
nemůže být atakováno střelcem. Druhá část 
spočívá v tom, přinutit krále odejít do rohu, 
dostupnému útoku střelce. Uvedeme příklad: 
 

 
 
Protože je střelec bělopolný, lze dát mat 
pouze na h1 nebo a8. 
1.Sf7 Kc6 

 
 
2.Jb3 Kc7 
3.Kb5 Kd6 
4.Sd5 Kd6? 
6.Kd4 Ke7 
Král směřuje k bezpečnému rohu. 6. …Kc7 
by zkrátilo řešení: 7.Ke5 kd7 8.jd4 Kd8 9.Jf5! 
a král se již nedostane na pole h8, nebo 7. 
…Kb6 8.Sc4! (bariéra) 8. …Kc6 9.Ke6 Kc7 
10.Sb5 Kb6 11.Sd7 Kc7 12.Ke7 Kb6 13.Kd6 
Kb7 14.Jd2! Kb6 15.Jc4+ Kb7 16.Se6 Ka6 
17.Kc6. 
7.Ke5 Kf8 
8.Kf6! 
 
A černý král je již odříznutý od rohu h8. 5. 
…Kd6 se ukázalo být slabým tahem. 
Vrátíme se k pozici po 5. tahu bílého. 
5. …Kf6! 
6.Kd4 Kf5 
Bílý král postoupil k centru. Nyní je třeba 
přiblížit jezdce, ale přitom mu rovnou 
připravit přístupové pole. Jezdec musí 
odřezávat černá pole, z toho vyplývá, že jsou 
pro něj nejvhodnější pole e4 a e6. 
7.Jc5 Kf6 
Horší je 7. …Kf4. Po 8.Se4! bude král 
odříznutý od rohu h8: 8. …Kg5 9.Ke5 Kh6 
10.Je6! 
8.Ke4 Kg6 
9.Ke5 Kg7 
10.Kf5 Kh7 
11.Kf6 Kh8 
Hůře 11. …Kh6 12.Sg8! 
První část je skončena. Zbývá vynutit přechod 
černého krále na h1 nebo a8. 
 

 
 



Z pole h8 může krále vytěsnit jedině jezdec. 
12.Je4 Kh7 
13.Jd6 Kh8 
14.Jf7+ Kh7 
15.Se4+ Kh8 
16.Sf5 
Vyčkávací tah, nezbytný, aby bylo odebráno 
pole g8. 
16. …Kf8 
17.Sh7 Ke8 
18.Je5 Kf8 
Druhá varianta – 18. …Ke8-d8 – je probrána 
dále. 
19.Jd7+ Ke8 
20.Ke6 Kd8 
21.Kd6! 
Nepouští krále na c7. 
21. …Ke8 
22.Sg6+ Kd8 
23.Jc5 Kc8 
Nyní převedeme střelce na diagonálu a4-e8. 
24.Sd3 (e8) Kd8 
25.Sb5 Kc8 
26.Sd7+ Kb8 
Na 26. ..Kd8 přijde 27.Je6 mat. 
27.Kc6 Ka7 
28.Sf5 Kb8 
29.Kb6 Ka8 
30.Sg4 
Vyčkávací tah. 
30. …Kb8 
31.Ja6+ Ka8 
32.Sf3 mat. 
 
Tuto variantu si začínající šachista snadno 
osvojí. Obtíže představuje druhá varianta: 
 

 
 
18. …Kd8! 
Král se chce probít přes pole c7 do středu 
šachovnice a již nyní je nezbytné přemýšlet o 
vytvoření zábranné bariéry, aby krále 
zadržela. Takovou bariérou může být střelec 

na e4 a jezdec na c4, ale nejrychleji ze všeho 
vede k cíli následující manévr: 
19.Ke6 Kc7 
20.Jd7! 
Odebírá černá pole b6 a c5. 
20. …Kc6 
Pokud 20. …Kd8, tak 21.Kd6 a dostáváme 
předchozí variantu. Pokud 20. …Kb7, tak 
21.Sd3! Kc6 22.Sc4. 
21.Sd3! Kc7 
22.Sb5 Kb7 
Pokud 22. …Kd8, tak 23.Jf6 nebo 23.Jb6 Kc7 
24.Jd5+ a černý král již neuteče z obdélníku 
a7-a8-d8-d7. 
23.Kd6 Kc8 
24.Jf6 Kd8 (b7) 
25.Jd5 Kc8 
Střelec a jezdec vytvořili zábrannou bariéru. 
26.Ke7! Kb8 
27.Kd8 Lb7 
28.Kd7 Kb8 
29.Sa6! Ka7 
30.Sc8 Kb8 
31.Jb4 Ka7 
32.Kc7 Ka8 
33.Sb7+ Ka7 
34.Jc6 mat 
 
Po 18. …Kd8 mohl bílý vytvořit druhou 
bariéru a hra by pokračovala takovým 
způsobem: 
19.Se4 Kc7 20.Jc4 Kd7 21.Kf7 Kd8 22.Sc6 
Kc7 23.Sb5 Kd8 24.Ke6 Kc7 25.Ke7 Kc8 
26.Jb6+ Kb7 27.Jd5 atd. Nebo 19.Se4 Ke8 
20.Sd5! Kf8 (20. …Kb8 21.Ke6 Kc7 22.Jd7!) 
21.Jd7+ Ke8 22.Ke6 Kd8 23.Kd6 atd. 
 
Takovým způsobem se obtíže matování 
střelcem a jezdcem vymezí na vytvoření 
bariéry, kdy černý král dočasně unikne 
z krajního sloupce. 
 
Teorií je dokázáno, že matu střelcem a 
jezdcem z nejnevýhodnější pozice lze 
dosáhnout do 33 tahů. Podle turnajových 
pravidel je třeba dát mat do 50 tahů. Stačí 
nepozorností pustit krále do středu šachovnice 
a 50 tahů nemusí stačit. Proto je třeba pozorně 
prostudovat výše uvedenou analýzu. 
 
 
 
 
 
 
 



Probereme koncovku – dáma proti věži 
 

 
 

Na diagramu je uvedena pozice, jejíž 
správnou analýzu provedl Philidor. Věž je pro 
obranu umístěna velmi vhodně. Bílý musí 
převést povinnost tahu na soupeře, čehož 
dosáhneme následujícím manévrem: 
 
1.De5+ Ka8 (a7) 
2.Da1+! Kb8 
Ne 2. …Va7 kvůli 3.Dh8 mat. 
3.Da5! 
Nyní je na tahu černý a věž musí opustit pole 
b7. Pokud půjde na e7, následuje 2.Db4 (d8)+ 
a po tahu věží na b2 nebo na g7 – 2.De5+. 
Nejlepší ze všeho je věží zaujmout bílé pole. 
První varianta: 
3. …Vb3 
4.De5+ Ka8 
5.Dh8+ Ka7 
6.Dg7+ Ka8 
7.Dg8+ Vb8 
8.Da2 mat 
 
Druhá varianta: 
3. …Vb1 
4.De5+ Ka7 
5.Dd4+ Kb8 
6.Dh8+ Ka7 
7.Dh7+ 
 
Nalezněte výhru po ústupu věže na f7 nebo 
h7. 
 
Může se zdát, že v pozici na diagramu 402 lze 
nejsnáze dosáhnout výhry prostřednictvím 
1.Da6 Vc7+ 2.Kb6, ale po 2. …Vc6+! 3.Kxc6 
je černý v patu. 
 

 
 
V pozici diagramu jsou král a věž osamoceni, 
nicméně získat věž dvojím úderem, jako 
v předešlém příkladu, se ihned nepodaří.  
1.Dd2+ Ka3! 
Jinak 2.Dd1+ nebo De2+. Nyní šach dámou 
k ničemu nevede. Bílý využije toho, že pole 
g5 je kryté a přiblíží se králem. 
2.Kc5! Vg3 
Nejlepší tah. Pokud 2. …Va4, tak 3.Kb5. 
3.Kc4! Vg8 
Nebo 3. …Vg4+ 4.Kc3 Vg3+ 5.Kc2 Ka4 
(hrozil mat na a5) 6.Dd7+ Ka5 7.Dc7+. 
4.Da5+ Kb2 
5.De5+ Kc2 
Na 5. …Ka2 následuje 6.De6! Vb8 7.Kc3+ a 
bílý získá věž metodou, ukázanou 
v předešlém příkladu. 
6.De6! Vd8 
Nejlepší tah. 
7.Df5+ Kd1 
Nebo 7. …Kc1 8.Dg5+ Vd2 9.kc3. 
8.Kc3! Ke2 
Hrozí mat na f1. Nyní se věž dobude během 3 
tahů. 
9.De5+ Kd1 
10.Dh5+ Ke1 
11.Dh4+ 
Takovým způsobem spočívá metody výhry 
v následujícím. Přiblížit svého krále 
k soupeřovu králi, dáma přitom musí chránit 
krále před šachováním věže. Po vytěsnění 
věže od soupeřova krále jej přinutit jít na 
krajní řadu. Poté, po řadě šachů, zahyne věž 
po dvojitém napadení. Celá obtížnost této 
koncovky spočívá v tom, aby byly nalezeny 
takové tahy dámou, které zabezpečí přiblížení 
vlastního krále. 
Existuje několik pozic, kdy věž remizuje. 
 



  
  
S ohledem na obtížnost uvádíme řešení ve 
zkrácené verzi, pouze pro seznámení. 

Černý hraje 1. …Vh7+ 2.Kg5 (2.Kg6 Vh6+! 
3.Kxh6 pat) 2. …Vg7+ 3.Kf5 Vf7+ 4.Kg6 
Vg7+ 5.Kf6 (5.Kh6 Vh7+) 5. …Vg6+! a 
remíza. Bílý král nemůže uniknout šachům 
věže a na Ke5 přijde Ve7. 

1.Dh7+ Ke6 2.Dc7 Vc5 3.Dd8 Ve5 4.De8+ 
Kd5 5.Dc8! Ve4+ černý je donucený pustit 
krále přes 5. řadu. 6.Kf5 Ve5+ 7.Kf6 Ve4 
8.Db7+ Kd4 9.Db4+ Kd5 10.Dd2+ Kc6 
11.Dc2+ Kd5 12.Dd3+ Vd4 13.Db5+ Ke4 
14.Ke6. Král se nakonec dostal těsně k pěšci. 

 
Proti věži kryté pěšcem je výhra ještě 
obtížnější a někdy nemožná. 

14. …Ke3 15.Db6 Kd3 16.Db3+ Ke4 17.Dc3 
Vd3 18.De1+! Kf3 19.Kd7! Vd4 20.Kc6 
Vd3 21.Db5 d5 22.Kc5 Kf4 23.De2 a pěšec 
padá. 

Uvádíme jednu pozici, ve které existuje 
složitá výhra (viz diagram vpravo). 
 

 
Pokud ale přemístíme všechny černé figury o 
jednu řadu výše, tak obchvat pěšce z týlu není 
možný. Věž, krytá pěšcem, stojícím na 7. (u 
bílého na 2.) řadě, proti dáme remizuje. Proti 
věži a věžovém pěšci dáma ve většině případů 
vyhrává. 
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Malá vtipná ukázky jeho hry: 
Josef Rabinovič – Lvenfiš (Moskva, 1927) 
1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.Jf3 d6 4.Se2 Jf4 5.Sf1 de 6.Jxe5 Dd5 7.Jf3 De4 8.Se2 Jxg2 9.Kf1 Sh3 10.d3 
Jh4 11.Ke1 Jxf3 mat 
(zdroj tamtéž) 
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