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Při ostrých bojích ve střední hře vášně vrcholí. Ve vzduchu visí oběti, efektní kombinace, každý 

z hráčů pozorně hledá taktické údery, vychytralé léčky, přesné nečekané tahy. A v tom přicházejí 

hromadné výměny, poezie žhavých kombinačních soubojů končí a přichází prozaická koncovka. 

Přechod do koncovky se děje někdy na přání jedné ze stran, která předpokládá, že zde nejsnáze 

využije převahu. 

V koncovce je prvořadá technika. Šachista musí především přepnout své myšleni, svoji mysl. Na 

krásu, na taktiku je možno zapomenout. Doporučuji každému hráči, pokud to dovolí čas, který 

zbývá na hodinách, ztratit pár minut na zklidnění rozbouřených vášní. Tato ztráta se vrátí 

v budoucnu – šachista bude hodnotit pozici správně, po-koncovkářsku. 

Co to znamená?  

Je zapotřebí se podrobněji zabývat touto otázkou, neboť mnohadílné učebnice koncovek, které 

uvádějí nekonečné množství příkladů a pozic, nevěnují dostatečnou pozornost způsobu šachového 

myšlení v koncovce. 

Ve střední hře je mysl zabrána zejména propočtem variant, podřízených nějakému cíli. Hlavní, čím 

se zabývá šachista ve střední hře, to je prověření všemožných taktických úderů, propočet 

kombinací, variant. V koncovce je tomu jinak. Pouze v řídkých, tak zvaných kombinačních, 

koncovkách je třeba soustředit pozornost na propočet, na taktiku. V drtivé většině koncovek je třeba 

plánovitě myslet. Varianty hrají druhořadou roli. První housle patří myšlení schématy a možnost 

postavení té nebo jiné pozice se již prověřuje pomocí propočtu variant. Navrhujeme potřebné 

rozestavení vlastních figur, samozřejmě s ohledem na to, co může učinit protivník. Dále 

prověřujeme s pomocí propočtu variant možnosti dosažení této pozice. Například: v následující 

pozici z partie Capablanca – Ragozin (Moskva, 1936) bílý velmi lakonicky zformuloval své 

zadání. 

 

 
 

 Capablanca píše o svých myšlenkách během partie:“Plán bílého spočívá ve vynucení postupu pěšce 

„c“ (pak by se mohl ukázat být slabým pěšec „b“) a v kontrole celé šachovnice do 5. řady. Toho se 

dosáhne postupem krále na e3, postavení věže na c3, jezdce na d4, pěšců na b4 a f4. Potom, jakmile 

bude dosaženo podobného postavení, bílý se bude snažit o postup pěšců na dámském křídle.“ Jak 

vidíte, Capablancu nezajímaly varianty, rovněž jej nezajímal čas, rychlost, s jakou bude dosaženo 

promyšlené pozice. Hlavní věc je udělána, potřebná pozice je naplánovaná, dále se hraje podle 

předepsaných not. 

1.Jd4 Vb7 2.b4 Sd7 3.f4 Ke7 4.Kf2 Va7 5.Vc3 Kd6 6.Vd3 Kc7 7.Ke3 Va4 8.Vc3 Kd6 



Bílým naplánované postavení je dokončeno. Nyní je před ním nový úkol – uskutečnit postup pěšců 

dámského křídla. Za tím účelem je zapotřebí nejprve převést svého krále na pomoc těmto 

postupujícím pěšcům. 

9.Vd3 Ke7 10.Vc3 Kd6 

Apropos, o opakování tahů. Základní pravidlo koncovky: „nespěchat.“ Pokud je možno táhnout 

pěšcem o dva, nebo o jedno pole, postupte s ním nejprve o jedno, pozorně prohlédněte a pak už 

postupujte ještě o jedno pole. Pochopitelně, nespěchat je možné v klidných koncovkách, 

v kombinačních je tomu jinak. Pravidlo „nespěchat“ se mnohým může zdát paradoxní, zatím co je 

možné je vypátrat ve všech koncovkách partií velkých mistrů koncovek Podívejte se pozorně na 

koncovky Capablancy, Flora a uvidíte, s jakou pomalostí, časem přímo nudou, realizují převahu. 

Opakování tahů v koncovce hraje velkou roli. Když odhlédneme od skutečnosti, že to šetří čas na 

přemýšlení, lze říct, že opakováním tahů získává aktivní strana psychologickou výhodu. Bránící se, 

jehož pozice je horší, často nevydrží, udělá nové slabiny a usnadní úlohu protivníkovi. Mimo to, 

opakování pomáhá s maximální jistotou vyjasnit pozici. Víme, že někteří příznivci „čistého“ 

šachového umění nás budou kárat za tuto radu. Ale nemůžeme odolat, abychom šachistům 

neporadili: opakujte někdy v koncovce tahy! V boje je třeba využít všechny šance a v tom není nic 

špatného, neetického. 

11.Je2 g6 12.Vd3+ Ke6 13.Kd4 Va6 14.Ve3+ Kd6 15.Jc3 f5 16.b5 

Pěšci začínají postupovat a bílé figury je podporují. Je třeba podotknout, že Capablanca začal 

postupovat pěšci až tehdy, když jeho figury zaujaly maximálně silné pozice. Samozřejmě, teď nelze 

brát na a3 vzhledem na 17.Je4+. 

16. …Va8 17.Kc4 Se6+ 18.Kb4 c5+ 19.bc Sg8 20.Jb5+ Kxc6 21.Vd3 

Nyní je možné se obejít bez postupu pěšce „a“. Černý má oslabené pěšce královského křídla a jeden 

z nich padne. 

21. …g5 22.Vd6+ Kb7 23.fg hg 24.Vg6 Vf8 25.Vxg5 f4 26.Jd4 

Velmi důležitý tah. Capablanca bere protivníkovi veškeré šance, spojené s postupem f4-f3. 

26. …Vc8 27.Vg7+ Kb6 28.Vg6+ Kb7 29.Jb5 Vf8 30.Jd6ě Kb8 31.h4 černý vzdal 

 

 


