
Lekce 10 
Věžová koncovka 
 
V této lekci se omezíme na věžové koncovky, 
v nichž se vyskytují ještě pěšci, ale nikoliv 
další figury. Konec konců, věžové koncovky 
s účastí lehkých figur jsou velmi složité a 
jejich výuka by vyžadovala mnohem více 
místa. Nicméně dáme několik obecných 
instrukcí. 
 
Věž a střelec proti věži, jak je známo, vyhrává 
pouze ve zvláštních pozicích; jeden 
z takových případů jste mohli vidět v kapitole 
o Philidorovi (str. 133). Málo kdy je možná 
výhra věže s jezdcem proti věži. Obě tyto 
koncovky se v praxi vyskytují poměrně řídce, 
aby mělo význam se zde jimi zabývat 
podrobněji. 
 
Věž proti střelci nebo jezdci zpravidla pouze 
remízuje. Zajímavý příklad výhry věže proti 
jezdci jsme viděli v partii č. 23. 
 
Velmi složitý pro podrobný rozbor je 
poměrně často se vyskytující koncovka věže 
s několika pěšci proti střelci nebo jezdci 
s několika pěšci. Je jasné, že síla věže spočívá 
v jejích útočných schopnostech ve vztahu 
k pěšcům a proto běžná metoda spočívá 
v proniknutí věže po 7. nebo 8. řadě do týlu 
soupeřových pěšců, odkud je zadržuje nebo 
napadá. 
 
Po výše uvedeném se vrátíme k věžové 
koncovce s pěšci. Zde zvláště podrobně 
probereme koncovku věže s pěšcem proti 
věži, neboť od zvládnutí přesné metody výhry 
závisí správné chápání věžových koncovek 
s několika pěšci. 
 
Rozlišujeme následující případy: 
I.Černý král (bílými chápeme stranu, která má 
věž a pěšce, černými – pouze věž) se  
  nachází před pěšcem a blokuje jej nebo 
ovládá pole, které se nachází před pěšcem. 
II. Černý král se nachází vedle pěšce. 
Druhý případ se rozpadá na tyto druhy: 
1. Pěšec na 7. řadě. 
2. Pěšec na 6.řadě. 
3. Pěšec na 5. řadě. 
4. Pěšec na 4. řadě. 
 

I. Černý král blokuje pěšce nebo ovládá pole 
před ním 
Jak je známo, tato koncovka, pokud pěšec 
nedosáhl 7. řady, při správné hře černého 
končí remízou. Taktika černého spočívá 
v následujícím: 

1) věž nesmí pustit bílého krále na 6. 
řadu, pokud pěšec nedosáhl alespoň 5. 
řady; 

2) jakmile pěšec dosáhne 6. řady, věž se 
musí spustit na 1. nebo 2. řadu a celou 
dobu šachovat bílého krále s týlu. 

 

 
Bílý na tahu. Remíza 

 
1.Vg7+ Kd8 2.d6 Vh1! 3.Kc6 Vc1+ atd. 
Nepomáhá ani přesun bílé věže s cílem 
překrýt šachování svého krále; např.: 3.Vg4 
Vc1+ 4.Vc4 Vxc4+ remíza. 
 
Pokud se ovšem bílému podařilo postoupit 
pěšcem na 6. řadu a černý nemá možnost 
šachovat z týlu, tehdy bílý v mnoha případech 
vyhrává. 
 

 
Bílý na tahu vyhraje 

 
1.Vh7 Vg8 Černá věž nemůže opustit 8. řadu  



2.Vb7+ Kc8 
2. …Ka8 3.Va7+ Kb8 4.c7+ vede k témuž. 
3.Va7 Kb8 
4.c7+ Kc8 
5.Va8+ a vyhraje 
 
Je však jasné, že pokud má bílý pěšce b nebo 
g (nemluvě a nebo h), potom popsaná metoda 
k ničemu nevede. Např., bílý: Ka6, Vh7, pb6; 
černý: Kb8, Vg8 – remíza. 
 
II. Černý král se nachází vedle pěšce 
 
1. Pěšec na 7. řadě 
Bílý vždy vyhraje, pokud pěšec není krajní. 
Jsou možné dva způsoby výhry, přičemž je 
jedno, kdo je na tahu – bílý, nebo černý (je 
zřejmé, že tahy 1. …Vh3 nebo 1. …Ke8 
nemají opodstatnění a ústup věže ze sloupce 
„h“ pouze ulehčuje úlohu bílého). 
1.Vf4 
Nyní se ukáže, proč je důležité postavit věž na 
4. řadu. 
1. …Vh1 
2.Ve4+ Kd7 
Na 2. …Kf6 rovnou rozhodne 3.Kf8, a 2. 
…Kd6 nebo Kd8 na tom nic nemění. 
3.Kf7 Vf1+ 
4.Kg6 Vg1+ 
5.Kf6 Vf1+ 
7.Vg4 a vyhraje 
 
Poněkud složitější je druhý způsob, který je 
založen na téže ideji a vede v důsledku 
k přehození tahů. 
1.Ve1+ Kd7 
Nelze 1. …Kf6 kvůli 2.Kf8. Zrovna tak je 
slabé 1. …Kd6 vzhledem k 2.Kf8 Vf2+ 3.Ke8 
Vg2 4.Ve7, pak 5.Kf8, 6.Vf7 a 7.g8D. Tahem 
v textu černý zabraňuje černý pochodu bílého 
krále přes f7 nebo f8, protože na 2.Kf7 
následuje 2. …Vf2+ 3.Kg6 Vg2+ a věž 
pokračuje v šachování do té doby, než bílý 
král ustoupí zpátky na g8. 
2.Ve5! Vh1 
I nyní není výhodné 2. …Kd6 kvůli 3.Kf8. 
Jestli černá věž opustí sloupec „h“, tehdy jej 
bílý obsadí svou věží, čímž vynutí postup 
pěšce g; např.: 2. …Vg2 3.Vh5 Ke7 4.Kh8 
Kf7 5.Vf5+ Ke6 6.Kf2! 
3.Kf7 Vf1+ 
4.Kg6 Vg1+ 
5.Vg5 a vyhraje 
 

Stejným způsobem se dosáhne výhry i 
v pozici – bílý: Kd8, Vc2, pd7; černý: 
Kb7,Ve1. Bílý vyhraje bez ohledu na to, kdo 
je na tahu. Ovšem je zajímavé, že pokud by 
černá věž stála na h1, tak při tahu černého by 
byla remíza. 
 

 
 
Konkrétně: 1. …Vh8+ 2.Ke7 Vh7+ 3.Ke6 
Vh6 4.Ke5 (jinak přijde Vd6) 4. …Vh5+ 
5.Kf6 Vh6+! (ne 5. …Vd5 kvůli 6.Ke6) 
6.Ke5 Vh5+ 7.Ke4 Vh4+ 8.Ke3Vh8 a poté 
Vd8 se ziskem pěšce d. 
 
Pokud ovšem v této pozici posuneme všechny 
figury (samozřejmě s výjimkou věže h1) o 
jeden sloupec doprava, pak bílý vyhraje; 
například: 1. …Vh8+ 2.Kf7 Vh7+ 3.Kf6 
Vh6+ 4.Kg7 Ve6 5.Kf7. 
 
Zde se jasně ukazuje rozdíl, který vychází 
z toho, zda se černá věž nachází na dlouhé 
nebo na krátké straně do bílého pěšce (V 
předchozím příkladu byla na dlouhé straně, 
protože vzdálenost e-h je delší, než a-c; 
v posledním – na krátké, protože f-h je kratší, 
než a-d). Obzvláště důležité je zajistit černé 
věži dostatečný prostor pro šachování po 
sloupcích; pro to je zapotřebí disponovat 
minimálně tří sloupců mezi sloupcem pěšce a 
sloupcem věže. Je zřejmé, že to je možné 
pouze tehdy, když se věž nachází na dlouhé 
straně. 
 
 
2. Pěšec na 6. řadě 
Ze všeho probraného vyplývá, že pěšec na 6. 
řadě vyhrává, pokud se bílému podaří 
postoupit s ním na řadu sedmou, přičemž se 
vyhne pozicím vyobrazeným na předchozích 
diagramech. 



Abychom si objasnili úlohu, která spočívá na 
černém králi, odděláme jej dočasně ze 
šachovnice společně s bílou věží. Podíváme 
se, zda může samotná černá věž zadržet 
postup bílého pěšce na 7. řadu. Vezměme 
např. postavení – bílý: Kd7, pd6; černý: Vd1. 
Zkusíme nejdříve šachy po sloupcích: 1. 
…Vd2 2.Ke7 Ve2+ 3.Kd8 Vd2 4.d7 – a bílý 
dosáhl cíle. 
Podíváme se nyní na šachy po řadách: 1. 
…Vh1 2.Kc7 (je zřejmé, že král musí jít na 
opačnou stranu od pěšce, než věž, protože 
2.Ke7 Vh7+ 3.Kf6 Vh6+ 4.Ke5 Vh5+ atd. 
k ničemu nevede) 2. …Vh7+ 3.d7. Takovým 
způsobem je možné postoupit pěšcem na 7. 
nebo 8. řadu nejenom ze 6., ale i z 5. řady. 
 
Z této neschopnosti samotné věže vlastními 
silami zabránit postupu pěšce vyplývá 
následující důležité pravidlo: pokud je černý 
král odříznut od pěšce bílou věží, buď po 
řadě, nebo po sloupci a pokud přitom může 
bílý král svobodně postupovat po obou 
stranách svého pěšce, který dosáhl nejméně 5. 
řady, pak bílý vyhraje. 
Např., bílý: Kd7, Vb2, pd6; černý: Kf6, Vh1; 
nebo – bílý: Kf6, Vh4, pf5; černý: Kb3, Va1. 
V obou případech bílý vyhrává. 
 
Nyní se vyjasnila funkce černého krále 
v takovém druhu koncovek: musí bránit 
volnému postupu bílého krále po obou 
stranách pěšce. Vezměme následující pozici – 
bílý: Kd7, pd6, černý: Kb7. Černý král 
odebírá bílému pole c6, c7 a c8, na nichž by 
se mohl ukrýt před šachováním po řadě 
(šachy po sloupcích v tomto případě nehrají 
žádnou roli). Jestliže, např., postavíme bílou 
věž na c2 a černou na h1, pak je to remíza. 
 

 
 

1.  …Vh7+ 2.Ke6 Vh6+ 3.Ke5 Vh5+ 
a bílý nemůže schovat krále pře šachy, aniž 
by ztratil pěšce d6. 
 
Mezi tím, při tahu bílého v dané pozici lehce 
vyhraje prostřednictvím 1.Vb2+, vytěsní 
černého krále a následně postoupí pěšcem, jak 
již bylo popsáno. 
 
Pokud však přesuneme všechny figury (kromě 
věže h1) o sloupec vpravo, pak už černý 
nemůže dosáhnout remízy, protože jejich věž 
nemá dostatek prostoru: 1. …Vh7+ 2.Kf6 
Vh6+ 3.Kf7 vh7+ 4.Kg6 Ve7 5.Kf6 a bílý 
vyhraje. Opět se přesvědčujeme o významu 
dlouhé nebo krátké strany: když ovládá 
dlouhou stranu, černý dosáhne remízy, pokud 
ovládá krátkou – prohraje. 
 
Řečeným ovšem zdaleka nejsou vyčerpány 
všechny možnosti, které v sobě tají takové 
typy koncovek. Jak bílá, tak i černá věž 
mohou zaujmout množství jiných pozic. 
Vezměme například následujíc postavení, 
uváděné Tarraschem (který podrobně studovat 
tento typ koncovky) ve sborníku 
Norimberského turnaje 1906. 
 

 
 
1.…Va1! 
Převod věže na dlouhou stranu. Bílému nyní 
hrozí remíza věčným šachem. 
2.Vd8 Va7+ 
3.Vd7 
Na 3.Ke8 následuje 3. …Kf6 a pěšec e6 hyne 
a na 3.Kd6 černý nejprve dá sérii šachů: 3. 
…Va6+ 4.Ke5 Va5+ a pak po 5.Vd5 ustoupí 
věží na a1, zabezpečiv si tah Kf8. 
3. …Va8! 4.Vb7 
Bezcenné je 4.Kd6+ vzhledem k 4. …Kf8 a 
černý zadrží králem pěšce a dobývá remízy. 



4. …Va1! 5.Kd8+ 
5.Ke8 vede ke stejnému výsledku a na 
5.Kd6+ následuje 5. …Kf8. 
5. …Kf6 6.e7 Va8+ 7.Kd7 Kf7 8.Vb1 Va7+ 
9. Kd8 Va8+ 
Pochopitelně ne 9. …Vxe7 pro Vf1+ a bílý 
získá věž. 
10.Kd7 Va7+ 
Remíza 
 
Po výše uvedeném není těžké zorientovat se 
v níže uvedených pozicích, ve kterých vždy 
stavíme bílého krále na e7, černého krále na 
g7 a bílého pěšce na e6, měníme pouze 
postavení věží. 
 
I) Bílý: Vd7; černý: Va6. Bílý na tahu 
vyhraje: 1. Ke8+ Kf6 2.e7 Va8+ (jinak přijde 
Kf8) 3.Vd8 Va7 4.Vd6+ Kg7 (nebo 4. …Ke5 
5.Kf8) 5.Vd1 va8+ 6.Kd7 Va7+ 7.Ke6 Va6+ 
8.Vd6 Va8 9.Vd8. 
 
II) Bílý“ Vf6; černý: Va5. Bílý na tahu 
nemůže vyhrát: 1.Vf7+ Kg8 2.Vf4 (2.Vf8+ 
Kg7 3.Vd8 vede k již probírané remízové 
pozici) 2. …Va7+ 3.Kd6 (jestli 3.Kf6, pak 3. 
…Kf8 4.Vb4 Vf7+ ! 5.ef – pat a pokud 5.Ke5, 
tak 5. …Va7 atd.) 3. …Va6+ 4.Ke5 Va7 
remíza. 
 
III) Bílý: Vd7; černý: Va1. Bílý na tahu 
vyhraje: 1.Ke8+ Kf6 2.e7 atd. 
 
Závěrem rozebereme následující pozici, 
převzatou z „Učebnice šachu“ Em. Laskera. 
 

 
 
1. …Kc8! 
Lasker rozebírá pouze 1. …Ke8?, což rovnou 
vede k prohře, protože se král ocitá na dlouhé 

straně, zatím co věž ovládá pouze stranu 
krátkou. 
2.Vh8+ Db7 3.Kd7 Vg1 4.d6 
Přesto, že se nyní černá věž teď nachází na 
dlouhé straně, její akční rádius je ohraničen, 
protože bílá věž jí odebírá sloupec „h“; 
dlouhá strana se takovým způsobem změnila 
v krátkou! 
4. …Vg7+ 5.Ke6 Vg6+ 6.Ke7 Vg7+ 
Pokud černý přestane šachovat, v ten okamžik 
bílý zahraje d6-d7. Nepomáhá ani 6. …Kc6 
kvůli 7.Vc8+ s dalším 8.d6. 
7.Kf6 Vd7 8.Ke6 Vg7 
Jestli 8. …Kc6, pak 9.Vc8+. 
9.d7 a vyhraje. 
 
Nyní vidíme, kolik jemností se skrývá 
v podobných koncovkách. Pokud by na 
diagramu stála bílá věž namísto h7 na g7, 
výhra by nebyla možná (3. …Vh1 a černá věž 
ovládá dlouhou stranu). 
 
Náš výzkum pozic s pěšcem na 6. řadě 
můžeme shrnout takto: pokud se bílému 
nepodařilo docela odříznout černého krále od 
pěšce, tak černá věž na dlouhé straně 
remízuje, na krátké prohrává. Ještě k tomu 
dodáme, že černý král se musí držet na krátké 
straně, protože, když je na dlouhé, sám brání 
vlastní věži uskutečnit věčný šach. 
 
3. Pěšec na 5. řadě 
Po všem uvedeném se studium daného typu 
zjednodušuje. Pro pozice, v nichž je černý 
král odřezaný od pěšce, zachovává sílu 
pravidlo zformulované v předchozím 
paragrafu. Nacházíme zde totéž: černá věž na 
dlouhé straně remízuje, na krátké – prohrává. 
Uvedeme několik příkladů, které to ilustrují. 
 

 
Bílý na tahu vyhraje 



 
1.Ve2 Va1  
I kdyby černý zkoušel šachovat horem dolem, 
stejně nemůže zabránit postupu bílého pěšce. 
2.Vc6 Va6+ 
Pokud 2. …Vc1+, tak samozřejmě 3.Kd7. 
3.Kb5 Va1 
Jestli 3. …Vd6, tak 4.Kg5 a potom 5.Kd6. 
4.d6 Vd1 5.Kc6 Vc1+ 6.Kd7 Vd1 
7.Kc7 
Nebo nejprve 7.Vf2+, ještě více vytěsňuje 
černého krále (viz níže 10. tah bílého). 
7. …Vc1+ 8.Kd8 Vd1 9.d7 Vc1  10.Vf2+ 
Kg7 11.Vf5 
atd. podle již probíraného vzoru. 
 
Ovšem při tahu černého – remíza. 
1. … Ke8 2.Vc8+ 
Aby zabránil černému králi probít se přes d8 
na krátkou stranu. Pokud 2.Vh2, tak 2. …Vd3 
vede k témuž výsledku jako probíraná 
varianta. 
2. …Kf7  
Bílý má nyní před sebou těžkou úlohu. Král a 
věž musí zabránit černému králi, aby obsadil 
pole e7 nebo e8, odkud by zabránil postupu 
pěšce d. Je proto jasné, že jediná šance bílého 
spočívá v tahu: 
3.Vd8 
Hrozí 4.Kc7 a když 4. …Ke7, tak 5.d6+ 
s výhrou. Nicméně černý nachází plně 
dostatečnou odpověď. 
3. …Va1 4.Kc6 Va6+ 
Cíl tohoto šachu – zabránit bílému králi přejít 
na sloupec „b“, vzdalujíce se svému pěšci. 
5.Kb7 Va1 6.Kc7 
Jestliže 6.d6, potom 6. …Ke6 atd. 
6. … Va7+ 7.Kb6 Va1 
A bílý nemůže zabránit remíze. 
 
Tato metoda obrany ovšem nevyjde, když 
přesuneme všechny figury o sloupec doleva, 
čímž ještě o jeden sloupec zkrátíme krátkou 
stranu. 
 

 
Černý na tahu. Bílý vyhraje 

 
1….Kd8 2.Vb8+ Ke7 3.Vc8 Va1 4.Kb7 
Vb1+ 
Kdyby 4. …Kd7, tak 5.c6+ Kd6 6.Vd8+ atd. 
5.Kc7 Va1 6.c6 Va7+ 7.Kb6 Va1 8.Vh8 
Vyhrává rovněž i 8.Kb8. 
8. …Va2 9.Vh1 Kd8  
Jinak by následovalo 10.Vd1 atd. 
10.c7+ a vyhraje. 
 
Jestliže černý ovládá delší stranou, tak ve 
většině případů dosáhne remízy proti pěšci na 
6. řadě, tak pochopitelně ještě snáze jí 
dosáhne proti pěšci na 5. řadě. 
 
Zde dva jednoduché příklady: 
I) Bílý: Ke6, Vd1, pe5; černý: Kg7, Va2. Bez 
ohledu na to, kdo je na tahu – remíza. 
 
II) Bílý: Kd6, Vh7, pe5; černý: Ke8, Vf1. Při 
tahu černého – remíza: 1. …Kf8 (ale ne 1. 
…Kd8 2.V8+ Kc7 3.Ke7 a vyhraje). 
 
 
 
4. Pěšec na 4. řadě 
Obecně se i zde uplatňuje táž taktika, protože 
i zde platí pravidla o odříznutí krále a o 
dlouhé nebo krátké straně. Ale, na rozdíl od 
předchozích případů, tady černý disponuje 
novým, nadmíru důležitým, zdrojem: šachem 
shora po sloupci. 
Takovým způsobem věž nepotřebuje 
spolupráci krále, ale vlastními silami zadrží 
pěšce. Například v následující pozici nemůže 
bílý vyhrát, přestože je černý král odříznut. 
 



 
 
1.Kc4 Vc8+ 
Nezbytné, aby šlo zabránit bílému pěšci 
v postupu na 5. řadu, po čemž by bílý vyhrál. 
2.Kb5 Vb8+ 3.Kc5 Vc8+ 4.Kb6 Vb8+ 
Černý šachuje, dokud nezažene krále zpět na 
b3. Kdyby bílý pěšec stál již na 5. řadě (b5), 
tak by se to černému nepodařilo kvůli 
nedostatku prostoru (bílý by nyní zahrál 
5.Kc6 Vc8+ 6.Kb7). 
Úsek b5-b8 hraje roli dlouhé strany, úsek  b6-
b8 krátké. 
5.Ka5 Va8+ 6.Kb5 Vb8+ 7.Ka4 Va8+ 
8.Kb3 Vb8! 
A přišli jsme do výchozí pozice. 
 
Bílý nemůže postoupit pěšcem bez pomoci 
věže, ale pro příslušnou operaci musí věž 
uvolnit obklíčení černého krále, který spěchá 
na svobodu a postaví se před pěšce. 
Tento způsob ovšem nefunguje, jestliže je 
černý král zahnán věží příliš daleko, 
konkrétně – pokud je od pěšce vzdálen o 5 
nebo více sloupců. Tehdy bílý stihne 
s pomocí věže postoupit pěšcem o jedno pole 
a následně – opět odříznout přiblíživšího se 
krále věží. 
 

 

 
1.Vf2 
Vyčkávací tah, jehož smysl objasňují tři 
následující varianty. Konkrétně – bílý vynutí 
černého udělat tah buď králem – který uvolní 
bílé věži jedno z polí f5 nebo f7 pro její 
převedení na sloupec „c“ s cílem přikrýt krále 
na c4 od šachů shora (jednoduché Vf1-c1-c5 
– dávalo černému rozhodující tempo pro 
přiblížení krále k pěšci), nebo věží b8 po 
sloupci „b“, což uvolní bílé věži pole f8 opět 
pro její převedení na sloupec „c“ a mimo to 
zkracuje dlouhou stranu b5-b8. 
Samozřejmě je možné i 1.Vf3 nebo 1.Vf4. 
1. …Kg7 2.Vf5 Kg6 3.Vc5 Kf6 4.b5 Ke6 
5.Kc4 Kd6 6.Vc6+ Kd7 7.Kc5 a vyhraje 
 
II 
1. …Kg5 2.Vf7 Kg6 3.Kc7 Kf5 4.Kc4 Ke6 
5.Kc5 a vyhraje. 
 
III 
1. …Vb7 2.Vf8 Kg5 
2. …Kg7 3.Vf5 vede k první variantě. 
3.Kc4 Vc7+ 4.Kb5 Vb7+ 5.Kc5 Vc7+ 6.Kb6 
A bílý vyhraje díky nedostatku prostoru pro 
černou věž. 
 
Shrneme naše závěry co se týče koncovky 
věže s pěšcem proti věži v těch případech, 
kdy černý král nestojí před pěšcem. Jak 
vidíme z diagramu na str. 2, bílý může vyhrát, 
pokud jejich pěšec dosáhl sedmé řady. Pokud 
jí nedosáhl, tak musí černý vynaložit veškeré 
úsilí, aby mu v tom zabránil. Za tím účelem 
má černý k dispozici dva prostředky: 1) 
opevnit se králem na posledním nebo 
předposledním poli sloupce před pěšcem;  
2) dávat šach věží. 
 
Ad 1) Prvnímu manévru musí bílý zabránit 
s pomocí svého krále nebo věže (po vedlejším 
sloupci, na němž je pěšec nebo po 8. řadě). 
Černý se při tom musí hlavně starat, aby 
protivník nevytěsnil jeho krále 
(prostřednictvím šachování věží při opozici 
krále na sloupci o tři řady od sloupce, na 
němž je pěšec). 
 
Ad 2) Šachy černou věží po řadách jsou 
neúčinné, protože král se může vždy ukrýt za 
svým pěšcem. Důležitým prostředkem obrany 
jsou za to šachy po řadách; ovšem pro jejich 
úspěšnost potřebuje věž dostatečný prostor. 



Vzhledem k tomu, že šachy po řadách je třeba 
dávat z té strany, kde není černý král (jinak 
řečeno on sám bude zaclánět své věži), tak je 
pro černého velmi vhodné umístit krále na 
krátkou stranu a věží operovat na straně 
dlouhé. 
 
 
 
Věžová koncovka s několika pěšci 
 
S ohledem na to, že vyčerpávající rozbor této 
zvláště složité koncovky by nás zavedl příliš 
daleko, omezíme se pouze na rozhodující 
pravidla, která doprovodíme vysvětlujícími 
příklady. 
 
1. Tarraschovi patří formulace následujícího 
pravidla: 
„Věž patří za pěšce, ať vlastní, tak cizí, aby 
podpořila první a napadala druhé.“ 
 
Nejjednodušší příklad: 

 
Bílý na tahu lehce vyhraje prostřednictvím 
1.a5-a6. Ovšem kdyby bílá věž stála na a8 a 
černá na a1, tak by byla výhra bílého 
absolutně vyloučena. 
Není těžké dokázat, proč je to tak: volnost 
pohybu věže, které podporuje svého pěšce 
shora, je stále více omezována s každým 
tahem pěšce. Naopak, volnost pohybu věže, 
která podporuje svou věž zdola, se každým 
postupem pěšce zvětšuje. Totéž platí i o věži 
bránící se strany: její aktivnost roste, když 
stojí za nepřátelskými pěšci. 
2. Obrovský význam má vniknutí věže do 
nepřátelského tábora po 7. nebo 8. řadě. 
 
I toto pravidlo je samo o sobě pochopitelné: 
největší šance dá útok z boku (po 7. řadě) 
nebo zezadu (po 8. řadě) na nepřátelské pěšce. 
Praxe ukazuje, že rychlé vniknutí věže se jeví 

dostatečnou kompenzací za ztrátu jednoho 
nebo dvou pěšců. 
Za příklad může sloužit následující pozice, 
která vznikla v partii Tarrasch – Rubinsktein 
(San Sebastian, 1911) po tahu Rubinsteina 31. 
…Kf7-g6. 
 

 
 
32.Vxa7 Vd8! 
Černý má o pěšce méně a jeho osud zdá se 
být zpečetěn. Ovšem cenou oběti druhého 
pěšce se mu podaří vniknout do soupeřova 
tábora, což jim dává skvělé šance. 
33.VA6 Vd2! 34.Vxb6+ Kg5 
Je pozoruhodné, že tři spojení volní pěšci 
nevyhrají! 
35.Ke1 Vc2 36.Vb5 
Jinak následuje f5-f4-f3, po němž již ne 
černý, ale bílý riskuje prohrát. 
36. …Kg4 37.h3+ 
Pouze tato hromadná výměna zachraňuje 
bílého. 
37. …Kxh3 38.Vxf5 Vxb2 39.Vf4 Vxa2 
40.Vxe4 h5 41.c4 Kg2 42.Vf4 Vc2 43.Vh4 
Kf3 
Na 43. …Vxf2 by následoval pikantní závěr: 
44.Vh2+! Kxh2 45.Kxf2 h4 46.c5 h3 47.c6 
Kh1 48.c7 h2 49.Kg3! Kg1 50.c8D h1D 
51.Dc1 mat. 
44.Kd1 Vxf2 45.c5 Ke3 46.Vxh5 Kd4 
Remíza 
 
Na tomto příkladu vidíme, jakým důležitým 
faktorem je pohyblivost figur – ve věžových 
koncovkách nezřídka nejdůležitějším, než 
uchování nebo zisk materiálu. 
Věž je většinou útočná figura, která v obraně 
ztrácí polovinu své  hodnoty. Proto je 
protiútok na soupeřovy pěšce ve věžových 
koncovkách téměř vždy pokládán za lepší než 
pasivní obrana vlastních pěšců. 
 



Jako příklad vezmeme tuto pozici: 

 
 

Nejlepší šanci černému dává: 
1. …Vd8! 2.Vxb7 Vd2 3.a3 a5 
A výhra za bílého je velmi složitá. Zatímco 
chabá obranná taktika, např. 1. …a7-a6 by 
vedle k rychlé porážce, protože tehdy by  bílý 
král přes f2 zasáhl do hry. 
 
3. Nejlepší pozice pro krále ve věžové 
koncovce – ve středu šachovnice 
Ani toto nepotřebuje zvláštních objasnění. 
V právě probíraném závěru partie Tarrasch – 
Rubinstein (viz předposlední diagram) se 
manévr černého zdařil právě proto, že černý 
král stál lépe než bílý ve smyslu blízkosti 
k centru a v poslední z námi uváděných pozic 
spočívá jediná možnost záchrany pro černého 
v nepuštění bílého krále do centra. 
 
4. Významným momentem je energické 
zpomalení volného pěšce soupeře. 
Zde zářný příklad takové taktiky, který jsme 
převzali z jedné partie. 
 

 
1.f3 
Jinak přijde 1. …g4 2.Ve1 (pro obranu pěšce 
h2) 2. …Vh6 3.Vh1 f4 4.Kd2 e3+ a černý 
vyhrává. 
1. …Va6 2.Kb3 b5! 

To je to, o čem jsme mluvili. Volný pěšec 
bílého na dámském křídle je nyní nadlouho 
zadržen a černý se může klidně zabývat 
realizací svých plánů na opačném křídle. 
3.Kb2 
Bílý disponuje pouze vyčkávacími tahy. Na 
3.fe následuje 3. …f5-f4! a volný pěšec f za 
podpory krále rychle rozhoduje. 
3. …h5 4.Kb3 h4 5.Kb2 
Výměna na h4 uvolnila pro černého krále pole 
f4. 
5. …h3 
K výhře vedlo i h4xg3. Tahem v textu černý 
vynuceně získává jednoho z pěšců – a3 nebo 
h2. 
6.Kb3 Vd6 7.Kc2 Vd3 8.fe 
Bílý zvolil pro tuto výměnu vhodný okamžik: 
černý nemůže nyní zahrát 8. …f4. 
8. …fe 9.Vf2 Vf3 10.Ve2 Vf1 11.Kd2 
Jestli 11.Kb2, tak Vf1-g1-g2. 
11. …Va1 12.Ke3 Vxa3 13.Vc2 Va1 14.c4 
Va3+ 15.Kf2 bc 16.Vxc4 Kf5 17.Vc5+ Kg4 
S hrozbou Va2+, což vyhrává nejen pěšce h2, 
ale i pěšce g3. 
18.Vc2 Vb3 19.Va2 Vxb4 20.Ke3 
Na 20.Vxa7 následuje 20. …Vb2+ 21.Kg1 
Vg2+ 22.Kh1 Kf3 atd. 
20. …a5 bílý vzdal 
Na 21.Vxa5 rozhodne 21. …Vb2 22.Kxe4 
Vxh2 23.Ke3 Vg2. 
 
 
 
 
 
 


