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Postavení králů
Postavení králů je jedním z nedůležitějších faktorů, ke kterým je třeba přihlížet při vymýšlení tahu,
stanovení plánu hry a také při celkovém hodnocení pozice. V extrémních situacích je to faktor vždy
majoritní a rozhodující – například pokud má hráč drtivý útok (tedy postavení soupeřova krále je
velmi špatné), materiál je velmi často obětován – má mnohem menší význam než mat. Dva tahy před
matem hraje materiál už roli nulovou, o špatném střelci či slabých pěšcích nemluvě.

Rozdělení
Samotné postavení králů lze rozdělit do tří kategorií:
1.
Oba králové jsou v postavení, kde jim nic nehrozí – hra má zpravidla klidný a poziční
charakter, velkou roli má faktor materiální a postavení pěšců (slabí pěšci, slabá pole před nimi
apod.). Jedná se o hru s (podle mnohých) daleko většími nároky na šachové umění, než hra útočná,
neboť počítá spíše s abstraktními pojmy. Jako příklad poslouží aktivita figur – pokud se nejedná
o rozhodnutí dobrý/špatný střelec, je odhad tohoto faktoru velice obtížný a přesto velmi často
rozhodne právě poziční hru. Výše zmíněné i jiné faktory jsou velice složité na kalkul a někdy je
na ně prostě potřeba i vrozený talent (nebo stovky hodin dřiny s nejistým výsledkem). Pro hraní
poziční hry jsou třeba obrovské zkušenosti a také jakýsi "instinkt". Hra se velmi často rozhoduje až
v koncovce, tedy vrcholu šachových schopností.
Téma poziční hry je velice obsáhlé a tato práce se chce soustředit na využití pozice králů spíše
k útoku. Na téma poziční hry zde proto nebudu uvádět ukázku.
2.
Vlastní král je v bezpečí, ale soupeřův král se nachází v nejistém postavení.
a)
Velmi často se tato situace vyskytuje, pokud se jeden z hráčů opozdí s rošádou, popřípadě
s vývinem. V takových pozicích ustupuje faktor slabin do pozadí a je zpravidla možno uchýlit se
k obětem, nezřídka o matu rozhoduje jediné tempo. Pokud ale soupeř stihne dokončit rošádu (vývin),
hra se s největší pravděpodobností dostane do první kategorie a bude mít poziční charakter.
Paul Morphy – Konzultující
1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.d4 Sg4? Někdo by tento tah
nazval pochybným, někdo chybou, faktem ovšem
je, že dává bílému dvojku střelců a mnohem
aktivnější hru. 4.dxe5 Sxf3 5.Dxf3 dxe5 6.Sc4

volnou rošádu a hlavně náskok ve vývinu. Černý
se naproti tomu může pochlubit pouze slabými
body f7 a b7 a zaostalým vývinem. 6...Jf6? Zdá
se, že je toto dobý tah. Kryje hrozbu matu a
zároveň vyvíjí figuru, ale problém je v tom, že
nekryje bod f7 – bílý jej rád znovu napadne.
7.Db3 De7 8.Jc3!? Vzít pěšce určitě nebylo
špatné, ale bílý cítí, že z této pozice lze vytěžit
mnohem více. 8...c6 Černý si zřejmě oddychl –
pokryl pěšce. Ale zde se již začíná projevovat
katastrofální zaostání ve vývinu. 9.Sg5 b5??
Dobrovolně na sebe otevírá útok. Otázkou ovšem
je: Co se zde dá ještě vůbec hrát? Například po
9...Dc7 přijde 10. 0-0-0 a černý je opět před
stejným problémem. 10.Jxb5 Přesně podle zásad
– pokud existuje náskok ve vývinu, je třeba
otevřít co možná nejvíce hru, a to i za cenu oběti.
10... cxb5 11.Sxb5+ Jbd7 12.0-0-0 Cílem útoku
se zcela jasně stává bod d7. 12... Vd8 13.Vxd7
Vxd7 Materiál zde již zcela zjevně nehraje roli –
i když má černý o věž více (za dva pěšce), na
Toto je přímý důsledek tahu Sg4 – bílý má jeho místě by asi chtěl sedět málokdo. 14.Vd1
výborně aktivního střelce, v případě potřeby De6 Snaží se celkem logicky krýt d7 uvolněním
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jezdce z vazby. 15.Sxd7+ Šlo i jednoduché 15.
Sxf6, ale bílý zde již nehraje na výhru nýbrž
na krásu. Zde nemá nikdo právo toto Morphymu
vyčítat, ale hra na krásu je velice zrádná
záležitost, které by se měli vyvarovat všichni
mladí (a většinou i staří) šachisté. O tom, že to
ale může být mnohdy spíše "Highway to hell"
než "Stairway to heaven", existuje nesčetně
něšťastně prohraných partií. Jxd7 (viz diagram)
Tento diagram by měl mít v hlavě každý šachista
který umí tahat koněm. 16.Db8+ Jxb8 17.Vd8#
1–0
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Plaskett,Jim (2455) - Shipov,Sergei (2635)
1.e4 c5 2.Jc3 d6 3.f4 Jc6 4.Jf3 g6 5.Sb5 Sd7 Během dvou jednoduchých (ale pro někoho
6.0–0 Sg7 7.d3 a6 8.Sxc6 Sxc6 9.Kh1 Naprosto možná smělých) tahů kupředu se ukazují slabosti
normální rozehrání zavřené sicilské, bílý ale nyní zmíněné výše. Ty činí černou pozici...
častěji hraje 9.De1. Dáma kryje jezdce na c3, ale Nezáviděníhodnou. 12...Jf6 13.Jb6 Dc7 14.Jc4!
hlavně se připravuje na svůj hlavní úkol, tedy Někdy je třeba mít na paměti, že méně znamená
vpád na královské křídlo. 9...Dd7?! Podivný tah, více a že jeden krok zpět může znamenat dva
černý se spíše měl soustředit na dovyvinutí kupředu. Jezdec na c4 nezůstane pryč ze hry,
královského křídla, např. 9...Jf6 nebo 9...Jh6 zapojuje se významně v boji o pole e5 a bude
s dalším f5. 10.De2! 10...f5?! Jeví se možná jako naopak jen obtížně vyměnitelný, b5 se černému
dobré, vždyť demoluje bílý střed! Je to ale špatný jen tak nepodaří zahrát. fxe4 [14...Sd7? 15.e5;
tah, otevírá hru ve chvíli kdy má bílý lépe 14...Dd7? 15.e5; 14...Dc8 15.exf5+-] 15.Je6 Dc8
vyvinuté figury (jezdci brzo obsadí předsunutá 16.f5! Pro někoho bezpochyby velice obtížný tah,
postavení) a schovaného krále. Černý naproti naopak někdo by jej okamžitě "blicnul". Faktem
tomu má krále v centru a slabá pole b6 a e6. ovšem zůstává, že Jxg7+ by zahrál jen člověk bez
11.Jd5! Vd8 11... Sxd5 by vedlo ke katastrofální jakéhokoli citu pro relativní sílu figur a jiný
slabosti pěšce e7; jezdec by navíc na e6 měl cenu způsob jak pokrýt jezdce e6 není.. 16...Vg8
věže, možná více. 12.Jg5!
[Ftáčnik: 16...Kf7 17.Jxd8+ Vxd8 18.fxg6+±
(18.fxg6+ Kxg6 19.Ja5±; 18.dxe4 Sxe4 19.fxg6+
Sxg6 20.Sg5) ] 17.Jb6! Návrat jezdcem kupředu
je bezpochyby dobrý, dáma na b8 má cenu
lepšího pěšce. exd3 Potřebný mezitah: [Ftáčnik:
17...Db8 18.fxg6 hxg6 19.Sg5 d5 20.Sf4 Da7
21.Sc7±] 18.cxd3 Db8 19.fxg6 Sh8 Brát nešlo,
po 20.Jxg7+ visí Jf6. 20.g7! Hezká oběť pěšce,
zaprvé nutí černého střelce překrývat sloupec g,
zadruhé uvolňuje výhledově diagonálu h5-e8.
Sxg7 21.Sg5 Ftáčnik: "Tento tah pěkně
kombinuje obranu (překrývá věži pole g2) a
útok." [21.Jxg7+? Vxg7 22.Vxf6 Sxg2+–+]
21...Sh8 [Ftáčnik: 21...Sh6 22.Vxf6 exf6
(22...Sxg5 23.Dh5+ Vg6 24.Vf8#) 23.Jf4+ Kf8
(23...Kf7 24.De6++-) 24.Sxh6 22.Vae1+- Bílý
dokončuje vývin a je vidět, že každá figurka plní
svou roli při útoku. Vd7 [22...Vxg5 23.Jxg5+-
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(23++-].Jxg5 e5 24.Vxf6 Sxf6 25.Dh5++-); 23.Vxf6! Ftáčnik: "Je příznačné pro Plasketta,
22...Kf7 23.Dh5+ Vg6 24.Dxh7+ Sg7 25.Jxg7+- že místo přijmutí věže d8(d7) pokračuje v útoku
(25.Jxg7 Vxg7 26.Vxe7+ Kxe7 27.Dxg7++-) ]
obětí vlastní věže." Ať to zní krutě nebo ne,
kvalita by byla pro černého příliš malá cena za
slabý devátý a desátý tah. Nutno je ale dodat, že
bílý hrál od devátého tahu pouze nejlepší nebo
velice silné tahy. 23...exf6 [Ftáčnik: 23...Sxf6
24.Dh5+ Vg6 25.Jf4 Sxg5 26.Jxg6 hxg6 27.Dh8+
Kf7 28.Dxb8+-; 23...Sxg2+ 24.Dxg2 Sxf6
25.Dd5 Sxg5 26.Jc7+ Kd8 27.Dxg8+ Kxc7
28.Jd5++-] Zbytek je práce pro (pod)průměrnou
kalkulačku: 24.Jxc5+ Kd8 25.Jcxd7 Sxd7
26.De7+ Kc7 27.Jd5+ 1–0 [27...Kc6 28. Vc1+]
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b)
Může se také stát, že hráč obětuje nezanedbatelné množství materiálu (např. oběť figury
na h7), aby exponoval soupeřova krále, a hra má pak tendenci "win or die", tedy rozpad soupeřovy
pozice nebo nic.
Poznámka: Následující dvě partie rozhodně nejsou typické pro svá zahájení a rozhodně nejsou partiemi jednoduchými. Spíše než pro
analýzu pozic by měly sloužit pro pobavení a jako důkaz, že ani v kategorii velmistrovského šachu není útočná hra pasé.

Kasparov,Garry (2800) - Karpov,Anatoly (2730)
20. partie zápasu o mistra světa 1990 New York/Lyon

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7
6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Sb7 10.d4 Ve8
11.Jbd2 Sf8 12.a4 h6 13.Sc2 exd4 14.cxd4 Jb4
15.Sb1 c5 16.d5 Jd7 17.Va3 f5 18.Vae3!?

zahájení na zápas) varianta Španělské. Ve 4.
partii zápasu hrál Kasparov 19.exf5 a vznikla
pozice vyostřená více než skalpel; bílý za útok
obětoval celé dámské křídlo a partie nakonec
skončila věčným šachem.
18...Jf6 19.Jh2 19...Kh8 Černý drží napětí.
Kdyby vzal pěšce e4 bílý bude mít dobrou hru.
20.b3! bxa4 21.bxa4 c4 22.Sb2! Všechny
figurky bílého nyní míří na černého krále. fxe4
Dá se chápat i tak, že Karpov "provokuje"
Kasparova k nepřipravenému útoku. Vzhledem
ke stavu zápasu 10:9 pro Kasparova by se
černému velice hodilo, kdyby bílý přetáhl strunu.
23.Jxe4 Jfxd5 24.Vg3 Pozice je velice složitá,
ale bráno velmistrovským pohledem bílý
rozhodně nestojí hůř. 24...Ve6! 25.Jg4 Vypadá
to, jakoby se nad černého pozicí začínaly
stahovat mraky. 25...De8 Černý se ale spoléhá na
deštník z vazby po e-sloupci. Kasparov zde
doporučoval 25...Jd3!? 26.Sxd3 cxd3 s nejasnou
hrou. 26.Jxh6! c3?! Podle Kasparova prohrává.
Rozehrála se standartní Zajcevova (Zajcev byl Spočítat co se stane po přijetí oběti může být
Karpovův dobrý přítel a pomáhal mu s přípravou hlavní téma minimálně jednoho tréninku:
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[26...Vxh6 27.Jg5 a) 27.Dd2 Ve6 28.Jxd6 Vxd6
29.Vxe8 Vxe8÷; b) 27.Jxd6 Vxd6 b1)
27...Dxe1+ 28.Dxe1 Vxd6²; b2) 27...Dd7 28.Jf5
Vh7 (28...Ve6 29.Dh5+ Kg8 30.Je7+ Jxe7
31.Sh7++-) 29.Jxg7 Sxg7 b21) 29...Vxg7
30.Dh5+ Kg8 31.Dh7+ Kf7 32.Vxg7+ Sxg7
33.Dxg7#; b22) 29...c3 30.Sxc3 Jxc3 (30...Sxg7
31.Sxg7+ Vxg7 32.Dh5+ Kg8 33.Dh7+ Kf8
34.Dh8+ Kf7 35.Dxg7#) 31.Dxd7 Sc6 32.Df5
Vxg7 33.Vxg7+-; 30.Sxg7+ Vxg7 31.Dh5+ Kg8
32.Dh7++- Sorik/Pfleger; b3) 27...Dh5! tuto
variantu po sem ukazoval Kasparov jako jedinou
šanci černého 28.Jxb7 Vb8 29.Ja5 Jd3 30.Sxd3
cxd3 31.Jc4 Sb4± Borik/Pfleger; 28.Vxe8 Vxe8
29.Dh5++-; 27...Dh5 28.Dg4 Jd3] 27.Jf5 cxb2
28.Dg4!±
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Tichý tah, po kterém hrozí tichý tah Kh2, po
kterém hrozí tichý tah Jg5 s matovou hrozbou.
Černý má tedy figuru navíc a tři tahy na
záchranu pozice. Počítač sice výhodu spočítal
pro bílého, ale pro smrtelníka tohle není ten
správný šálek kávy. (vložka: Je zajímavé vidět,
jak si motory vůbec nerozumí: Houdini 1,5a
hlásí výhodu 2,12 tvrdohlavě od začátku, Rybka
2,3,2a tvrdí cca 0,2 ale za chvilku zvyšuje na
1,65 a chudák Fritz 11 tvrdohlavě asi pět minut
chtěl vyhrávat za černého, pak ustoupil na 0,65
pro bílého.) Někteří tvrdí, že se spočítat nedá
(bez počítače prý ani v analýze). Dá se
předpokládat, že i Kasparov si pouze prohlédl
motivy a poměr útočných/obraných figur (6:4) a
použil instinkt. 28...Sc8?! 29.Dh4+ 29...Vh6
30.Jxh6 gxh6 31.Kh2! Hele ho! 31...De5 32.Jg5
Df6 33.Ve8! Karpovovi zmíněné tři tahy
evidentně nestačily, nelze současně pokrýt Jf7+ a
Dh6+. 33...Sf5 Zoufalost. 34.Dxh6+(?!) Počítač
už jen hledá mat, ale lidská cesta určitě není
špatná. [34.Jf7+ Dxf7 35.Dxh6+ Sh7 36.Vxa8
Je7 37.Vxf8+ atd.] 34...Dxh6 35.Jf7+ Kh7
36.Sxf5+ Dg6 37.Sxg6+ Kg7 38.Vxa8 Se7
39.Vb8 a5 40.Se4+ Kxf7 41.Sxd5+ 1–0

3.
Třetí kategorií je pak špatné postavení obou králů, které je velmi časté u opačných rošád.
Naprosto typickým reprezentantem je pro tuto kategorii dračí varianta v sicilské hře. Velmi často se
zde hráči pouštějí do někdy až příliš štědrých obětí materiálu, bílý zde kvůli špatné koncovce
do útoku prostě jít musí. Černý nezřídka ubrání pozici obětí kvality nebo protihrou po c-sloupci a
následným útokem proti bílému králi. No prostě je tam s nadsázkou řečeno "bordel" a vyhrává ten,
kdo se v labyrintu variant a motivů vyzná lépe, umí lépe počítat, no anebo prostě ten, kdo má větší
štěstí.
Akopian,Vladimir (2615) - Korčnoj,Viktor (2605)
Wijk aan Zee 1993

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 g6
6.Se3 Sg7 7.f3 0–0 8.Dd2 Jc6 9.g4 Běžnější je
9.Sc4 a 9.0-0-0. 9...Jd7 Zajímavou, ale riskantní
odbočkou pro černého může být Sxg4 např.:
9...Sxg4!? 10.Jxc6 bxc6 11.fxg4 Jxg4 12.Sd4 e5
13.Sf2 Sh6 14.De2 f5 15.Sg3 Vb8 16.Jd1 Vxb2
17.Sh3 (17.Jxb2 Da5+ 18.Kd1 Je3+ 19.Kc1

Jc4+ 20.Kb1 Ja3#) 17...Da5+ 18.Kf1 Je3+
19.Jxe3 Sxe3 20.Dc4+ d5 21.Dd3 fxe4+ 0–1
Joskov,A-Losev,D Moskow op Russian W 1991.
10.h4 Jb6!? Konvenčnější, jednodušší na hraní,
ale o něco horší cestou může být něco takového:
10...Jde5 11.Se2 Jxd4 12.Sxd4. 11.h5 Jxd4
12.Sxd4 Sxd4 13.Dxd4 g5!
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Pro bílého velice nepříjemný tah, v podstatě
mění charakter boje. Bílý se nyní musí probít
přes střed a tam má černý spoustu šancí na
vyrovnání nebo i na výhru. 14.0–0–0 [14.h6 f6
15.Sc4+ Kh8 16.Sb3 s výhodou bílého] 14...f6
15.h6 Logický tah. Oslabuje černého g pěšce a
vytváří na g7 opěrné pole a potenciální mat.
Kh8 16.e5!? Zajímavé a určitě ne špatné.
Ovšem bráno do důsledku, tento tah byl
nakonec důvodem prohry bílého. Vznikne
složitá a ostrá potyčka a přesto že později stál
bílý mnohem lépe pozice byla složitá a černý se
dokázal vypořádat se zápletkami lépe. Lepší
bylo např. 16. Sc4 Jd7(Je5) a bílý chce časem
protlačit f4. 16...fxe5 17.De3 Se6! Krýt pěšce
černý nezvládne, místo toho raději zaciluje
figury na bílého krále. 18.Dxg5 Vg8 19.De3
Df8 20.Sd3 Df7 21.Se4 Vac8 22.b3 [22.Sxb7?
Vb8 23.Se4 Jc4] 22...Df6 23.Vh5 Vc7 24.Kb1
Vgc8 25.Je2 Vc5 Jeden z klíčových okamžiků
partie. Někteří by tah nejraději označili za chybu
– mělo podle nich přijít okamžité d5, jiní ale
mají za to, že po 25...d5 je více než dostatečné
26.Sf5 s velkou výhodou bílého. 26.Sd3 Sf7
Chyba, lepší bylo 26...Jd5 27.Vf5 De6 28.Jd4
Dg6 [28...exd4? 29.Dxd4+ Ve5 30.f4+-] 29.Je2
[29.Vg5 exd4–+] 29...Jd5 30.Dd2 De6 31.c4?!
Není chyba, ale lepší bylo 31.Vg5!?. 31...Jf6
32.Jg3?(?) Ač se to nezdá, tento tah vypouští

takřka veškerou výhodu bílého. Mělo bez
debaty přijít 32.Vg5 s hrozbou Vg7, ale hlavně
s krásným motivem Sf5, který chytá dámu.
Černý musí Sg6 s prohranou pozicí. Bílý si ale
zřejmě po tomto tahu uvědomil svou chybu,
protože zřejmě tak nějak "vypadl z koncepce" a
od tohoto tahu hrál zdaleka ne tak dobře jako
dosud. Sg6 33.Ve1 [33.Vg5] 33...b5!
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Xabcdefghy
34.g5?? Jedinou nadějí bílého bylo vzít cxb5 a
pak se po 34...Vd5 (s trochou nadsázky řečeno)
modlit, ať nic nepokazí. 34...Jd7? Oba hráči
zřejmě přehlédli variantu 34...bxc4 [34...bxc4
35.bxc4 (35.Sxc4 Vxc4) Jh5! 36.Jxh5 Sxf5
37.Jg7 Sxd3+ 38.Dxd3 a například 38...Dxc4
nebo 38...Df7] Ale i po tahu v textu má velkou
výhodu černý. 35.f4 bxc4 36.bxc4 Vxc4 37.fxe5
Jxe5 38.Vfxe5 dxe5–+ 39.Vf1 Vd4 40.Vf3
Db6+ 41.Ka1 Vxd3 42.Vxd3 Sxd3 43.g6
[43.Dxd3 Vc1+] 43...Dd4+ 0–1
I když od zahájení mladičký velmistr (Akopian
neměl v té době více než 25 let) stál lépe,
Korčnoj (v té době měl přes šedesát let)
prokázal, že se ve svém nejoblíbenějším
zahájení orientuje více než dobře, a to nejen
v hlavních variantách, ale také v pozicích, které
vznikají v odbočkách.

Závěr
Tato práce měla za účel velmi povrchně nastínit, jak postavení králů ovlivňuje styl hry, a ukázat
různé způsoby útoku na krále. Doufám, že čtenáři alespoň v něčem pomohla, a když už nepomohla
šachově, doufám, že aspoň pomohla zabít chvilku nudy.
Poděkování patří:
1. trenérovi, který se mi při přihlašování na trenérský kurz "zapomněl" zmínit o podmínce
sepsání seminární práce jakožto součásti kurzu
2. čtenáři, který se dobrovolně dostal až sem
3. komukoliv, kdo vynalezl větrák a zmrzlinu, bez kterých by toto asi nebylo možné napsat
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