Pozice s neblokovanými pěšci na jednom křídle
Zde je mnohem složitější vymezit případy, ve kterých silnější strana vyhrává a ve kterých ne. Pohyblivá
pěšcová struktura umožňuje tempovat, navíc je potřeba mít na paměti vždy potencionální přechody do pozic s
blokovanými pěšci. Kromě konkrétního postavení pěšců zde roli hraje i řada dalších faktorů: postavení králů,
opozice, možnost tempovat, možnost transformace pozice... Obecně ale platí, že větší šance na výhru má
silnější strana s centrálními pěšci, pěšci blíže k okraji šachovnice náhrávají straně slabší.
Tématický příklad 6a
Vyhrané postavení

Jak jsem se již zmínil v úvodu, nejmenší naděje na záchranu má slabší strana při postavení pěšců v centru.
Potvrzuje to i postavení na diagramu: 1.Kd3! Král se má v pozicích tohoto typu vydat na podporu pěšce, který
proti sobě nemá soupeřova pěšce!!! [O něco zdlouhavější je 1.Kf4 Kf6 2.Kg4 Kg6 (2...Kg7 3.Kg5 Kf7 4.Kh6
Kf6 5.e5+! Kf7 6.Kh7+-) 3.e5! Kh6 (3...Kf7 4.Kh5 Kg7 5.Kg5 Kf7 6.Kh6+-) 4.Kf4 Kg6 5.Ke4 Kf7 6.Kd3 Ke7
7.Kc4 Kd7 8.Kb5!+-] 1...Kd6 2.Kc4 Kc6

3.e5! Kd7 [3...Kb6 4.d5+-] 4.Kb5! Kc7 5.Kc5 Kd7 6.Kb6

1-0
Černému nepomůže ani, když je na tahu: 1...Kf6
2.Kd3 [Vyhrává i 2.Kf3 ; Hrubou chybou by však bylo 2.Kf4?? e5+!!=] 2...Ke7 3.Kc4 Kd6 4.Kb5 Kd7 5.e5
atd. 1-0
Tématický příklad 6b
Vyhrané postavení

Vzhledem k nedostatku prostoru se bílému králi nepodaří projít přes královské křídlo. Výhry docílí
"obchvatem" na dámské křídlo. 1.Kg4 Kg6 2.Kf3 [Samozřejmě ne 2.f5+? Kg7= (nebo i 2...Kf7= ) ] 2...Kf7
3.Ke3 Ke7 4.Kd4 Kd6 5.f5!

1-0

Při tahu černého: 1...Kg6

2.Kg3! [2.Kg4?? f5+!!=] 2...Kf7 3.Kf3 Ke7 4.Ke3 Kd7 5.Kd4 Kc6 [5...Kd6 6.f5+-] 6.Kc4 Kd6 7.Kb5

1-0
Tématický příklad 6c
Remízové postavení

Zde bílý nemá ani jednoho z centrálních pěšců. K výhře by potřeboval docílit postavení s králi d4 vers. d6 při
tahu černého. To se mu však nepodaří: 1.Kg3 Kg7 2.Kf3 Kf7 3.Ke3 Ke7 4.Kd4 Kd6

Pokud by nyní byl na tahu černý, ztratil by opozici a prohrál by, např.: 5...Ke6 6.Kc5 Ke7 7.Kd5 Kd7 8.f5 Ke7
9.Kc6 +- nebo 5...Kc6 6.Ke4 Kd6 7.Kf5 +- Nyní bílému nepomůže ani "tempo" 5.f5 neboť jsme se dostali do
pozice typu 5b, ve které král slabší strany k remíze opozici dodrzet nepotřebuje. 1/2-1/2
Pozice je remízová i při tahu černého. Černý musí jen manévrovat svým králem tak, aby udržel opozici na
dámském křídle. 1...Kg7

2.Kg3 Kg8 3.Kf3 [3.Kf2 Kf8; Bílému nepomůže pokus o vytempování 3.Kg2

neboť černý si může vybrat ze dvou typů opozice! 3...Kg7 4.Kf1 Kf7 5.Ke2 Ke6 6.Kd3 Kd5=] 3...Kf7 4.Ke3
Ke7 5.Kd3 Kd7 6.Kd4 Kd6

1/2-1/2

