
Umíte řešit studie? 
 

Studie … Některé účastníky řešitelských konkurzů uvádí do stavu tiché hrůzy – raději místo studie 

vyřeší tucet úloh. Skutečně, studie je na řešení těžší než úloha, ale je to tak strašné? 

Studie je umělecky vytvořená pozice, kde je za prvé – zadání „studiové“ (bez omezení počtu tahů) a 

za druhé – šachová témata jsou představena v přísně umělecké formě. V obou variantách zadání – 

„výhra“ a „remíza“ – začíná bílý. 

 

Odkud začít? 

Od analýzy odložených partií! Představte si, že máte zítra dohrávku a je třeba proanalyzovat pozici, 

stanovit plán splnění zadání. 

 

An. Kuzněcov a B. Sacharov, 1961 

 

 
Výhra 

 

Materiální rovnováha. Aby se dalo vyhrát, je třeba buď získat jednoho ze střelců, nebo dát mat. Obě 

„podezřelé“ figury černého – jak střelec c1, tak i král, nezaujímají příliš vhodná místa.  

První nabízející se pokus: 1.Jc5. Pokud nyní 1. …Sb5, tak 2.Je5 s hrozbou 3.Je6 a 4.Jg7 mat. 

Odpověď černého je vynucená – 2. …Sb2 a po 3.Je6 Sxe5 4.fe má černý těžkou koncovku. Ale 

nehledejte v ní jistotu. Mnohem silnější za černého je i druhého střelce postavit na „špatnou“ pozici 

tahem 1. …Sc8!, protože bílý je v zugzwangu. Hrozby získat střelce jsou snadno odrazitelné: 2.Jd3 

Sa6 3.Jxc1 Sxc4; 2.Jd8 Sa3 3.Jxc8 Sxc5 – v obou případech musí o remíze přemýšlet bílý. 

Neúspěch? Ne, náš první odhad dal výsledek – našli jsme zajímavou pozici, která se tak uchází o 

hlavní ideu studie. Pouze je zapotřebí ztratit tempo! Nepomůže přehození tahů? Namísto 1.Jc5 – 

1.Je5! 

Černý má najednou problémy. Nejde 1. …Sa4 pro 2.Jc5 nebo 1. …Sb5 (c8) kvůli 2.Jd6. Bílý 

jezdec, který s tempem napadl střelce, stíhá matit černého krále. Zbývá 1. …Se6 a 1. … Se8. 

A. 1. …Se6 2.Jc5 Sc8 (je třeba hlídat pole d7) a naše idea triumfuje – 3.Jc4!! Nyní je v zugzwangu 

černý. Střelci jsou spoutáni jezdci, zbývá 3. …Kg6, ale 4.Jd3 (b3) Sa6 a pomáhá šach 5.Je5+. Úkol 

č. 1 – získat jednoho ze střelců – je splněna! 

B. 1. …Se8 2.Jd6 Sg6 (kontroluje pole f5) 3.Jec4! A znovu je černý v zugzwangu. 3. …Sh7 4. Je8! 

Kg6 (4. …Sg8 5.Jf6+) 5.Je5+ Kh5 (ouha, pole h7 je obsazené) 5.Jf6(g7) mat. Mat králi – náš úkol 

č. 2! 

Kdo, při řešení této studie, řekne, že dva jezdci jsou slabší než dvojice střelců? 

Směle je možné jít k dohrávce, tedy – odeslat dopis na konkurs řešení. 

 

V čem je rozdíl? 

 



Znamená to, že umění řešit studie, to je umění analyzovat? A není v tom rozdíl? 

Samozřejmě, je. A tento „rozdíl“ hodně pomáhá při řešení studií. Věc se má tak, že studie – to je 

„šachová poučka“! Zadání ve studii (máme na mysli čistou, bez defektů) musí být za prvé – 

vyplněno matematicky přesným, nevyvratitelným způsobem ve všech variantách. A za druhé (v tom 

se šachové poučky liší od matematických) – „poučka“ musí být prokázána přísně jedinou metodou 

ideje. Dodám ještě „za třetí“ – studie musí být krásná a z výše uvedeného udělám některé závěry. 

 

1. Vynuceně – znamená správně! 

A naopak, pokud během řešení nabíhají varianty, které nejsou jasné pro ocenění, v nichž se nedaří 

„silnější straně“ (ve studiích to je vždy bílý) získat výhodu, znamená to, že řešení se nachází na 

nesprávné cestě. 

 

2. Výhra (remíza) „jakkoliv“ – znamená špatně! 

Jestliže jste při řešení dospěli k tomu, že vyhrajete (remizujete) „jakkoliv“, znamená to, že jste 

jednoduše nenašli nejsilnější odpovědí ze strany černého. Přitom ve studiích jsou obě strany 

rovnoprávné ve vztahu k vynalézavosti a ostrovtipu, obě musí hrát maximálně silně. Vraťte se zpět 

a hledejte protihru! 

 

3. Krásně – to je správně! Nudně – chyba … 

Pokud je řešení břitké a efektní (a vynucené – viz 1), znamená to, že je vše v pořádku. Pokud je 

však hra málo energická, bez jemností, obětí, kombinací, jsou všechny předpoklady pro to, 

domnívat se, že se stala chyba! 

 

Lépe jednou vidět, než stokrát slyšet! 

 

Doufáme, že naše poučky jsou poučitelné, ale jak je uplatnit v praxi? Maje na paměti lidovou 

moudrost, uvádíme příklad. 

 

A. Gurvič a An. Kuzněcov, 1963 

 

 
Remíza 

 

Ohodnotíme pozici: schází figura, jediný trumf – pěšec „h“. 

1.h6 Na způsob remíza „jakkoliv“ – 1. …Jc4 2.Sf8 Je5 3.h7 Jg6 4.Sg7 Poučka 2 říká – „Hledejte 

protihru!“ A jestli 1. …Jd1! Dva „polotahy“ vynuceny – velmi dobře! Ale co dál? Jestli 2.Sf8, tak 

2. …Jc3+ 3.Ka1 a3! a hrozba matu na b2 vynucuje 4.Sxa3 Sxh6 5.Sd6, ovšem černý brání svého 

posledního pěšce – 5. …Je4. Lze rovnou 2.h7 Sb2 3.Sd6? Tenkrát po 3. …Kb7 4.Sxg3 Kc6 vzniká 

boj černého pěšce „a“ proti bílé dvojici „g“ a „h“. Nemá cenu zde hledat remízu. Za prvé – není, a 

za druhé – řešení jde vesměs nudně (naše pravidlo 3!). Zmýlili jsme se … Vrátíme se zpět. Varianta 



2.Sf8 Jc3+ 3.Ka1 a3! 4.Sxa3 Sxh6 je krásná. Černý „strká do krabičky“ bílého krále, bílý obětuje 

střelce. Poučka 3 říká, že řešení postupuje správně. Poučka 1 (vynucenost) – taktéž. V čem je 

problém? Hledání nás přivádí ještě k jedné oběti – 5.Sc1! a pokud 5. …Sxc1 – pat! 5. …Sf8 6.Sa3! 

– ještě jeden pat (při 5. …Sxa3). Opravdu je vše správně! Pokračujeme: 6. …Sg7 7.Sb2! a na 

jakýkoliv tah černého krále – 8.Sxc3 Sxc3+ 9.Kb1! – král právě včas dostihne pole f1 s dalším, již 

teoretickým patem na h4. 

 

Učení je svět! 

 

Na závěr doporučíme podívat se do knih, konkrétně do brožury VM J.Averbacha „Jak řešit šachové 

studie“, kde je možné načerpat cenné rady v tomto směru. Kniha vyšla v roce 1957 v nakladatelství 

„Fizkultura i sport“. 

 

 

An. Kuzněcov, Bjulletěn CŠK 4/1966 


