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     Strana, mající dvojici střelců, má 

velkou materiální převahu. Nicméně, je 

známo, že v boji s daleko postouplým 

pěšcem, podporovaným králem, to ne vždy 

stačí k výhře. Tak, věž nebo dokonce dáma 

někdy nemohou zabránit postupu pěšce na 

poslední řadu, a výhry, je-li vůbec možná, 

se dostihuje pouze za účasti krále. 

 

 

Dva střelci proti pěšci 

 

     Přistoupíme ke studiu příkladů. 

Všechny pozice, kromě speciálně 

uvedených, budeme zkoumat při tahu 

bílého.  

 

 
D1 – výhra 

 

     S věžovým pěšcem se střelci na rozdíl 

od dámy snadno vypořádají dokonce bez 

pomoci krále: 1.Sg7 Kb1 2.Sh7 Kc1 3.Sg6 

Kd2 4.Sf7 a pěšec padá. 

 

     Souhře střelců může překážet nevhodná 

pozice vlastního krále na diagonálách d4-

g7 a d3-h7 nebo střelce na polích a4 a d1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     S jezdcovým pěšcem se výhry dosáhne 

pouze s přiblížením krále. 

 

 
D2 – výhra 

 

1.Sg8 Ka1 2.Sg7 Kb1 3.Sb3 Kc1 4.Sh6 

atd. 

     Bílý nemůže vyhrát pouze při postavení 

vlastního krále na diagonálách c5-f8, c4-

g8, c3-g7 a na poli c2. 

 

 
D3 – výhra (A.West, 1888) 

 

1.Sd3 (samozřejmě, ne 1.Kc2? Ka2 a 

remíza) 1. …Ka2 2.Sc4 Ka1 3.Sc3 Kb1 

4.Se5 Ka1 5.Sd5 Kb1 6.Kc3 Kc1 7.Sf4 

Kb1 8.Kb3 Ka1 9.Se5 Kb1 10.Sf3. 

  

     



    Výrazně obtížněji se lze vypořádat 

s pěšcem, stojícím na střelcovém sloupci. 

 

 
D4 

 

     Bílý může vyhrát pouze s králem na 

polích a4, b4, c4, d3, e3, d2, e2, e1. Jinak – 

remíza: 1.Sg7 Kb3 2.Sg8 Ka3 3.Sh6 Kb2. 

     Při postavení bílého krále na b4 vyhrává 

1.Sg7 Ka2 2.Sg8 Kb1 3.Kb3 a nelze 3. 

…c1D 4.Sh7, a 3. …c1J může pouze 

prodloužit odpor (v souladu s posledními 

analýzami dva střelci vyhrávají v koncovce 

proti jezdci). 

     Při postavení bílého krále na a4 má bílý 

také jinou cestu k vítězství: 1.Sf8 (ještě 

jeden charakteristický technický obrat. Po 

1. …c1D 2.Sa3 se nově vzniklá dáma 

ztrácí) 1. …Kc3 2.Sb4 Kb2 3.Sa3 Kc3 

4.Sc1 a vše je hotovo. 

     Pokud stojí černý král méně zdařile, 

vyhraje bílé bez mimořádných obtíží. 

 

 
D5 – výhra 

1.Sb3 Kd2 2.Sa4! Kc1 3.Sd7 Kd1 (3. 

…Kb1 4.Sf5) 4.Sg4 Kd2 5.Sh6 Kc3 6.Sc1 

nebo 1. …Kc1 2.Se6 Kd1 3.Sg4 atd. 

     Černý dosáhne remízy pouze při 

postavení bílého krále na diagonálách b5-

c6, b3-f7, f4-h6. 

 

     Posunutí černého pěšce na sloupec „d“ 

nabízí bílému dodatečné možnosti.  

 

 
D6 – výhra 

 

1.Se8! (pouze tak. Po 1.Sg6 Kc3 2.Sg7? 

Kb3 je remíza) 1. …Kd1 (1. …Kd3 2.Sb5 

Kc2 3.Sa4§ 2.Sg5 Ke1 3.Sh4 Kd1 a bílý 

přivede krále. 

 

     Na závěr kapitoly se podíváme na studii 

Chérona a závěr studie Troického. 

 

 
D7 - výhra (Chéron, 1952) 

1.Ka6 (jediný tah. 1.Ka4 Ke2 2.Sb5 Kf3 

3.Se8 Kg4 a není tahu 4.Sa4; 1.Kc5 Ke2 

2.Sb5 Kf2 3.Sh4 Kf3 4.Se8 Kg4; 1.Ka5 



Ke1 2.Sh4 Ke2) 1. …Ke2 (1. …Kc2 2.Sa4; 

1. …Ke1 2.Sa5) 2.Sb5 Kf2 3.Sb6 Kf3 

4.Se8 Kg4 5.Sa4. 

 

 
D8 – černý na tahu – remíza (A. Troickij, 

1907) 

 

     Černému se koneckonců podaří zničit 

soupeřova pěšce, ale to se ukazuje být 

dostatečným pouze pro remízu. 

1. …Se1 2.Ka4 Sb5 (po 2. …Sc2 3.Ka3 

Sb4 4.Kb2 aby se vyhnul nejhoršímu, musí 

černý odevzdat střelce) 3.Ka3 Sb4 4.Kb3 

Sc4 5.Ka4 Sxf7 Pat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pěšci zdvojení 

     Podobně jako samotný pěšec, mohou 

zdvojení pěšci projevit odpor dvěma 

střelcům pouze v tom případě, kdy alespoň 

jeden z nich je daleko postoupený a 

podporovaný králem. Druhý pěšec kryje 

proti šachování nebo soupeři odebírá 

důležitá pole. 

     Druhý pěšec na krajním sloupci je 

zpravidla nanejvýš neužitečný. Nicméně na 

sloupci „b“ již může přinést užitek. 

 

 
D9 

     Bílý vyhraje pouze při postavení 

druhého střelce na diagonálách c4-g8 a d3-

h7. 

     Již víme, že i jeden pěšec na sloupci „c“ 

postačí pro dosažení remízy. Dodatečné 

možnosti při existenci druhého pěšce 

ilustruje následující pozice: 

 

 
D10 – remíza 

 



     Černí pěšci c2 a c3 vytvořily 

nepřekonatelnou clonu pro bílého krále, 

proto remíza: 

1.Sh6 Kb3 2.Sc1 Ka2 3.Sg6 Kb1 4.Sa3 

Ka2 5.Sc1 Kb1 6.Sg5 Kb2 Pokud ve 

výchozí pozici stojí bělopolný střelec na 

poli f7, tak po 1.Sh6 Ka3 2.Sc1 bílý 

vyhraje. 

 

     Podmínky dosažení remízy za černé při 

králi na sloupci „d“ jsou analogické 

probíraným v předchozím příkladu. 

 

     Zdvojení pěšci na sloupci „d“ („e“) 

špatně kryjí krále. Proto silnější strana 

obvykle dosahuje vítězství. 

 

 

Pěšci izolovaní 

 

     Izolovaní pěšci, kteří dosáhli 

předposlední řady, jsou zvláště nebezpeční 

v tom případě, kdy je jejich pole proměny 

stejné barvy. Tehdy se může druhý střelec 

pouze nepřímo účastnit v jejich zastavení. 

     Pokud je pouze jeden pěšec daleko 

postoupený, je hodnocení pozice obvykle 

dáno typem odpovídající koncovky „Dva 

střelci proti pěšci“. Ale existují také 

výjimky. 

 

 
D11 – remíza 

 

1.Sf8 Kc3! a bílý nemá šach s b4. Pokud 

1.Sg7, tak 1. …Ka2! 2.Sg8 Kb1 3.Kb3? 

a4! 

 

 

 

 

     V následujícím příkladu dosáhne bílý 

remízy díky nevhodnému postavení 

soupeřova krále. 

 

 
D12 – remíza (V. Jakimčuk, 1962) 

 

1.Ke8 (pokud 1.Kc8?, tak 1. …Sh3 a černý 

snadno vyhraje. Nyní se ukazuje být 

užitečným pěšec na e2, chránící před 

šachem na b5) 1. …Sg2 (po 1. …Sxe2 2.d7 

Sb5 3.Ke7 Sb4 4.Ke6 Sc4 5.Kf6 se 

vyjasňuje, že nelze 3. …Se1 kvůli 4.d8D) 

2.e4! (je nezbytné se naléhavě zbavit 

pěšce, který může překážet) 2. …Sxe4 3.d7 

Sc6 4.Ke7 Sb4 5.Ke6 Sd5 6.Kf6 Se1 7.Ke7 

Sh4 8.Kd6 Sd8 – pat. Nebo 8. …Kc4 

9.Kc7 Sg3 10.Kb6 a černý se musí smířit 

s remízovým průběhem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pěšci spojení 

 

 
D13 – výhra (L. Kajev, 1932) 

 

     Při manévrech králem jej bílý postupně 

přiblíží ke střelcům a vyhraje. 

1.g7 Sf5 2.Kc1 Sg5 3.Kd1 Sg4 4.Ke1 Sh4 

5.Kd2 (jenom ne 5.Kf1?? Se6! a už vyhraje 

černý) 5. …Sg5 6.Kd3 Sf5 7.Ke2 Sg4 

8.Kf2 Sh4 9.Ke3 Sg5 10.Ke4 

 

 
D14 – výhra 

1.f7 Sb3 2.Ke7 Sb4 3.Ke8 Sa4 4.Kd8 Sa5 

5.Ke7 (po 5.Kc8? Sb3 riskuje bílý prohru) 

5. …Sb4 6.Kf6 Sc3 7.Kg6 Sc2 8.Kh6 Sd2 

9.Kh5 Sd1 10.Kh4 Se1 11.Kh3 a bílý 

vyhraje 

 

 
D15 – remíza (L. Prokeš, 1941) 

 

     Bez ohledu na nevhodné rozestavení 

figur se bílému přece jenom podaří 

dosáhnout remízového výsledku. V nemalé 

míře tomu napomáhá stísněné postavení 

černého krále. 

1.Kc4! g1D 2.Sd5 Dg2 3.Sd6 Kg1 4.Sxg2 

Kxg2 5.Sxh2 Remíza. 

 

 
D16 – remíza (J. Berger, 1890) 

 

     Bílý nemůže vytěsnit černého krále ze 

sloupce „h“, například: 1.Se6 Kh1 2.Sd5 

Kh2 3.Se4 Kh3 4.Sg2 Kh2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mnohopěšcové koncovky 

     Tady uvedeme pouze několik příkladů 

boje dvou střelců proti většímu počtu 

pěšců. Koneckonců, čím dále jsou pěšci 

postoupení, tím obtížnější je s nimi 

bojovat. Nicméně každá z pozic obsahuje 

charakteristické zvláštnosti. 

     V pozici na následujícím diagramu 

pěšec h5 bere svému králi důležité pole a 

zachraňuje bílého. 

 

 
D17 – černý na tahu – remíza 

 

Po 1. …f2 2.Sb6 Kf3 3.Sc6 Kg3 4.Sc7 

Kh3 5.Sd7 Kh4 6.Sd8 se musí černý vrátit. 

Remíza. 

 

 

 
D18 – remíza (H. Rinck, 1941) 

 

1.Kd3 c4 2.Kd4 c3 3.Se4 Kf4 4.Sg5! 

     Na štěstí pro bílého existuje tento tah, 

převádějící hru do mnohem jednodušší 

remízové koncovky. 

4. …Kxg5 5.Kxc3 Kf4 6.Sh1 Ke5 7.Kb3 

d5 8.Kxa3 d4 9.Kb2 s evidentní remízou. 

     V případě 1. …d5 2.Sg8 d4 3.Sd5 Kf2 

4.Se7 případ také končí remízou: 4. …a2 

5.Sxc5 a1D 6.Sxd4. 

     Sílu střelců demonstruje pozice J. 

Bergera, ve které armáda černých pěšců 

ještě nepřekročila demarkační čáru. 

 

 
D19 – výhra 

 

1.Sc5 

     Bílý ihned omezuje možnosti postupu 

soupeřova krále. Nyní se může hra vyvíjet 

ve dvou směrech: 

1 …e4 2.Ke3 f4 3.Kd4 g4 4.Sc6 e3 5.Sxd5 

Kf5 6.Kd3 Kg5 7.Se7 Kf5 8.Se4 Ke5 

9.Sd8 Kd6 10.Sf5 g3 11.Se4 Ke5 12.Sc7; 

1. .,,Kf6 2.Sd7 Kg6 3.Se7 g4 4.Kg3 d4 

5.Se8 Kg7 6.Sg5 d3 7.Kf2 f4 8.Sh5 g3 

9.Kf3 d2 (9. …e4 10.Kg2) 10.Kg2 Kh7 

11.Sf6 e4 12.Sd1 Kg6 13.Sc3 e3 14.Kf3 

Kf5 15.Sc2 Kg5 16.Se5 e2 17.Sxf4 Kh5 

18.Sxd2, v obou případech se stejným 

výsledkem. 

     I když tyto varianty nevyčerpávají 

možnosti stran, je jasné, že bílý musí 

zvítězit.

 


