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Útlá knížka vyšla v edice „Šachistova knihovnička“. 
Její autor, milovník a znalec šachových studií, se dělí se čtenáři o své myšlenky o tom, co je to 
krása uměleckého díla v šachu, jak se vyvíjela a vyvíjí studiová kompozice, jaké mají být soutěže 
skladatelů. Je určena pro široký okruh příznivců šachu. 
 
Osobně tíhnu k praktickému šachu, proto si dovolím uvést kapitolku Studium koncovky a studie. 
 
Studium koncovky a studie 
 
     J. Berger v roce 1889 tvrdil, že „případy nečekaného porušení zákonitého průběhu koncovky 
nemohou být předmětem studia ve vědeckém systému“. Rovněž tak jednoznačně se vyjádřil 
skladatel A. S. Gurvič v kritickém článku „Šachová poezie“ (1955): „Studie – nejsou pomůcky 
podle typů koncovky, ani forma teoretického rozboru různých koncovek“. 
     Dále, v předmluvě ke druhému vydání svého díla (1921), udělal Berger krok k usmíření 
koncovky se studií. Poznamenaje, že v poslední době dosáhla studiová kompozice nebývalého 
rozkvětu, uvedl: „Nejlepší díla v této oblasti jsou sestaveny takovým způsobem, že se těsně sbližují 
s všední praxí a zřejmě by jejich větší část mohla být zařazena do této knihy“. 
     Když dělal Berger krok k překonání neprůchodné hranice mezi vědou koncovky a uměním 
studie, jak vidíme, nebyl shovívavý ke studiím obecně, ale pouze k nejlepším z nich. Lze se 
domnívat o tom, že Berger měl na mysli pouze ty studie, v nichž se odrážely nejtypičtější z 
„neočekávaných porušení“. 
     Bergerův úhel pohledu je zajímavé porovnat s vyjádřením jeho mladého současníka, 
vynikajícího skladatele šachových studií Richarda Rétiho. Podle svědectví jeho přítele a taktéž 
skladatele A. Mandlera, Réti takto definoval studii: „je to pozice ze závěru partie s neobvyklým 
obsahem“. 
     Dále Mandler psal: „Ve většině studií , otiskovaných v novinových šachových hlídkách a 
časopisech, nenacházel Réti té neobvyklosti obsahu, která by mohla v plné míře zdůvodnit existenci 
těchto prací“. Není vyloučeno, že Berger uznával za důstojné zařazení do svého díla právě ty studie, 
o jejichž právu na existenci Réti pochyboval. 
     Pročpak horoucí příznivci šachu – analytici koncovky a skladatelé studií – existují stejně 
smýšlející ve své snaze seznámit všechny šachisty k pokud možno hlubšímu proniknutí do tajů 
svého světa, se tak horlivě odlišovali jeden od druhého? Je zapotřebí detailněji proniknout do této 
důležité otázky. 
     Vida jak vykládal Berger krédo teorie koncovky: „Pokud střední část šachové partie končí 
takovým způsobem, že u obou soupeřů zůstane pouze nepatrný počet figur, tak … odlišnost 
v kombinačních možnostech a ve stupni vynalézavosti hráčů ztrácí svůj význam … Teorie konců 
her již v mnoha případech jasně odpovídá na otázku, může-li být realizována nepatrná materiální 
nebo poziční převaha, získaná ve střední hře, a ukazuje, jakým způsobem se toho dosáhne; 
osvobozuje od všeho nestálého a náhodného tu část partie, v níž rozdílnost v plánu, stylu, metodách 
a škole hry i bez toho ztrácí svůj význam“. 
     Berger, v podstatě prohlašuje následující: šachisté ve vážné partii, když přejdou do koncovky, se 
mohou uchránit od zbytečné ztráty času – nemá smysl vést spor (pokračovat v boji) tam, kde 
všechna fakta jsou známa, systematizována a jsou jasně zformulována. 
     A hle jak vykládá krédo studiové kompozice Gurvič. „Studie je šachová pozice, ve které při 
nejlepší hře obou stran zadání (výhra, remíza) může být uskutečněno jedním-jediným, zdaleka na 
očividným, originálním způsobem. Z toho je zřejmé, že ve své podstatě neustále komanduje 
veškerou šablonu a rutinu šachového myšlení, vysmívá se sebevědomí a samolibosti obvyklého 
„zdravého smyslu“, vyžaduje ostrý, svěží pohled na pozici, chápající její hluboce ukryté, nečekané 
možnosti …“ 
 



     Takovým způsobem, analytikové a skladatelé, zdálo by se, zřetelně ohraničili, přičemž 
s oboustranným souhlasem, zóny své působnosti: jedni stanovují pravidla (zákonitosti), a druzí – 
výjimky z nich.  
     Ale zkušenost nashromážděná lidstvem svědčí o tom, že porušení zákonitostí vzniklo pouze tam, 
kde byly samotné zákonitosti odhaleny nedostatečně hluboko. Každé takové porušení slouží za 
signál k upřesnění dříve nalezeného nebo k hledání mnohem obecnějších zákonitostí. A dokud toho 
není dosaženo, je třeba všechna „nečekaná porušení“ zákonitostí fixovat, systematizovat a studovat. 
     Právě na tuto cestu ponouká sám život analytiky koncovky. Co se týče skladatelů, tak jejich 
úspěchy ve vyhledávání výjimek z obecných pravidel rozhodujícím způsobem závisí jak na 
rozšíření zóny působení těchto pravidel, tak také na úrovni poznání „šablonovité a rutinní“ teorie 
koncovky skladateli. 
     Výše uvedené vede k závěru: rozdělení práce (konkrétně, mezi analytiky koncovek a skladateli) 
dává tím větší výsledek, čím úplněji se koordinují rozdělené procesy. Prozkoumáme správnost 
tohoto závěru na příkladech boje věže s daleko postoupeným volným pěšcem převzatých z knihy I. 
Majzelise „Věž proti pěšcům“ (1956). 
     Věž, zpravidla, vyhrává proti pěšci, ale někdy je nutné odevzdat věž za pěšce a spokojit se 
s remízou. Taková je základní zákonitost této koncovky. 
     Ještě v XVI. století se stala známou výjimka z obecného pravidla. Byla nalezena pozice, ve které 
král s pěšcem porazí krále s věží.  
 

Č. 34 – Kling a Horwitz, 1853 Č. 33 – XVI. stol. 

  
výhra 

 
1.d7 Vc4+ 2.Kd3 Vc1 3.Kd2 a vyhraje. 
Tento prostý manévr králem byl objevem – 
obranou proti široce známému chycení dámy 
šachem věže napříč. 
     V mnohem výraznější podobě byla idea 
obrany proti takovému šachu napříč byla 
vyjádřena ve studii Klinga a Horwitze, pro 
jejíž řešení je nutné stále dále a dále ustupovat 
králem od svého pěšce, to znamená překonat 
jistou psychologickou bariéru. 
 
 
 
 
 
 
 
 

výhra 
 
1.b7 Va5+ 2.Kc4 Va4+ 3.Kc3 Va3+ 4.Kb2 a 
vyhraje. 
      
     Časem byla nalezena výjimka z dříve 
nalezené výjimky – studie Cooka. Když již 
není možné ani zadržet pěšce, ani za něj 
odevzdat věž, ani dobrat dámu šachem napříč, 
lze, ukazuje se, někdy „zadarmo“ obětovat 
věž a vynutit pat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Č. 35 – Cook, 1864 

 
remíza 

 
1.Vb6+ Kc7 2.Vb4 c1D 3.Vc4+ Dxc4 
 
     Ale našel se protijed proti patu – studie 
Lloyda. 
 

Č. 36 – Lloyd, 1878 

 
výhra 

 
     Pokud rovnou proměnit pěšce v dámu, tak 
černý šachuje na f4 a vynutí pat. Otálet 
s postupem tohoto pěšce bílý rovněž nemůže, 
neboť věž půjde na a8 a oba pěšci padnou. 
Ukazuje se, že lze postoupit pěšcem a 
vyhnout se patu: 1.f8V, po čemž bílý vyhraje, 
protože má ještě jednoho pěšce. 
     Idea protijedu proti patu je uskutečnitelná, 
ukazuje se, v některých pozicích i bez 
druhého pěšce, což dokazuje studie Saavedry. 
 
 
 
 
 

Č. 37 – Saavedra, 1895 

 
výhra 

 
     Nalezl, tak řečeno, výjimku třetího stupně 
k základní zákonitosti koncovky „věž proti 
pěšci“: 1.c7 Vd6+ 2.Kb5 Vd5+ 3.Kb4 Vd4+ 
4.Kb3 Vd3+ 5.Kc2 Vd4 6.c8V Va4 7.Kb3 a 
vyhraje. 
 
     Zde je záměru proměny pěšce v dámu 
postavena idea šachu napříč; proti ní je 
uvedena myšlenka dlouhého ústupu králem, 
podle Klinga a Horwitze; jejich idea se 
vyvrací obětí věže pro dosažení patu (podle 
Cooka); tento záměr, ve své podstatě, se 
odráží proměnou pěšce ve věž (podle 
Klouda); nakonec, výhry se dosáhne nikoliv 
existencí druhého pěšce, ale zvláštností 
pozice, která vynutí černého (hrozbou matu) 
zaujmout věží nevýhodné pole, což umožní 
vytvořit bílým králem (Kb3) hned dvě hrozby, 
proti nimž se nejde současně ubránit. 
     Komplex idejí, skrývající se v pozici 
Saavedry, umožňuje nalézat výhry v mnohem 
složitějších koncovkách, kde bez znalosti této 
pozice je možnost výhry nedosažitelná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Č. 38 – V. a M. Platovovi, 1908 

 
výhra 

 
     V této pozici není pro bílého tak snadné 
docílit výhry. Té se dosáhne jediným 
způsobem, v jehož závěru bliká skoro 
nepostřehnutelný ohýnek pozice Saavedry. 
1.Kb4 Vf5 Černý má také daleko propočtený 
plán, vyhýbající se mnoha kluzkým 
kamenům: 2.c6 Vxh5 3.c7 Vh4+. Nyní černý 
může, zdálo by se, celou dobu šachovat po 
řadách. Ve své podstatě: bílý král je připoután 
k ochraně sloupce „c“, nemůže vstoupit ani na 
7. řadu (kvůli oběti věže za pěšce), ani na 2. 
(kvůli vzetí střelce s šachem). 4.Kb5 Vh5+ 
5.Kb6 Vh6+ 6.Sd6 Vxd6. Pozice Saavedry! 
 

Č. 39 – Deler, 1910 

 
výhra 

 
     V Delerově studii stačí černému odevzdat 
střelce nebo věž za pěšce, aby si zajistil 
remízu. Nyní hrozí zaujmout střelcem buď 
pole e5, nebo pole d4, což zcela garantuje 
remízu. Proto bílý nemůže zatím postupovat 
pěšcem. Obě hrozby paralyzuje obětí kvality: 

1.Ve1+ K~  2.Vxa1 Kxa1 a vznikla 
Saavedrova pozice! 
 

Č. 40 – Venink, 1911 

 
výhra 

 
     První tah bílého ve Veninkově studii je 
očividný: c6-c7. Ale černý musí najít správný 
plán obrany. Rovnou jít věží do týlu pěšce 
nelze kvůli překrytí sloupce střelce. Pokud 
černý prvním tahem dá šach na b2, může bílý 
odejít králem na c3 a vyhraje, když v případě 
nutnosti zaujme střelcem pole c5. Proto: 1. 
…d4, a bílý nemůže postupovat pěšcem. Ale 
2.Sxd4 Vxd4+, a vznikla pozice Saavedry! 
 

Č. 41 -  Liburkin, 1931 

 
výhra 

 
     V Liburkinově studii není vidět, jak může 
zachránit byť jednoho z pěšců, určených 
k zániku. Ale … 1.Jc1 Vxb5 2.c7 Vd5+ (jít 
věží na c5 nelze) a ať by šel bílý král 
kamkoliv, pěšec padne (3.Ke2 Ve5+ 4.K~ 
Ve8 atd.). A vida 3.Jd3 Vxd3+ 4.Kc2 a opět 
vzniká pozice Saavedry! Ale černý může 



zahrát také chytřeji: 1. …Vd5+ 2.Kc2 Vc5+ 
3.Kd3 Vxb5 4.c7 Vb8 a pokud 5.Jb3+, tak 
Vxb3+ 6.Kc2 a pozice je „téměř“ jako u 
Saavedry, ale výhry není. Výhry se nedosáhne 
obětí jezdce v pátém tahu, ale vzetím věže 
s proměnou pěšce ve střelce. 

 

     Právě znalost Saavedrovy studie umožnilo 
francouzskému skladateli Halberstadtovi 
sestavit takovou studii, kde se výhry dosáhne 
přesnými manévry krále, propočtenými na 
dosažení pozice Saavedry v posledním 
okamžiku. 
 

Č. 42 – Halberstadt, 1962 

 
výhra 

1.c6 Vf2 2.c7 Ve2+ 3.Kf7 Vf2+ 4.Kg7 Vg2+ 
5.Kf6 Vf2+ 6.Ke5 Ve2+ 7.Kd4 Vxd2+ 8.Kc3 
Vd1 9.Kc2 atd. 
 
     Čilý boj ve studii Gorgijeva je také 
založen na známé pozici ze Saavedrovy 
studie. 
 

Č. 43 – Gorgijev, 1963 

 
výhra 

 
1.c7 e2 2.Jxe2 Vd2+ 3.Sd5 Vxd5+ 4.Kc6 
Vd2 5.Jd4 Vxd4 6.Kb5 Vd5+ a hra vstoupila 
do řečiště skvělé studie. 

 
     Pouze v prvém stádiu systematického studia jakékoliv koncovky (konkrétního poměru sil), kdy 
je třeba objevovat jeho základní zákonitosti, jednotlivé výjimky pouze zahalují obecný obraz. Proto 
Bergerem uvedený pojem „plánovitá koncovka“ je metodologicky zcela zdárný, a jeho nepřízeň k 
„nečekaným porušením“ je zcela pochopitelná. 
     Později, ve spojení s rozšířením na teritoria „plánovité koncovky“ zóny teoretické koncovky, 
analytikové již přestali obávat studií a sami začali objevovat různé studiové pozice, aby definovali 
hranice a ujasnili příčiny vzniku těch nebo oněch odchylek od základních zákonitostí. 
     Na druhé straně, bez pevných znalostí „šablony a rutiny“ základních zákonitostí koncovky může 
kompozitor pouze náhodně, naslepo narazit na hluboce skryté neočekávané možnosti. To pocítil 
jako hořkou zkušenost také V. A. Korolkov. Ve své tvůrčí biografii („Vybrané studie“, 1959) 
přiznal, že chyby v jeho studiích, ukázané N. A. Kopajevem, jej přinutily „vážně se zabývat studiem 
teorie koncovky, zejména věžových her končících“. 
     O nezbytnosti nejenom studia teorie koncovek, ale také hlubokého samostatného rozpracování 
jejich jednotlivých oblastí dlouho před Korolkovem věděli Troickij, Rinck, Grigorjev a další velcí 
mistři studiové kompozice. Troickij, jak známo, se proslavil vyčerpávající analýzou nejtěžší 
koncovky – „dva jezdci proti pěšci“, Rinck – analýzou šesti figurových (včetně králů) 
bezpěšcových koncovek, Grigorjev – pěšcových a věžovo-pěšcových koncovek. 
     A jak Réti a Gurvič? Vždyť právě oni dali nejostřejší formulace porovnání studií „rutině“ 
koncovky? 
     Richard Réti byl velmistrem a proto nemůže být podezříván z přehlíživého postoje k teorii 
koncovek. Ale ke studiím (zejména svým!) předkládal mimořádně vysoké požadavky a počítal, že 
pozornost širokého okruhu šachistů si zasluhují pouze objevy a nejlepší vynálezy. 
     Co se týče Gurviče, tak ten nepopíral a nesnižoval teorii koncovek, ale, byvše historikem umění, 
řadil analytické studie do oblasti teorie, a za výtvor umění považoval pouze studie umělecké.   
 


