
Výhoda dvojice st elc  
 

Ond ej Mat jovský 
 
 
 
K pozicím, kdy má jeden ze soupe  na své stran  takzvanou „výhodu dvojice 
st elc “, dochází v šachových partiích pom rn asto. Na tomto míst  bych 
ovšem rád p ipomn l známou pravdu, že mít na šachovnici dva st elce ješt  
zdaleka neznamená výhodu. V následujícím textu uvedu n kolik p íklad , kdy 
dvojice st elc  opravdu výhodná je.   
 
Asi neprozradím žádné tajemství, když napíši, že pokud mají st elci vyniknout, 
pot ebují k tomu prostor, otev enou pozici a volné diagonály. Za t chto 

edpoklad  je dvojice st elc  velkou výhodou, což hezky vysv tluje Aaron 
Nimcovi  ve své p vabné knize M j systém (1925): „Hlavní slabinou st elce je 
neschopnost obrany nedostupných polí opa né barvy, hlavní silou je 
dalekonosnost. Nyní je pochopitelné, pro  jsou dva st elci tak silní: síla je 
dvojnásobná a práv  diskutovaná slabost je neutralizována druhým st elcem.“ 
Naopak výrazn jší šanci prosadit se nemá dvojice st elc  v zablokovaných 
pozicích, tam se zpravidla uplatní spíše jezdci, protože st elc m chybí 
zmi ovaný prostor. Ale poj me už k praktické ásti.    
 
 

Dvojice st elc  v koncovce 
 
 
V koncovce, kdy nám ze šachovnice v p edchozím boji zmizelo už hodn  
figurek, se r zné strategické výhody ukazují nejnázorn ji a výjimkou není ani 
výhoda dvojice st elc . Jak krásn  dva st elci spolupracují, se nau í už d ti 
v základním výcviku p i výuce matového vedení. Sta í srovnat s matem 
st elcem a jezdcem, který je o dost t žší a vyžaduje znalost jistých vzorc , nebo 
dokonce s matem dv ma jezdci, který ani nelze vynutit. Naproti tomu dv ma 
st elci to jde tak n jak samo a po krátkém cvi ení to zvládne i mírn  pokro ilý 
hrá  – st elci totiž v takové pozici mají všechno, co pot ebují (prostor, diagonály 
i otev enou pozici  ). My se zde ale budeme zabývat p ece jen o n co 
složit jšími p ípady. 
 
 
 
 



1)Petrosjan – Gurgenidze (Tbilisi 1956) 
 

 
 

V pozici na diagramu nesymetrické rozmíst ní p šc  umož uje bílému okamžité 
vytvo ení volného p šce na královském k ídle, zatímco ernému se to samé na 
druhé stran  nem že poda it. P i podporování vlastního volného p šce mají dva 
st elci ohromnou sílu a toho také budoucí mistr sv ta energicky využil: 1.f5 
gxf5+ 2.Sxf5 Jg7 3.Sg5+ Kf7 4.Sd7 Je6 Lepší tah již erný nemá, jinak je jeho 
jezdec mimo hru. Nyní ale bílý rovn ž snadno vít zí: 5.Sxe6+! Kxe6 6.Sd8 a4 
7.Sxb6 d5 8.cxd5+ Kxd5 9.Kf5 axb3 10.axb3 Se3 11.h5 a erný se vzdal. 
Pamatujme si tedy, že síla dvojice st elc  v koncovce roste, máme-li možnost 
vytvo ení volného p šce.  
 

2)Lehmann – Richter (Berlín 1950) – BNT 
 

 
 

V pozici na diagramu stojí erný díky sehrané dvojici st elc  znamenit  a 
bílému není co závid t. 1.g4? Lepší asi bylo 1.Jc4, i když i tak by stál erný 



jasn  lépe. Po tahu v partii se pozice ješt  více otev e, což je samoz ejm  voda 
na mlýn erného… 1…fxg4 2.hxg4 Ke5 3.f3 Sb4! Co te ? 4.Se4?! Nad jn jší 
možná bylo 4.Je4, ovšem erný by šel okamžit  králem na d4 i f4 a 
pravd podobn  by stejn  vyhrál. 4…Sxd2! Vít zný p echod do p šcové 
koncovky! 5.Sxc6 bxc6 6.Kxd2 Kd4 7.a3 a5 8.a4 c5 9.Kc2 c4 a bílý se vzdal. 
V uvedeném p íkladu nám erný ukázal další z možností využití výhody dvojice 
st elc  – prom nu v jinou výhodu, tentokrát ve vít znou p šcovou koncovku.  
 
V následující ukázce uvidíme, že i v koncovce m žou dva st elci vykouzlit 

kné taktické obraty… 
 

3)Biolek 
 

 

 
 

Materiální p evaha není ernému nic platná, bílí st elci mají obrovské množství 
prostoru a díky tomu lapí v ž! 1.Sd6 Vf7 1…Vh7 2.Sf5 Vh6 3.Sf8 Vf6 4.Sg7 +- 
2.Se6 Vf3 3.Ke2 Vc3 4.Se5 Kb2 5.Kd2 +-  
 
 

Dvojice st elc  ve st ední h e 
 
 
Výhody dvojice st elc  ve st ední h e m žeme využít n kolika zp soby, 
nap íklad stejn  jako v koncovce p i podporování volného p šce nebo 
uplat ování p šcové p evahy na k ídle. Jen je t eba mít po ád na pam ti, že 
st elci pot ebují prostor a volné diagonály. Asi nej ast jší bývá využití dvojice 
st elc  p i útoku na krále, na což zam íme následující ukázky. 
 

 
 



4)Lasker – Bauer (Amsterdam 1889) – BNT 
 

 
 

kný p íklad na rozdílné rozmíst ní dvojice st elc . Zatímco erní st elci zatím 
postrádají volné diagonály, jejich bílí kolegové už jsou krásn  p ipraveni 
zaúto it. V zájmu výsledku partie dokonce spáchají sebevražedný atentát  . 
1.Jh5! Jxh5 K prohrané pozici vedou i ostatní tahy. 2.Sxh7+! Kxh7 3.Dxh5+ 
Kg8 4.Sxg7! Kxg7 5.Dg4+ Kh7 6.Vf3 e5 7.Vh3+ Dh6 8.Vxh6+ Kxh6 9.Dd7! 
Až sem to musel mít Lasker spo ítané, bez tohoto dvojúderu by totiž na desce 

stala tém  materiální rovnováha. erný se vzdal.   
 

5)Mat jovský – Szczepkowska – Horowska (Frýdek – Místek 2010) – BNT 
 

 
 
Pozice p ímo volá po matovém útoku, což bílý vycítil, by  to nakonec k výh e 
nedotáhl… 1.e6+! Sf6 2.Dxf6+!! Vxf6 3.Sxf6+ Kg8 4.e7+ Jf7 5.Vxg6+! Vede 
k vyhrané pozici, ješt  lepší ale bylo p ed ob  v že vložit 5.Se6!! a erná 
dostane mat:  



5…Vb8 6.Vxg6+ hxg6 7.Vxg6+ Kh7 8.Sxf5 +- nebo 5…Vc6 6.Vxg6+ hxg6 
7.Vxg6+ Kh7 8.Vg7+ Kh6 9.Sxf5 +-. 5…hxg6 6.Vxg6+ Kh7 7.Vg7+ Kh6 
8.Sxf7 Dc6 (viz následující diagram) 
 

6)Mat jovský – Szczepkowska – Horowska (Frýdek – Místek 2010) - BNT 
 

 
  
Bílý v propo tu p ehlédl, že tahem Dc6 erná napadá st elce na f6 a nejde tedy 
plánované 9.Vg5 s matem v p íštím tahu. V tuto chvíli hrál už bílý na p idávané 

lminut  a bohužel nedokázal zachovat chladnou hlavu a jen remizoval 
opakováním pozice po 9.Vg6+ Kh7 10.Vg7+ Kh6 atd. Škoda, sta ilo jen odložit 

vodní myšlenku a zahrát 9.Se5! s plánem Vg5 a Vh5 mat. Tomu nelze elit 
jinak než odevzdáním v že, nap íklad 9…Dc5 10.e8D Vxe8 11.Sxe8 Dxf2+ 
12.Vg2 +- s lehce vyhranou pozicí bílého. 
 

7)Aljechin – Spenser (1923, simultánka) – BNT 
 

             



Na první pohled je patrné, že postavení erného krále není vinou postouplých 
obranných p šc  nejstabiln jší. Jak má ale bílý na královské k ídlo zaúto it? To 
pro budoucího mistra sv ta a známého úto ného hrá e nebyl žádný problém: 
1.Vxd6 Pozi ní ob  kvality, po které se bílá dvojice st elc  krásn  rozehraje. 
1…Sxd6 2.Dxd6 Vb1+ 3.Kh2 Kh7 4.Sd3 Vb7 5.Sd4 Df7 6.e5+ Jg6 7.e6 De7 
8.De5 Hrozí Dh8 mat. 8…Kh6 9.Sxg6 Jedna z mnoha cest k výh e. Bílý se 
zbavuje dvojice st elc , ovšem v situaci, kdy vše spo ítal až do vít zného konce. 
9…Kxg6 10.De4+ Kh6 11.Df5 De8 12.h4! Dg8 13.e7 Vb8 14.Se5 a erný se 
vzdal. 14…Ve8 15.hxg5+ Dxg5 16.Sxf4 +-  
 

Kombinace s dvojicí st elc  
 
Na záv r si zkuste vy ešit n kolik jednoduchých p íklad  s p knými taktickými 
motivy na naše téma. ešení všech úloh najdete na poslední stránce.  
 

8)BNT vyhraje 

 
 

9)BNT vyhraje 

 



 
10)BNT vyhraje 

 
 

11)BNT vyhraje 

 
 

12)BNT vyhraje 

 



ešení 
 
Diagram 8: 1.Vxe7! +- (Tomaszewska – Mat jovský, Frýdek – Místek 2010) 
 
Diagram 9: 1.Dc5+ (nebo 1.Dxa5 +-) (Gligori  – Larsen, Manila 1973) 
 
Diagram 10: 1.Dg4 g6 2.Dd4 +- (Nimcovi  1925) 
 
Diagram 11: 1.Se7 +- (Adams – Tumurhuyag, Moskva 1995) 
 
Diagram 12: 1.axb4 Dxa1+ 2.Kd2 Dxh1 3.Dxc6+ bxc6 4.Sa6 mat (Canal – NN, 
1935) 
 
 

Použité materiály: 
 
Aaron Nimcovi : M j systém 
 
Richard Biolek: Šachové koncovky 
 
Evžen Gonsior a Bohuslav Skácel: U ebnice pro trenéry III. t ídy 
 
Metodická p íru ka arták 2004 ( lánek Dvojice st elc  od Richarda Biolka) 
 
Internetové stránky TJ Spartak Vlašim www.sachyvlasim.cz 
 
 
 
Doufám, že vám výše uvedený materiál p inesl alespo  trochu zábavy i pou ení. 
K prohloubení znalostí o výhodách dvojice st elc  doporu uji studium 
použitých materiál . 
 
  

http://www.sachyvlasim.cz/
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