
Savielly Tartakower – Lekce šachové strategie 
 
V roce 1927 vyšla v nakladatelství Walter de Gruyter, Berlín a Lipsko, útlá knížka Saveillyho 
Tartakowera – Winke fur die Schachstrategie. Téhož roku vyšla rovněž v ruském překladu 
v nakladatelství Šachmatnyj listok – Úroki šachmatnoj 
strategii (Sacharov z roku 2001 – položka č. 1139). Její 
reprint  z roku 1998 vydal Minsk. Z tohoto vydání jsem 
vycházel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah 
Předmluva 
I. Zlobivý dámský střelec černého (v dámském gambitu) 
A. Vynucené přeskupení v týlu: Sc8-d7-e8 
B. Odchod do dálných krajů: Sc8-g4-h5-g6 
C. Druhý plačtivý pokus osvobodit se: Sc8-f5-g6 
D. Neužitečný výpad: Sc8-f5xb1 
 
II. Užitečná myšlenka v zahájení 
 
III. Poučné manévry ve střední hře 

1. Stísnění soupeře 
2. Vazba 
3. Otevření linie 
4. Hrozba 
5. Odlákání 
6. Podrytí forpostu 
7. Oslabení bodů 
8. Výměna 

 
IV: Hodnocení pozice 

1. Převedení boje do nové roviny 
2. Dokonce s nicotnými silami lze opanovat celou šachovnici 
3. Příkaz centru: „Vzít královskou pevnost ztečí!“ 
4. Studiově provedený frontální útok 
5. Záhada uzlového bodu 
6. Vibrace šachovnice 

 
V. Oběť 
 
 
 
Jako ukázku uvádím 2. a 5. článek ze III. kapitoly. 
 



2. Vazba 
 
Vazba je vlastně pouze častý případ stísnění; zejména je možné ji vidět jako kinetické stlačení 
soupeřových sil, přičemž soupeř, pochopitelně, musí vyvinout veškeré úsilí, aby osvobodil 
svázanou, nebo odehnal svazující figuru. 
Zábavným příkladem „věčné vazby“ je níže uvedená partie, kde bílý, zejména v důsledku síly 
takové vazby, nemohl vyhrát, bez ohledu na to, že má figuru navíc. 
 
Dembo – Ratner 
Paříž, 1926 
1. e4 Jf6 2. e5 Jd5 3. Jc3 e6  Nepřeje si ustupoupit centrální teritorium. 4. Jf3 Se7 5. Jxd5 exd5 6. 
d4 O-O 7. Sd3 d6  Známý manévr podrytí postouplého pěšce. 8. O-O Sg4  První jednání vazby. 9. 
h3 Sh5 10. Ve1 Jc6  Zesílení tlaku na e5. 11. c3 Ve8 12. Sf4 dxe5  Nakonec je černý donucen vzít 
pěšce, protože jinak po 13.ed Sxd6 14.Vxe8+ Dxe8 15.Sxd6 cd hrozilo vytvoření slabého 
dvojpěšce. 13. dxe5 Sxf3 14. Dxf3 Sg5 15.Vad1 Sxf4 16. Dxf4 De7 Všech posledních deset tahů 
černého směřovalo k jeninému – ovládnout bod e5.Nyní je ale na řadě soupeř, aby řekl svoje. 17. 
Dg3! Aby mohl případě, pokud se podaří, zahrát dalším tahem f2-f4. 17. … Jxe5 Teď nebo nikdy! 
18. Ve3! Nikoliv rovnou 18.f4 kvůli mezišachu 18. …Dc5+. Nyní se nemůže černý vyhnout 
materiálním ztrátám, protože 18. …Dd6 by pro něj bylo smrtelným kvuli 19.Vde1 f6 20.f4. 18. … 
f6 19. f4 Dc5 20. fxe5 Vxe5 21. Ve1 
Vae8 22. Kf2 g5 

 
Zajišťuje si remízu! 
 
 23. b4 Db6 24. Df3 Kg7 25. g4 V8e7 26. a4 a6 27. Ve2 remíza 
 
Bílého zcela paralyzuje jeho přivázaná věž na e3. Řídký případ „patu“ při plné šachovnici figur. 
Paralelně může posloužit následující studiové schéma, kde převaha celé věže a kvality nepostačuje 
pro výhru! 
 
Studie na téma vazby 
(neznámý autor) 
 
Remíza 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Odlákání 
 
Toto je taktické uplatnění principu stísnění, při kterém se soupeřově figuře neodebírá celková 
svoboda pohybu, ale pouze její část, související s určitým rajonem. Zatímco úplné paralyzování 
figury lze dosáhnout pouze za pomoci účasti značných sil – manévr „odlákání“ je mnohem 
ekonomičtějším prostředkem pro její odzbrojení v požadovaném poměru. 
Někdy se takového odlákání dosáhne dokonce za cenu oběti dámy – pochopitelně, v těch případech, 
kdy právě v tom okamžiku má dáma menší taktickou hodnotu, než jakákoliv jiná figura. Uvedeme 
jeden efektní příklad. 
 
NN – Emanuel Rubinstein 
Krakov, 1924 
 
1. e4 e5 2. f4 Sc5 3. Jf3 d6 4. Sc4 Jf6 5. De2 Jc6 Pohrdá hrozbou bílého získat pěšce. Rozumnější 
zde bylo 5. …De7.  6. fxe5 dxe5 7. Sxf7+ Ke7! 8.Sb3 Po tomto ústupu začíná černý vážně 
promlouvat. Mělo se hrát chladnokrevně 8.c3!, například, 8. …Sb6 9.Sb3 nebo 8. …Jg5 9.d4! 8. … 
Jd4 9. Jxd4 Dxd4 10. d3 Je třeba pokrýt pěšce e4. 10. … Sg4 Předzvěst gradujícího odlákání. 11. 
Dd2 Vad8! Záludné ovládnutí sloupce. Tady bylo nezbytné 12.Jc3, ale bílý, nevnímaje hrozbu, 
hraje: 12. h3? Na což přichází blesk z čistého nebe:  

 
 
12. … Jxe4!! 13. dxe4 Df2+!!  Studiová oběť na téma „odlákání“. Pro jednoduchou výhru 
postačovalo 13. …Dxe4+. 14. Dxf2 Vd1#  
Soustředěně provedená matová kombinace. 
 
Šachista, mající jméno velkého Laskera a příjmení velkého Akiby, je od kolébky předurčen ke 
slavným hrdinským skutkům! 
 


