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Kniha je určena středně pokročilým a silnějším šachistům. 
Obsahuje nejdříve na 80 stranách výklad a poté 238 příkladů 
s podrobným řešením, které jsou zaměřeny na taktiku, 
kombinační vidění, propočet variant a další metody, vedoucí 
ke zlepšení hry. Na konci knihy je jmenný index. IM Michal 
Konopka je jeden z nejlepších českých hráčů a zároveň celou 
svoji kariéru úspěšně pracuje jako trenér – spolupracoval 
s Viktorem Lázničkou, Davidem Navarou, několikrát vedl české 
olympijské družstvo na šachových olympiádách (sám hrál na 
olympiádě v Elistě 1998) či na mistrovstvích Evropy. Je 
autorem úspěšné knihy Magické pozice, které byla přeložena i 
do ruštiny. 
 

Recenze na stránkách šachové prodejny Karla Mokrého 

 

Malá ukázka je ze II. části – kapitola Rozcvička.  

     „Dříve, než přejdeme k řešení taktických diagramů, nabízím vám malou rozcvičku. Několik jednoduchých 

šachových úloh, ve kterých bude vaším úkolem dát co nejdříve mat černému králi. Úlohy nejsou v tréninku 

taktického postřehu tak populární, jako studie nebo fragmenty z partií. Podle vyprávění Vlastimila Horta 

řešil rád úlohy legendární Robert Fischer, jedenáctý mistr světa. Pomáhají získat cit pro působnost figur a 

pro budování matových sítí kolem nepřátelského krále.  

     Všechny pozice, které jsem pro vás vybral, pocházejí z 19. století a byly publikovány v knize Oscara 

Blůumenthala „Schachminiaturen“ (1902). Líbí se mi jejich jednoduchost a přímočarost a jsem přesvědčen, 

že mohou být užitečné v tréninku hráče libovolné kategorie. Oproti následujícím náročným příkladům, které 

vás čekají v této kapitole, je to jako pít čistou pramenitou vodu a posléze jiné, sice také chutné, ale daleko 

těžší nápoje s přísadami.“ 

Těchto úloh je celkem 16 a jako ukázku uvádím první a poslední diagram: 

               

                           Bílý na tahu dá mat 2. tahem                                        Bílý na tahu dá mat 2. tahem 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení: 

1.Dh3! Ke4 2.Ve4 mat (Gerge Edward Carpenter, Dubuque Chess Journal 1873) 
Úlohu uveřejnil a pochválil ve své knize „Gesunder Menchenverstand im Schach“ také druhý mistr světa 
v šachu Emanuel Lasker. 
 
 
1.Vg4! Sxg7 (1. …Kb3 2.Dxd1 mat; 1. …Kd3 2.De4 mat; 1. …Kc1 2.Vc4 mat) 2.Db1 mat 
(Miroslav Havel, Romanieser 1900) 
Česká tečka na závěr. Tuto dvojtažku složil Miroslav Havel (pseudonym, vlastním jménem Miroslav Košťál 
1881-1958), jeden ze zakladatelů a nejvýznamnějších představitelů české školy úlohové. Od roku 1898, kdy 
publikoval svoji prvotinu, složil téměř 2 000 kompozicí, převážně trojtažek, ale i 60 studií. Ve skladatelských 
soutěžích získal úctyhodných 71 prvních míst a v roce 2012 mu byl in memoriam udělen titul velmistra 
kompozičního šachu. 
 


