
 
Studiový tah 

 
V následujících fragmentech rozhodovaly o průběhu partie studiové tahy, které mohou závidět 
dokonce samotní tvůrci studií. 
 
 

Simagin – Bronštejn 
Moskva, 1947 

 

 
 
Bez ohledu na to, že má černý o dva pěšce 
méně, má dobré šance na remízu po 
případném 1. …De4+. Ale D. Bronštejn se 
rozhodl obětovat střelce s cílem využít síly 
nebezpečného volného pěšce „h“. Záměr, 
bezesporu, velmi zajímavý a dokázat jeho 
nekorektnost není vůbec snadné. 
1. …h4?! 2.Dxd6 Dg2+ 3.Kb3 h3  
Právě k této pozici směřoval černý. Nic 
nemůže zabránit pěšci „h“ v proměně na 
dámu.  
Nicméně bílý může objevit věčný šach … 
4.Dd7+ Kg8 
Král nemůže jít na g6: 4. …Kg6? 5.f5+ Kh5 
6.Sf4! 
5.f5 h2 6.Sg5!! 
Kde jste, skladatelé studií? Tuto myšlenku 
nemohl předvídat dokonce ani elektronicky-
výpočetní Bronštejn! Střelec je vystaven 
dvěma úderům, černý může postavit druhou 
dámu, ale ve všech případech je jeho 
budoucnost neutěšená … 
6. …h1D 
Na 6. …fg rozhoduje 7.f6! a na 6. …Dxg5 – 
7.Dc8+ a 8.Dc7+. 
7.De8+ Kg7 8.Dg6+ Kf8 9.Dxf6+ Kg8 
10.Dd8+! Kg7 11.Ke7+ Kg8 12.De8+ 
Černý vzdal 
 
 
 

 
Mohring – Kajkamdžozov 

Zamardi, 1978 
 

 
 
Formálně má bílý pěšce navíc. Tím 
zajímavější je cesta, kterou si zvolil při 
hledání výhry. 
1.f7! Jg7 2.Df6+!! 
Vyjasňuje se originální záměr bílého – 
obětuje jezdce, ale staví soupeřovy figury do 
postavení zug-zwangu.  
2. …Kxh5 3.Kh3 Je8 
Spásu nedává ani 3. …Dc8+ 4.Kg2! Df8 
5.Kg3. 
4.Df5+! Kh6 5.De6+ Kh7 
Zdá se, že se tady mohl černý zachránit – 5. 
…Kg7, ale rozhodlo by efektní 6.feJ+! 
6.feD Df3+ 7.Kh4 Df2+ 8.Kh5 Dh2+ 
Že by veškeré úsilí bílého přišlo vniveč a 
černý se zachrání věčným šachem? 
9.Dh3!! 
Skvělé! Bílý vrací dámu navíc, ale zato jeho 
král unikne před dotěrným šachováním. 
9. …Dxh3+ 10.Kg5 Dg3+ 11.Kf6 Df3+ 
12.Ke7 Dxb3 
Nebo 12. …Dxe4 13.Kxd6 s dalším Dxe5. 
13.Dh5+ Kg7 14.Dg+! 
Černý vzdal 
 
 
 
 
 
 



 
 

Milenkovč – Stankov 
Jugoslávie, 1970 

 

 
 
Znalý čtenář se sotva podiví tomu,že i v této 
pozici se považuje převaha silnější strany za 
minimální. Věž černého navíc nás nesvádí 
k omylu – spojení volní pěšci bílého jsou 
velmi silní. Pěšcová převaha černého na 
královském křídle – jediný klíč k řešení. 
Nejdříve musí černý za každou cenu zastavit 
křídelní pěšce soupeře a teprve pak vytvořit 
svého volného pěšce. Udělá to velmi efektně. 
1. …Vc6!! 
Bílý král je fakticky zapatovaný v rohu, a tato 
okolnost rozhoduje o osudu partie. 
2.bc 
Pokud 2.Ka7, tak 2. …Kc7. 
2. …g5! 3.a7 f5 4.c7 
Bílý se zabýval samopatem – poslední, ale 
nesplnitelná šance na záchranu. 
4. …f4! 5.h4 g4 6.h5 h6! 
Bílý vzdal. Černý pěšec „f“ se jako první 
promění v dámu a zasadí smrtelný úder po 
diagonále h1-a8. 
 
 
 
 
 

 
Ubilava – Vitolinš 

Jurmala, 1977 
 

 
 
Pěšec navíc bílého nás neobelstí. Černý hrozí 
tahem d4-d3. Bílý musí hrát velmi rozhodně. 
A podaří se mu vylovit v pozici zatím skryté 
předpoklady pro … matový útok! 
1.b4+! Kxb4 2.Kd5 
Cítíte, jak bude nyní těsno černému králi na 
kraji šachovnice? 
2. …Ve3 
Nepomáhá 2. …d3 3.Jxd3+ Kb5 4.Vf4! Sa1 
5.Vb4+ Ka5 6.Vb3 Vxa2 7.Kc6 a bílý matuje. 
3.Vf4 Kb5 
Zdá se, že černý se může zachránit 
prostřednictvím 3. …Kc3, ale bílý i tady 
efektně vyhraje: 4.f6 d3 5.f7 Vxe5+ 6.Kxe5 
Kc2+ 7.Ke6 d2 8.f8D d1D 9.Df5+ nebo 6. 
…d2 7.f8D d1D 8.Dc5+ Kd3 9.Ke6 De2+ 
10.Kf7! 
4.Kc6!! 
Bílý má vše připraveno pro matový útok: 4. 
…d3 5.Vb4+ Ka6 6.Kc5! 
4. …Ve2 5.f6 d3 6.f7 
Dokud je pole c2 přístupné černé věži, 
nepodaří se dát mat, je třeba posečkat. 
6. …d2 
A vida, vhodný okamžik pro bílého nadešel… 
7.Vb4+ Ka6 8.Kc5! 
Černý vzdal

 
 
 


