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9-1)  Bílý může zahrát jak 1.Vaxe6 tak 1.Vaa7 Vf8 2.Vxe6, v obou případech se ziskem důležitého 

pěšce, který vede k okamžitému rozpadu pozice černého. Správně je možnost <C>. 

 

9-2)  Po 1…Kg6 můžou být zahrány oba tahy, žádný z nich ale nevede ke konkrétnímu výsledku a 

remíza je nejpravděpodobnějším výsledkem. Jaká bude situace, když černý zahraje 1…Kf6? 

V tomto případě je správná možnost <A>. 

 

10-1) Správná možnost je <D>, celkem 3 hrozby. Kromě bezprostředního 1.Vxe5 se ziskem dámy 

(1…Dxe5 2.Ve1; 1…Jxe5 2.Dxa8+) hrozí také zvýšení tlaku na jezdce f6 tahem 1.Jd5 a vyhrávalo by 

i využití vazby po e-sloupci tahem 1.Sf4.   

 

10-2)  Po 1…o-o-o 2.Vxe5! ztrácí černý materiál. Začátek útoku pomocí tahu 1.Sa6+ je také možný. 

Černý ztrácí minimálně figuru. Správně je <C>. 

 

11-1)  Bílý může zjednodušit pozici a přitom získat materiální převahu. 1.Sxe5 fxe5 2.Vxc5! a 3.Vxb7 

s převahou 2 figur proti věži. Lepší není ani 1…Sxe3 kde po 2.Dxe3 fxe5 3.Dxh6+ stojí černý velmi 

špatně. Správně je <B>. 

 

11-2)  Pokud je na tahu černý, může využít špatné pozice bílého střelce na f3. Využije motivu 

odlákání a zavlečení. Po 1…Vd2 2.Dxd2 Jxf3+ a 3…Jxd2 černý vítězí. Ani žádné jiné tahy dámou 

bílému nepomůžou. Správně je <D>. 

 

12-1)  Bílá pozice vypadá velmi špatně, zvláště po tahu 1…Df3. Černý hrozí odlákáním pomocí 

2…Dg2+ a následným matem na první řadě. Druhou hrozbou je… není nic. Bílý střelec na e4 je 

nedotknutelný pro mat na poslední řadě, takže ani pozice černého není perfektní. Toho může bílý 

využít okamžitým 2.De7!! Černý je ztracen, protože nemůže dámu sebrat kvůli matu a všechny 

ostatní tahy vedou k jasné prohře. Správně je <D>. 

 

12-2)  Pokud budou v pozici vloženy tahy a3 a g6, podstatně to změní charakter. Černému už 

nadále nehrozí mat na poslední řadě, takže to vypadá, že tentokrát je bílý opravdu v beznadějné 

situaci. Obrana ale opět existuje. Bílý může zahrát 3.Dc8!! Tím je svázána věž na e8, která v hlavní 

variantě nemůže dát smrtící šach na e1. Černý nemá nic lepšího než 3…Dxe4 4.Dxh3 Db1+ 5.Kg2 

Db2 a pozice je v přibližné rovnováze. Vyhrává možnost <C>. 

 


