2) Giri sa prihovára za prirodzenejšie 13.b5, po 13...cxd5 (13...h6
14.Je6 Sxe6 15.dxe6 Dc7? 16.Sa3 Vad8 17.Db3 fxe4 18.Jxe4 Jxe4
19.Sxe4 Dc8 20.bxc6 bxc6 21.Vfd1 Dxe6 22.Sxd6! je dôležitý taktický
motív, typický pre celý variant. V partii Podzielny – Koch, Kleve 2000,
viedol k privyhratej pozícii bieleho. Správne je však 15...fxe4!, pozícii
po 16.Jxe4 Jxe4 17.Sxe4 d5 18.cxd5 cxd5 19.Sa3 sa ešte budeme
venovať.) 14.cxd5 fxe4 15.Jgxe4 Jf5 16.Sg2 Jd4 17.Sa3 (Aj 17.a4!? Sf5
dáva čiernemu protihru.) 17...Jxe4 18.Jxe4 Jxb5 19.Db3 a6 20.Sb2 Vf7
21.a4 má biely kompenzáciu, sotva však výhodu, Podzielny – D. Klein,
Groningen 2009.

13...cxd5 Giri si po partii vyčítal, že dal bielemu možnosť

skomplikovať hru.

Miesto toho doporučuje jednoduché 13...h6 14.Je6 Sxe6 15.dxe6 fxe4
16.Jxe4 (16.Sxe4 d5!? 17.Sg2 Dd6 s dostatočnou protihrou) 16...Jxe4
17.Sxe4 d5 18.cxd5 cxd5 19.Sg2 (Snaha dať zmysel ťahu 10.g3. Kramnik to chcel urobiť inak pomocou 19.b5 dxe4 20.Dxd8 Vfxd8 21.Sxe7
Ve8 22.Sc5 Vxe6 23.Vfd1. Tu má biely oproti podobnej koncovke z variantu 10.Ve1 okno navyše, nezdá sa však, že by mu to sľubovalo niečo
konkrétnejšie po 23...a6 24.b6 Vc8 25.Se3 Ve7=.) 19...e4 (19...Dd6
20.Db3 b5 21.Vad1 Vad8 22.Sxd5 Jxd5 23.e7 Dxe7 24.Vxd5 Kh7
25.Vxb5 e4 dáva čiernemu slušnú kompenzáciu, nepríjemnejšie je však
22.Sc1!?). Počas partie sa síce obával 20.b5 (20.Vc1 b5!=), ale po 20...
Sxa1 21.Dxa1 Vc8 22.Dd4 Vc2! 23.Sb2 Vxb2 24.Dxb2 Dd6 25.Dd2
(25.Dd4 Db6!?) 25...Dxe6 sú hry vyrovnané.

14.exd5!? Kramnik hľadá boj, 14.cxd5 h6 15.Je6 Sxe6 16.dxe6
fxe4 prechádza do horeuvedeného variantu. 14...e4 15.Se2!

Napriek 10. ťahu strelec nepatrí na g2, po slabšom 15.Sg2 h6
(Zaujímavé je aj 15...Jg4!? 16.Vc1 Je5.) 16.Je6 Sxe6 17.dxe6 d5 čierny
nemá najmenšie problémy.

15...Je8 Dobrý ťah, jazdec sa pre prípad Je6 chystá zlikvidovať

voľného pešiaka.

15...Jfxd5? zlyháva takticky na 16.Jxd5 Sxa1 17.Jxe7+ Dxe7 18.Dd5+!

Kg7 19.Vxa1 Dxg5 20.Sb2+ Kh6 21.Dxd6 Vf7 22.h4 De7 23.Df4+ g5
24.hxg5+ Dxg5 25.Dd6+ Dg6 26.Dd2+ Dg5 27.Dd5 s rozhodujúcim
útokom, do ktorého sa po Kg2 zapojí aj veža. Ideálne nie je ani 15...
f4 16.Jgxe4 (16.c5!?) 16...Jxe4 17.Jxe4 s kompenzáciou za kvalitu.

16.Vc1 Ideovejšie je 16.Db3, aby veža mohla ísť priamo na
d1. Tu však musí biely rátať s nejasným 16...Jxd5!? 17.Jxd5
Dxg5. 16...h6 Prvý krok na šikmú plochu.

Obozretnejšie bolo 16...Sf6!? 17.Je6 (Obeť kvality 17.Dd2 h6 18.Je6
Sxe6 19.dxe6 Sg5 je nejasná, ale zaujímavé bolo 17.h4!?) 17...Sxe6
18.dxe6 Dc8, teraz 19.Jd5 (Po taktickej operácii 19.c5 Dxe6 20.cxd6
Jxd6 21.Jb5 Jxb5 22.Sc4 Dxc4 23.Vxc4 Jxa3 24.Vc7 b5! sa obrana
drží.) 19...Dxe6 20.Jxf6+ Jxf6 21.b5 dáva bielemu kompenzáciu, ale
pozícia ostáva nejasná.

17.Je6 Sxe6 18.dxe6 Jc7?! Pokračuje v nepodarenom pláne.

Dobré nie je ani 18...Vf6?! 19.Db3, alebo aj 19.Jd5 Vxe6 20.Jf4 Vf6
21.Sb2 s výhodou bieleho. Opäť však šlo 18...Dc8!, po 19.c5 Dxe6
20.cxd6 Jxd6 21.Jb5 engine ukazuje silnú obranu 21...Vfd8! 22.Jc7
(22.Jxd6 Vxd6 23.Sc4 Jd5 24.b5 Vd7 a biely z väzby nič nevyťaží)
22...Dxa2 23.Jxa8 Dxa3 s dobrou hrou čierneho.

19.b5 Se5? Taktická chyba, ktorá dokonáva dielo skazy. Po
úpornejšom 19...Jxe6 ako 20.Dxd6, tak aj 20.Sxd6 vedú
k výhode bieleho, ale partia nie ešte je rozhodnutá. 20.Db3 Kg7

Giri prezrel, že po 20...Jxe6 21.c5 d5 vychádza 22.Jxd5! Jxd5 23.Vfd1.
Biely vyrovná materiál s veľkou výhodou, lebo 23...Jd4? 24.Vxd4! Sxd4
25.Vd1 stojí čierneho obe ľahké ﬁgúry. Avšak silnejšie ako ťah v texte
bolo 20...Kh7!?, tu je kráľ menej exponovaný.

21.Vfd1 Jxe6 Teraz je už pozícia čierneho pod ohromným
tlakom a vylepšenia sa hľadajú ťažko. 22.c5 Jd4 Nasledujúca

samozrejmá obeť je veľmi silná, ale aj po 22...Dd7 23.cxd6 Jc8
24.Jd5 Jxd6 25.Sb2 obrana kolabuje. 23.Vxd4! Sxd4 24.cxd6
(viď diagram 4): Biela iniciatíva má rozhodne vyššiu cenu, ako
kvalita, jeho ﬁgúry akoby výťahom vchádzajú do oslabenej
čiernej pozície. Partia je vlastne rozhodnutá, ale ešte príde
jedno prekvapenie... 24...Jg8 24...Jc8 dáva bielemu na výber
medzi 25.Dd5 a 25.Jd5 Jxd6 26.Jc7. 25.Jd5 Kh8 26.Vc7 Se5
27.Sb2?! Kramnik prehliada kľúčového pešiaka. Po 27.Ve7, či
27.Vxb7 stojí biely na výhru. 27...Dxd6 28.Vxb7 Aj napriek
nepodarenému 27. ťahu je čierny bezmocný proti veži na
sedmičke, hlavnou hrozbou je Jf4. 28...g5 Nepomáha ani 28...
Sxb2 29.Dxb2+ Jf6 30.Jf4 Vg8 31.Vf7 Vaf8 32.Vxa7. 29.b6!?
29.Sa3 Kramnika už nezaujíma, šlo však aj okamžité 29.Sh5.
29...a5 Čierny sa musí zmieriť s voľným pešiakom, vôbec nejde
29...axb6? 30.Vxb6. 30.Sh5 Strelec smeruje na g6 a proti tomu
niet dobrej obrany. 30...Vab8 31.Va7 Sxb2 Teraz útok prerazí,
ale po 31...a4 32.Sg6! Je7 33.Db4 Dxd5 34.Sxe5+ Dxe5
35.Vxe7 Vxb6 36.Vh7+ čierny ostane bez ﬁgúry. 32.Dxb2+ Jf6
33.Sf7 Kg7 34.Vd7 Dc6 35.Se6+ a čierny sa vzdal. Po 35...Kg6
36.Je7+ stráca dámu.

Věž a pěšec proti střelci
Jaroslav Polášek

Daniel Keith z Francie mi zaslal dvě zajímavé analytické šestikamenové
studie (uvedu je na závěr článku), které by mohly zajímat i praktické
hráče. V obou vzniká koncovka věže a pěšce proti střelci, proto se
budu věnovat nejprve jí. Uplatnění převahy pěšce v této koncovce není
obvykle složité – stačí se držet pravidla, že nejprve postupuje dopředu
král, který ve spolupráci s věží vytěsní soupeřova krále, a teprve pak
pěšec. Ve stabilizované pozici, kdy král kryje pěšce a věž není vázána
k jeho obraně, vyhrává silnější strana téměř vždy. Jedinou výjimkou je
střelcový pěšec na šesté řadě – viz pozice 1.
Analýza
Ercole del Rio 1750

0Z0Z0j0Z
S0Z0Z0Z0
0Z0Z0O0Z
Z0Z0Z0J0
0ZbZ0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
1
černý remizuje

0Z0Z0j0Z
S0Z0Z0Z0
0Z0Z0O0Z
Z0Z0Z0J0
0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
0Z0Z0Z0Z
ZbZ0Z0Z0
2 č. táhne, bílý vyhraje

0Z0Z0j0Z
Z0S0Z0Z0
0Z0Z0O0Z
Z0Z0ZKZ0
0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
0Z0ZbZ0Z
Z0Z0Z0Z0
3
bílý vyhraje

0Z0Z0j0Z
S0Z0ZPZ0
0Z0Z0Z0J
Z0Z0Z0Z0
0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
0Z0Z0Z0Z
ZbZ0Z0Z0
4 černý táhne a remizuje

V posunuté pozici o sloupec vpravo (jezdcový pěšec) by bílý snadno
vyhrál obětí pěšce: 1.g7! Kh7 (1...Sxg7 2.Kg6 Se5 3.Ve7) 2.Vf7 Sc3
(2...Sxg7 3.Va7 Kg8 4.Kg6) 3.g8D+ Kxg8 4.Kg6 a vyhraje, protože
černý král je uzavřen v rohu.
Ve studii 1 (Ercole del Rio byl jeden ze zakladatelů italské šachové školy)
stačí černému manévrovat střelcem po diagonále a2-g8, kde má k dispozici čtyři pole (a2, b3, c4 a d5), takže nemůže být vytempován. 1.Vc7
Sd5 2.Vc5 Zde oběť pěšce 2.f7 nepomůže pro 2...Kg7! 3.f8D+ Kxf8
4.Kf6 Ke8 či 4...Kg8 s remízou, černý král je ve správném rohu. 2...
Sa2 Střelec si musí uchovat možnost šachu po Kg6, prohrává 2...Sb3?
3.Vc8+ Kf7 4.Vc7+ Kf8 5.Kg6. 3.Vb5 Sc4! 3...Sf7? 4.Vb8+ Se8 5.Vxe8+
Kxe8 6.Kg6 4.Vb4 Sd5! 5.Kg6 Sf7+ 6.Kf5 Sd5! 7.Ke5 Sa2! remíza.
Zde bych rád upozornil na častý omyl. Mnozí skladatelé i praktičtí
hráči považují za remízu i pozici, kdy střelec není na klíčové diagonále
a2-g8 – viz 2. Tuhle pozici ale bílý vyhraje – obratným manévrováním
nedovolí střelci přístup na spásnou diagonálu, např.: 1...Sc2 2.Vb7 Se4
3.Vb8+ Kf7 4.Vb5 Sd3 5.Vb4 Kf8 5...Sc2 6.Vb7+ Kf8 7.f7 Kg7 8.Vb2!
a černému chybí tah Sb3 a proto po 8...Sg6 9.f8D+ Kxf8 10.Kxg6
prohraje. 6.Kf4 Bílý nejprve převede krále na e5 s hrozbou průniku na
e6. 6...Kf7 7.Ke5 Se2 8.Vb7+ Kf8 9.Vc7 Sd1 10.Kf5 s hrozbou 11.Kg6
10...Se2 Nyní už rozhodne postup pěšce – viz 3: 11.f7! Kg7 12.Ke6 Sh5
Střelec se nedostal na dlouhou diagonálu. Na kratší má k dispozici jen
jedno pole a k výhře stačí už jen přesunout povinnost tahu. 13.Va7 Sg6
14.Vb7 Sh5 15.Vc7 Černý je vytempován. 15...Sg6 16.f8D+ Kxf8 17.Kf6
s výhrou.
Pál Benk}o
Analýza
Magyar Sakkelet 1967
pozice po 10...Se2
2. cena (oprava)

Pozoruhodnou studii 4 složil Pál Benk}o (uvádíme ji s obrácenými
barvami). Zdá se, že bílý musí vyhrát, klíčová diagonála a2-g8 je
střelci nedostupná. Přesto se černý zachrání. 1...Sc2! Černý nesmí
připustit převod věže na sloupec f: např. 1...Sd3? 2.Va3 Se4 (2...
Sc4 3.Kg6 Sxf7+ 4.Kf6) 3.Va4 Sd3 4.Vf4 Sc2 5.Kg5 Sb3 6.Kf6 Sxf7
7.Vb4 s výhrou; nebo 1...Sf5 2.Kg5 a 3.Kf6. Nyní by se převod věže
na sloupec f nepovedl 2.Va2 Sb3 s dalším 3...Sxf7=. Vznikla pozice
vzájemného zugzwangu, černý na tahu by prohrál (viz 5...Sc2? 6.Va7!
v hlavní variantě). 2.Vb7 Po 2.Kg5 remizuje 2...Kg7 3.Vb7 Sd3 4.Vb3
Sc4. 2...Sd3! 3.Vc7 Se4! 4.Vd7 Sf5! Svůdné 4...Sg6? 5.Kxg6? pat vázne
na 5.Kg5! Sxf7 6.Kf6. 5.Ve7! Zdá se, že černý přece jen převodu věže na
sloupec f nezabrání: 5...Sd3 6.Vb7! nebo 5...Sc2? 6.Va7! Sb1 7.Va1!
Sd3 8.Va3 Se4 9.Va4 Sd3 10.Vf4. Ale 5...Sb1!! 6.Ve1 Jinak dojde
k opakování tahů, např. 6.Vd7 Sf5! 7.Vc7 Se4! 8.Va7 Sc2! 6...Sg6!!
Klíčový tah obrany, po 7.Kxg6 je pat, a po 7.Kg5 Kxf7 8.Vf1+ Kg7 remíza.
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Berlov a Mitrofanov

Nadarejšvili MT 1992, 2.-3. c.
oprava J. Polášek (originál)

0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
0Z0j0Z0Z
Z0Z0SPZ0
0Z0J0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
0Z0Z0ZbZ
Z0m0Z0Z0
5
bílý vyhraje

J. Roslov

Přebor Ruska družstev 1996
2. cena

0Z0Z0Z0Z
ZbZ0Z0Z0
0Z0Z0O0Z
Z0ZkZ0ZP
0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
0Z0Z0Z0Z
Z0a0Z0JR
6
bílý vyhraje

Kombinační výhru s chycením střelce předvádějí další dvě studie.
5: 1.f6 Jb3+ 2.Ke3! Začátek neobvyklého plánu, po normálním 2.Kc3?
Jc5! 3.Vxc5 Ke6 4.Vf5 Kf7 5.Kd4 Sh3! 6.Vf2 Se6= vznikne poziční
remíza Ercole del Rio 1, neboť střelec obsadil kritickou diagonálu. 2...
Jc5 3.Vxc5 Ke6 4.Kf2! Pronásleduje střelce. 4.Vf5? Kf7 5.Kd4 Sh3! opět
skončí remízou Ercole del Rio. 4...Sh1 5.Kg1! Sa8 6.Va5! a střelec je
lapen 6...Se4 7.Ve5+! a vyhraje. Studie byla otištěna v pozici Kd4, Vh5,
Pf5 – Kc6, Sg2, Jc1 s řešením 1.f6 Jb3+ 2.Ke3! Kd6 3.Ve5 atd. Obsahovala nepříjemný duál 3.Vf5! a bortilo ji vedlejší řešení 1.Vh2! Jb3+
2.Ke5 Sf1 (2...Sf3 3.f6 Jc5 4.Vc2 Sd5 5.Kd4) 3.f6 Jc5 (3...Sc4 4.Vc2)
4.Vc2 Kd7 (4...Sd3 5.Vxc5+) 5.Vxc5 Ke8 6.Vc7, proto jsem ji opravil.
Podobný motiv chycení střelce obsahuje 6: 1.h6! 1.f7? Sh6! 1...Se3+
1...Sxh6 2.Vxh6 Ke6 3.f7+ Ke7 4.Vh8 Kxf7 5.Vh7+ 2.Kf1 Sxh6 3.Vxh6
Ke6 4.f7+! Ale ne 4.Vh7? Sa6+ 5.Kf2 Sc4 =. 4...Ke7 5.Vd6! Sh1 5...
Kf8 6.Vd8+ Kxf7 7.Vd7+ 6.Kg1! Se4 7.Ve6+! Kxf7 8.Vxe4 a vyhraje.

D. Keith a J. Polášek
originál (opačné barvy)

0Z0ZKZbZ
Z0Z0Z0Z0
0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Zk
0Z0Z0O0Z
Z0ZRZ0Z0
0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
7 černý táhne a remizuje

0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
0Z0J0Z0Z
Z0Z0ZkZ0
0Z0S0O0Z
ZbZ0Z0Z0
0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
8
pozice po 4.Kd6

Po teoretickém úvodu zpestřeném kombinačními studiemi se pomalu
dostáváme ke Keithovu objevu neobvyklé poziční remízy.
7: Po úvodních tazích 1...Kg4 2.Vd4 Sb3! 2...Kf5? 3.Vb4! a černý nemá
tah Sb3. 3.Ke7 Kf5 4.Kd6 vznikla pozice 8. 4...Sc2! s hrozbou Se4, ale
ne 4...Sg8? pro 5.Vb4! 5.Vd2 Sb3! Teď 5...Se4? vázne na 6.Vf2 a černý
nezabrání převodu Kc5-d4-e3 s konsolidací bílé pozice. 6.Vf2 (6.Vb2 viz
dále 8.Vb2) 6...Sg8! (6...Sf7? 7.Vb2!) 7.Vg2 Viz 9.
č. táhne – porovnej Vg1 g2
pozice po 15...Sf3

$

0Z0Z0ZbZ
Z0Z0Z0Z0
0Z0J0Z0Z
Z0Z0ZkZ0
0Z0Z0O0Z
Z0Z0Z0Z0
0Z0Z0ZRZ
Z0Z0Z0Z0
9 a) pozice Vg2 – 7...Sb3!
!
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0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
0Z0J0Z0Z
Z0Z0ZkZ0
0Z0Z0O0S
Z0Z0ZbZ0
0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
10 bílý je v zugzwangu

b) Vg2 g1 – 13...Sc4!
Porovnej s pozicí Vg2 Vg1 (po 13.Vg1), kde remizuje jen Sc4! 7...
Sb3! Zde 7...Sc4? prohrává pro 8.Kc5 Sb3 9.Vb2! s odehnáním střelce
z klíčové diagonály 9...Sd1 10.Vf2 a černý nezabrání pokrytí pěšce
Kc5-d4-e3, nemá totiž čas na 10...Ke4 pro 11.f5 a pěšce by nestihl
zastavit. 8.Vb2 Sd1! Kdyby stála věž na b1, tuhle obranu by černý neměl
a bílý by vyhrál. 9.Vf2 Sb3! 10.Kc5 Ke4 11.Vf1! 11.f5 Ke5 12.f6 Sf7! –
zde je vidět, proč je důležité udržet střelce na diagonále a2-g8 – jen
tak stačí černý zabránit dvěma hrozbám – postupu pěšce f a převodu
krále přes d4 na e3. Černý dokáže přejít do remízové pozice Ercole
del Rio 1, ve které musí střelec stát na diagonále a2-g8. 11...Sg8!
11...Sf7? 12.Ve1+ Kf5 13.Kd4; 11...Sa2? 12.Va1 Sb3 13.Vb1! viz
analýza 12. 12.Kd6 Po 12.Vg1 remizuje 12...Sh7! Bílému nepomůže ani
převod krále na královské křídlo, protože černý ubrání pole e3 i g3, např.

!

ČESKOSLOVENSKÝ ŠACH 11/2011

12.Kb4 Kf5 13.Kc3 Ke4 14.Kd2 Sh7 15.Ke2 Sf5 16.Vf2 Sg6 17.Kf1
Kf5 18.Kg2 Kg4 remíza. 12...Kf5! 13.Vg1 Viz 9 – porovnej s pozicí
po 7.Vg2 (Vg1 g2), kde remizuje jen 7...Sb3! 13...Sc4! Černý musí
napadnou pole f1 i za cenu, že umožní převod věže na h4. Zde 13...
Sb3? prohrává pro 14.Vb1!, stejně jako 13...Sa2? 14.Va1! Sb3 15.Vb1!
Sc2 16.Vf1! Sb3 17.Kc5 Ke4 18.Vb1 Sc2 19.Vb4+ Kf5 20.Vb2 Sd1
21.Vf2 s dalším Kd4-e3. 14.Vh1 Se2! 15.Vh4 Sf3! Nelze rovnou 15...
Sg4? 16.Vxg4 Kxg4 17.Ke5. Nyní je bílý v nevýhodě tahu a nezabrání
ztrátě pěšce – viz 10. 16.Kc5 Sg4 remíza .

!

D. Keith a J. Polášek
originál

0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
0Z0J0Z0Z
Z0Z0ZkZ0
0Z0Z0O0Z
S0Z0Z0Z0
0Z0Z0Z0Z
ZbZ0Z0Z0
11
bílý vyhraje

pozice po 4...Kf5

0Z0Z0Z0Z
Z0Z0ZbZ0
0Z0Z0Z0Z
Z0J0ZkZ0
RZ0Z0O0Z
Z0Z0Z0Z0
0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
12 5.Vd4! (proti Sh5)

11: 1.Vf3! 1.Va1? Sd3! (brání 2.Vf1) 2.Va3 Se4 =. 1...Sa2 2.Kc5! Ke4
3.Va3! 3.Vf1? Sg8!= 4.Kd6 Kf5 již známe z předchozí analýzy. 3...
Sf7 3...Sb1 4.Va4+ Kf5 5.Va1 Sc2 6.Vf1 s dalším Kc5-d4-e3. 4.Va4+

Předčasné by bylo 4.Va8? pro např. 4...Sh5 5.Va4+ Kf5 6.Vd4 Sf3
s dalším 7...Se4 =. 4...Kf5 viz 12. Věž na sloupci "a\ stojí nevýhodně,
po 5.Kd6? Sb3! by černý remizoval. Je potřeba věž převést na sloupec b,
aby kontrolovala pole b3. Rovnou to ale nejde, protože po 5.Vb4
se černý zachrání manévrem Sh5-f3-e4. Ke stejnému výsledku vede
5.Va8? Sh5! 6.Vf8+ Ke4 7.f5 (7.Kd6 Sg4 s dalším Sf5) 7...Ke5 =.
5.Vd4! Teď už 5...Sh5? nejde pro 6.Vd5+. 5...Sb3 6.Vd3 Se6 Po 6...
Sf7 bílý využije nevýhodného postavení střelce na f7 a couvne věží
7.Vd1 (nebo i 7.Vd2 Ke4 8.Vd1 Sb3 9.Vb1) 7...Sb3 8.Vb1 Sc2
9.Vf1 s dalším Kd4-e3. 7.Ve3! Sa2 7...Sf7 8.Ve2 (nebo 8.Ve1) 8...
Sg6 (8...Sb3 9.Vb2!) 9.Vg2! (9.Vf2? Ke4 10.Kd6 Sf5=) 9...Se8 (9...
Sh7 10.Vg7) 10.Vg8! 8.Ve2! Po 8.Vf3? Ke4 by bílý ničeho nedosáhl
– jsme v pozici po 2...Ke4. 8...Sb3 9.Vb2! Věž obsadila sloupec b
a vytěsnila střelce. 9...Sd1 Po 9...Sg8 zaútočí věž např. zdola 10.Vb8
Sh7 11.Vh8 Sg6 12.Vg8 Sf7 13.Vf8. 10.Vf2 s dalším Kd4-e3 a vyhraje.
Kdyby v závěrečné pozici stál černý král na e4, černý by remizoval
tahem 10...Sb3, protože převod bílého krále na e3 by nebyl možný.

Daniel Keith
originál

0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0j0
RZ0ZpZ0Z
Z0Z0Z0Z0
0ZKZ0Z0Z
Z0Z0ZPZ0
0Z0Z0Z0Z
ZbZ0Z0Z0
13
bílý vyhraje

Jaroslav Polášek

varianta po 6...Sg6 a 10...e3!

0Z0Z0ZRZ
Z0Z0Z0Z0
0Z0Z0ZbZ
Z0Z0JPZk
0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
0Z0ZpZ0Z
Z0Z0Z0Z0
14
pozice po 12...e2

13: 1.Va1! Nejprve je potřeba zahnat střelce. Bílý využije kontroly pole

d3 svým králem. Po 1.Kc5? Kf6 2.Va1 Sc2 3.Vc1 Sd3! černý remizuje.
1...Sg6! Nejsilnější obrana. Po 1...Sc2 2.Vc1! bílý stejně zažene střelce
a současně si vylepší postavení věže, takže po 2...Sg6 3.Kc5 Kf6 4.Kd6
e5 kromě 5.Ve1 (viz hlavní varianta) vyhrává rychleji 5.Vc6. 2.Kc5 Kf6
3.Kd6 e5 3...Kf5 4.Va4! (bílý nesmí pustit krále na f4: 4.Va8? Kf4
5.Vf8+ Sf5 =) a teprve po vylákání pěšce 4...e5 lze převést věž na
f8: 5.Va8 Kf4 6.Vf8+ Sf5 7.Kd5 s výhrou. 4.Ve1! Brání tahu 4...e4.
Po svůdném 4.Va5? vznikne studie 16. 4...Kf5! Po 4...Sh5 5.Ve3! je
černý v zugzwangu – ztratí pěšce e5 a s odříznutým králem a snadno
prohraje. 5.Ve4! Nepouští krále na f4. 5...Sf7 Když posuneme celou
pozici o sloupec vlevo, černý by pozici udržel – to uvidíme v mé analýze
níže. 6.Vh4! Brání tahu Sh5 a převádí věž přes h8 na f8 (6.Va4? Sh5! =).
6...Sb3 Nebo 6...Sg6 7.Vh8 e4 8.Vf8+ Kg5 9.f4+ Kg4 10.Ke5 Kf3 11.f5
Sh7 12.Vf7 Sg8 13.Vg7 Sb3 14.f6 e3 15.Kd4 e2 16.Ve7 Kf2 17.Kc3!
7.Vh8 Sd1 8.Vf8+ a bílý vyhraje.
Při analýze 13 jsem objevil dvě studiové varianty, které autor nezmínil.
Především 6...Sg6! je silnější obrana než 6...Sb3, protože umožňuje
překvapivý závěr. 7.Vh8 7.Vh6 je totiž jen ztráta času pro 7...Sf7
8.Vh7 (8.Vh4 Kg6) 8...Sg6 9.Vh8 a jsme v pozici po 7.Vh8. 7...e4 Po
7...Sf7 nejrychleji vyhrává 8.Vf8 Kf6 9.Vxf7+ s vyhranou pěšcovkou.
8.Vf8+ Kg5 9.f4+ Kg4 10.Ke5 e3! Můj autorský příspěvek. Databáze tuto
obranu nenabízejí, za silnější považují 10...Kf3 oddalující výhru bílého
o šest tahů, přestože po 11.f5! Sh7 12.Vf7! Sg8 13.Vg7! Sb3 je výhra

Co je to Let’s Check?
Emil Vlasák

V červnu 2011 slavila ChessBase 25 let své existence. Na jejím webu
nemohla chybět gratulace od Garry Kasparova – jednoho z duchovních
zakladatelů ﬁrmy a prvních nadšených uživatelů. Exmistr světa ale
jen nechválil; v závěru svého dopisu vytkl ChessBasi určitou stagnaci
a naznačil, že z jednoho úspěchu se nedá žít věčně. ChessBase slíbila,
že během tří měsíců uvede na trh nový produkt, který bude znamenat
další revoluci v počítačovém šachu.
I když celá epizoda byla nepochybně zinscenovaná, přilákala značnou
pozornost. Odborníci i amatéři se snažili odhadnout, v čem bude
novinka spočívat. Drtivá většina tipovala výkonný vzdálený motor
(moderně "cloud\ computing), snad založený na Houdinim, za cenu
výrazně nižší než drahá vzdálená Rybka. Ta údajně platící klienty z řad
velmistrů má, ale není o ní prakticky slyšet. Všechny tyto "výstřely\
však mířily hodně vedle.

Let’s Check v kostce

Ta věc\ se jmenuje Let’s Check a byla uvedena začátkem října
2011" s programem Fritz 13. Stručně řečeno, jde (nebo spíš půjde)
o gigantickou on-line databázi šachových analýz. Každá zařazená pozice
obsahuje vedle jména objevitele\ až tři krátké varianty s uvedením,
jaký motor je generoval" a do jaké hloubky přitom viděl. Kromě toho je
k pozici přiřazeno několik dalších údajů statistické povahy a miniaturní
diskusní fórum.

Jak to funguje?

Dejme tomu, že potřebujete podrobněji zanalyzovat nějakou pozici.
V rozhraní Fritze 13 si k motoru zapnete "přídavný panel\ Let’s Check
a hned vidíte, zda se pozice náhodou v databázi už nevyskytuje.
Pokud ano, můžete si přidruženou informaci prohlédnout. Možná máte
vyřešeno a ušetřil jste desítky minut práce. Nesouhlasíte-li s variantami
Let’s Check, můžete nechat běžet svůj motor tak dlouho, až "přebije\
nejslabší ze tří uložených variant. Ta bude nahrazena vaší analýzou
pod
vaším jménem. Jestliže narazíte na novou pozici, můžete si ji v Let’s
Check "zaknihovat\ na svou přezdívku z Playchessu. "Objevitel\ pozice
už v systému
zůstane, i když jeho analýza může být časem nahrazena
hlubšími propočty a lepšími motory.
Objevitelství se může stát pro některé typy šachistů svérázným sportem,
pro který je dokonce připravena listina. Pořadí se odvozuje nejen z počtu
objevů a hloubky variant, ale také od toho, kolik dalších uživatelů pozice
později "navštíví\.
Aby byla analýza zařazena do Let’s Check, musí být dostatečně
hluboká. Fritz 13 si při startu změří výkon vašeho hardwaru a podle
toho stanoví minimální čas propočtu. Během analýzy běží dole ukazatel
průběhu, který po dosažení zlomového bodu pro zařazení zezelená.

Věž a pěšec proti střelci (dokončení z předchozí strany)

technicky snadná, např. 14.Kd4 e3 15.Kd3 e2 16.Kd2 Kf2 17.Ve7.

11.Vg8 Kh5 12.f5 e2 Viz diagram 14. Všimněte si, že v pozici posunuté
vlevo by bílý neměl následující manévr a boj by skončil remízou. 13.Kf4!
e1D 14.Vh8+ Sh7 15.Vxh7 mat nebo 13...Sxf5 14.Kxf5 e1D 15.Vh8 mat.
Zajímavá svůdnost 5.Vxe5+?! Kf4 6.Ve6 Sh5! 7.Vf6+ Ke3! 8.f4 Ke4
9.Ke6 Sg4+ 10.f5 Sh3 (nebo 10...Kf4) končí poziční remízou 15, bílý

musí krýt pěšce f oběma ﬁgurami a nedokáže svou pozici zlepšit.

D. Keith a J. Polášek
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15
poziční remíza

originál (opačné barvy)

0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
0Z0J0jbZ
S0Z0o0Z0
0Z0Z0Z0Z
Z0Z0ZPZ0
0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
16 černý táhne a remizuje

16: 1...e4! K remíze vede pouze postup spojený s obětí pěšce. Po svůdném 1...Kf5? 2.Va8! e4 3.Vf8+ vznikne pozice z 13 (po 8.Vf8+), kterou
bílý studiově vyhraje. 2.f4 Sf7! 3.Ve5 Sb3! Pouze tak. Střelec musí přejít
do aktivní pozice. Krytí pěšce zezadu nestačí. Po 3...Sg6? bílý převede
svého krále na g4 a vyžene nepřátelského z šesté řady šachem věží
z a6 či b6. 4.Vxe4 Teď už převod krále na g4 bílému nepomůže (4.Kc5
Sc2), protože se na g4 neudrží (Se2+). 4...Kf5 5.Vd4 s přechodem do
diagramu 8, u kterého najdete pokračování řešení této studie.
Analýzy najdete na našem webu www.sach.cz, odkud si je můžete ve
formátu pgn stáhnout nebo přímo přehrát. Studie 7 a 16 se účastní
skladatelské soutěže s obrácenými barvami, tj. s výzvou "Bílý remizuje\.

LiveBook

Při prvním seznámení s Let’s Check mi připadalo, že systém je příliš
strojově orientovaný. Existují přece stále ještě pozice, se kterými si
motory neporadí. A uživatel nemá v motorovém panelu žádnou možnost
zasílané strojové analýzy ručně ovlivnit.
Odpovědí je druhá základní komponenta systému – LiveBook, tedy
živá knihovna. LiveBook vypadá na pohled jako knihovna zahájení, ale
jeho funkce jsou výrazně bohatší.
Za prvé, LiveBook se snaží uspořádat do stromu všechny pozice – tedy
nejen v zahájení – a odvodit z toho správné hodnocení. Takže pokud
je analýza motoru evidentně špatná, nic vám nebrání zadat do systému
několik dalších navazujících pozic, které LiveBook "navedou\ správným
směrem.
Za druhé, LiveBook obsahuje panel slovních komentářů, odkud se
ovládá miniaturní diskusní fórum k dané pozici. Sem můžete své
pochybnosti zapsat slovně. Máte právo na jednu krátkou poznámku do
140 znaků. Každému cizímu komentáři můžete dát palec nahoru/dolů
(podobně jako na Facebooku) a tato statistika je pak u komentáře
zobrazována.
Systém udržuje další motivační atrakci – veřejně přístupnou listinu
komentátorů podle počtu palců nahoru/dolů. Ta by měla ovlivnit
i pořadí zobrazování komentářů.
A do třetice, LiveBook je samozřejmě také tím, co by člověk čekal – kvalitní živou knihovnou zahájení. Co to znamená živá? Dejme tomu, že se
hraje důležitá partie na superturnaji, přístupná on-line. Uživatelé ji průběžně analyzují výkonným počítačem se zapnutou funkcí Let’s Check.
Partie ještě neskončila a zahajovací fáze už je součástí LiveBooku.

Půjčování motorů

ChessBase má evidentní zájem na rychlém růstu celého systému a tomu
má napomoci další novinka, půjčování motorů. Jde o efektivnější využití
strojového času šachistů.
Často se stane, že na výkonném počítači provozujete jen nenáročnou
činnost, třeba psaní nebo surfování po internetu. V takových chvílích
můžete zapůjčit svůj motor a výkon počítače pro analýzy, požadované
třeba na druhém konci světa. Zapůjčení není nikdy automatické, musíte
ho pokaždé výslovně nabídnout.
Na oplátku pak v době, kdy budete hlubokou analýzu potřebovat
sám, do ní systém zapojí i jiné vzdálené motory a výsledek dostanete
nečekaně rychle. Analýza celé partie může v ideálním případě trvat jen
tak dlouho, kolik trvá jedna pozice.
O spravedlivou rovnováhu mezi půjčováním a využíváním se stará
systém kreditů. Za zapůjčení na jednu pozici dostanete 1 kredit,
analýza pozice stojí 1,3 kreditu. Získané prostředky využívá systém pro
automatické analýzy klasických partií. Například v době psaní článku
dokončil kompletní analýzy Turnaje kandidátů 1953.
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Kolik to stojí?

Let’s Check především vyžaduje aktivované rozhraní Fritze 13, jehož
funkčnost garantuje nejméně do 31.12.2014. Jak to bude s ChessBasí
se zatím neví, ale pravděpodobně přijde nová verze.
Let’s Check je možné částečně využívat i bez účtu na Playchessu. Pro
plné využití není třeba prémiový účet z Fritze 13, stačí jakýkoli obyčejný.
Dokonce to funguje i mým starým neomezeným účtem z Fritze 7.

Problémy

První diskuse spatřovaly problém především v neochotě profesionálů
dělit se o svou práci s ostatními. Let’s Check je ovšem postaven tak, že
akceptuje hlavně strojové varianty a ty může poskytnout i začátečník.
Vybudování systému bude evidentně stát na nadšených amatérech;
těch se zatím zdá být poměrně dost a různé zabudované pobídky
(objevitelství, listiny) je zřejmě motivují dostatečně.
V každé internetové službě se objevují také škůdci, kterým dělá největší
radost zneužití a nabourání systému. Úmyslné zapsání chybného
slovního komentáře je zcela snadné a dovedu si představit i zneužití
motoru pro podvržení slabých analýz. Vedle "palců\ nahoru/dolů
poskytuje proto systém ještě poslední extrémní tlačítko, kterým autora
komentáře udáte. Takové případy musí za kulisami nepochybě řešit
lidský správce s dobrou šachovou kvaliﬁkací.
Let’s Check může změnit korespondenční šach. Ortodoxní hráč ho
zřejmě nevyužije, aby mu soupeř "neviděl do karet\. Ti podnikavější
mohou ovšem na Let’s Check rozehrát jakýsi poker, kde se budou
na druhém neoﬁciálním komunikačním kanále pokoušet navzájem
přechytračit.
A konečně jako skladateli šachových problémů mi velmi vadí, že si
kdokoli může "zaknihovat\ pozice, které dávno předtím složili známí
skladatelé. Zatím jsem si pokusně zaknihoval známou studii Troického,
což prošlo bez problémů. Napsal jsem proto hned do fóra, jaký je
skutečný stav a obdržel za to několik palců vzhůru. Uvedení skutečného
autora v poznámce je zatím jedinou rozumnou možností, ale deﬁnitivní
řešení bych si představoval jinak.

Co to všechno znamená?

Pokud se systém Let’s Check rozběhne podle představ, vybuduje
ChessBase gigantickou šachovou znalostní databázi, která pokryje
nejen zahájení, ale i střední hru a koncovku a stane se základním
referenčním materiálem. Jestli se takový ambiciózní plán podaří, zůstává
zatím otevřenou otázkou.
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