Limes inferior aneb nahlédněme do šachové
Mensy

První část názvu článku, který velmi volně navazuje na
předchozí, tedy testů i zábavy, jsme si vypůjčili ze
stejnojmenného utopického románu Janusze A. Zajdela. Proč?
Jím popisovaná společnost budoucnosti je rozdělena na vrstvy
dle mentálních schopností jedinců. Ti nejinteligentnější
samozřejmě disponují nejrůznějšími výhodami. Avšak pozor!
Každý, tedy třeba i ten ocitnuvší se na úplném konci pomyslné
kastovní řady, má vždy možnost postoupit výše...pokud
úspěšně absolvuje předložené testy...Hlavní hrdina, který se
živí sofistikovanou technickou metodou napovídání při testech
(tzv. Lifter), však postupně odhalí, že ‚všechno je jinak‘. Složí ty
nejvyšší životní zkoušky, prohlédne a vstoupí do jakési utopické
‚Mensy‘... Podaří se vám, milí čtenáři, prokázat stejné
intelektuální dovednosti jako hrdina románu? Nu, pokud se
Vám povede složit zkoušku - vyřešit dva vpravdě extrémně
složité úkoly, bezpochyby do naší šachové Mensy patříte! A co
více, i vy se můžete stát Liftery a pomoci vysvětlit méně
úspěšným, třeba klubovým kolegům, jak k problémům těžkých
dedukcí vlastně přistupovat!
Dle zkušeností a úsudku se IQ úspěšného řešitele obou níže
uvedených deduktivních úkolů nutně musí pohybovat
nejméně na úrovni superiorní inteligence; vzhledem
k nešachové populaci jste však nesporně člověkem s geniálními
schopnostmi uvažování.
Abychom Vám přiblížili o jaký druh úkolů půjde, vložili jsme do
textu ještě jakousi rozcvičku (není vyloučeno, že ji některý z

čtenářů již viděl). Zároveň však předem podotkněme, že její
obtížnost ve srovnání s ostrými testy připomíná rozcvičku
vzpěrače spočívající v zatínání a rozevírání pěsti nebo houslisty
před koncertem, který si zálibně prohlíží svoji kalafunu...nuda
.

Raymond Smullyan 1981

Bílý na tahu!

Zadání: Určete,
k proměně pěšce.

zda

došlo

v předchozím

průběhu

K ucelenému řešení patří vždy samozřejmě nezpochybnitelný
důkaz! Za ten ale například nemůžeme přijmout, pokud nám ve
výše uvedené rozcvičce ...náctiletý svěřenec sice správně
odpoví, nicméně k řešení dodá: „Když se autor tak hloupě ptá,
tak tomu ani jinak být nemůže!“

Naše rozcvička, deduktivní úloha, je převzata z knihy The
Chess Mysteries of the Arabian Knights (1981), která byla
v roce 2008 vydána nakladatelstvím Mladá fronta v překladu
Josefa Maršálka pod názvem Šachové záhady arabských
jezdců.
Těm z vážených čtenářů, kteří by se chtěli o autorovi
Raymondu Merrilu Smullyanovi dozvědět více, stačí zadat
jeho jméno do vyhledávače. Jde o slavnou osobnost a
bezpochyby všestranného génia...dovolím si jen dodat – a
čtenář mně snad nebude mít toto za zlé -, že již jeho původ jej
ke skvostné kariéře, objevům a práci předurčil!
Přesto se mně Smullyanovy deduktivní úlohy nezdají tak složité
(mají i mnoho bočních podmínek, jiné byly publikovány dříve
jinými skladateli), jako je tomu u jiného autora, který ovšem,
naopak, patrně bude téměř všem čtenářům neznámý!

Werner Kaym! Narozen roku 1942, gymnaziální učitel a bývalý
starosta Meisenheimu. Jeho tvorba je mnohem širší, nikdy se
neupínal pouze k deduktivním nebo tedy retrográdním úlohám.

Níže uvádíme ony dva úkoly, jejichž úspěšné vyřešení Vám dá
plné právo zařadit se mezi členy šachové Mensy...a získat i
pěknou cenu s překvapením! Zadání úkolu je vždy lakonické...
1/ Zadání: Jaký se hrál poslední tah v pozici?

?

Ve svojí knize Eigenartige Schachprobleme autor píše, že
následující deduktivní úloha patřila vždy mezi jeho nejmilejší...
Taktéž se domnívám, stejně jako moji svěřenci a dokonce i
čeští velmistři, kterým jsem úkol zadával, že jde ještě o těžší
kousek.
2/ Zadání: Jaký poslední tah byl v pozici učiněn?

Každý čtenář už asi ve svém životě zažil situaci, kdy nemohl
rozlousknout nějaký oříšek, přitom ale jednoduše mohl kdykoli
nahlédnout do řešení. Abychom tohle pokušení eliminovali,
uveřejníme řešení testů až po nějakém čase!
Navíc mají milí čtenáři, kteří jsou přesvědčeni o správnosti
svých vývodů, opět možnost dosáhnout na jednu pěknou
cenu. Prvních dvacet řešitelů Kaymových úkolů obdrží vkusnou
flashku, na níž navíc najdou nahrané malé překvapení...

Ještě úchvatnější a těžší?
Nu, a na závěr od autora článku snad něco pro pobavení.
Domnívám se, že jedinou snad složitější deduktivní úlohu –
retrográdní analýzu jsem měl tu čest pokoušet se řešit před
mnoha a mnoha lety. Našel jsem ji v knize Poklady bohyně
Caissy od F. J. Prokopa. Na dlouho jsem se s knihou rozloučil
(vlastní hloupostí; nepůjčujte cenné knihy svěřencům či
‚kamarádům‘, pokud si nejste jisti, že je naše krásná hra
opravdu ‚chytla‘), abych ji po letech díky velmistru Karlovi
Mokrému a jeho antikvariátu opět získal. Přes dlouhé odloučení
si však pamatuji, která pohádka a konkrétně diagram (pozice
z partie ) mne tak zaujal!
V pohádce Mistři Trpaslíci, naštěstí genderově vyvážené, jak
ukazuje tabulka konečného pořadí turnaje,

nemohla samozřejmě chybět partie Rejpal vs. Šmudla.

Zadání: Který z trpaslíků je na tahu? Vůdce bílých Rejpal
nebo černý - proslavený Šmudla?

To je pro tentokráte vše. Případná řešení dvou Kaymových
deduktivních retrográdních analýz pište jako vždy na e-mail:
bilekjan@skolasachu.cz nebo bilekjan@volny.cz.

