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Současníci uctivě nazývali Siegberta 

Tarrasche „učitelem Německa“. Učili se u něj 

také šachisté jiných zemí. Některé výroky, 

které skvělý německý velmistr uvedl z bohaté 

zkušenosti praxe, se staly učebními pravidly. 

Možná nejužitečnější pro praktiky se týká 

postavení věže v odpovídajících koncovkách. 

     V tomto směru je velmi poučný 

Tarraschův rozbor závěrečné části partie 

Mieses – Leonhardt, hrané v berlínském 

turnaje v roce 1920. 

 
     Taková pozice vznikla po napínavém boji 

k 26. tahu bílého. Mieses se rozhoduje 

vyměnit střelce, spoléhaje se na již tehdy 

populární Tarraschovo pravidlo: ve věžové 

koncovce má slabší strana vždy šance na 

remízu. 

     Další poznámky patří Tarraschovi, který, 

jako obvykle, ve svých komentářích úspěšně 

kombinuje konkrétní varianty s obecným 

hodnocením. Tak musí myslet šachista! 

26. Se5 Sxe5 27. Vxe5 Vf4 28. Ve7! Pouze 

útok slibuje naději na záchranu. Pasivní 

obrana – jistá smrt. 

28. …h5 29. Vh7 Vxf2+ 30. Kb1 

Koneckonců, král nemůže jít na třetí řadu, 

protože po 30. …Vf3+ hyne pěšec. 

30. …Vf1+ 31. Kc2 Vf2+ 32. Kb1 b5?  

     A přece jenom mohl černý vyhrát 

postupem pěšce „f“ a krále: 32. …f4 33.Vxh5 

Kd7 34.Vf5 Ke6 35.Vf8 Ke5 36.Ve8+ (nebo 

36.h4 Vh2) 36. …Kd4 37.Vd8+ Ke3 38.Ve8+ 

Kf3 39.h4 Vh2 40.Vh8 Kg4 a černý získá 

pěšce „h“. 

     Partie pokračovala:33. Vxh5 a5 34. h4 

Kb7 35. Vh6 a4 36. Vf6 b4 37. h5 b3 38. 

axb3 axb3 39. Kc1 Vc2+ 40. Kd1! (jinak po 

40.Kb1 Vh2 se ztrácí pěšec „h“) 40. …Vxb2  

     Nyní má černý pěšce „b“ a „c“, ale 

proměnit tento potenciál na opravdový 

spojený pár je velmi obtížné. 

41. Vxf5  

 
41. …Kc6  

     Šlo hrát 41. …Kb6, nepřekážeje postupu 

pěšce „c“, ale i tak výhry není: 41. …Kb6 

42.Kc1 Vc2+ (nebo 42. …Vh2 43.Vf3) 

43.Kb1 c5 44.Vf3 c4 45.Vh3 (věž se musí 

nacházet za pěšcem) 45. …Vf2 46.h6 Vf8 

47.h7 Vh8 a i když jsou nyní pěšci opravdu 

spojení, bez podpory věže, která je připoutána 

k bodu h8, není výhra dosažitelná. 

42. Kc1 Vh2 43. Vf3 b2+ 44. Kb1 Kd5 45. 

h6 Kd4 46. Vf4+ (pro remízu postačovalo 

taktéž 46.h7 Vxh7 47.Kxb2) 48- ---Kc3 47. 

Vf3+ Kd2 48. Vf7 (šlo také vzít pěšce; 

v každém případě je remíza nevyhnutelná) 48. 

…c5 49. Vc7. 

     Zde nadešel čas na přerušení partie, ale to 

neudělali a shodli se na remíze. Nelze 

seriózně počítat s variantou 49. …Vh5 50.h7 

Kc3? 51.Vxc5+ a vyhrává… bílý! 

     Za sebe poznamenám, že bez ohledu na 

zdánlivou jednoduchost, klade koncovka před 

hráče poměrně obtížná zadání. 

     Tarraschova publikace se objevila 

v německém časopise „Kagans neueste 

nachrichten“ v prvním roce existence této 

zajímavé edice (1921) se kterou jsou, 

bohužel, naši šachisté málo seznámeni. 

V ruštině se uvádí poprvé.

 


