
MS seniorských družstev Praha 2020

Někdy v polovině listopadu 2019 mi zavolal Standa Věchet, jestli vím o tom, že se v březnu 
2020 hraje v Praze Mistrovství světa seniorských družstev. To jsem samozřejmě věděl, ale ani
ve snu mě nenapadlo, že zrovna Standa projeví zájem hrát. Samozřejmě, že mě to potěšilo a 
hned jsem začal kout železo, dokud bylo žhavé. Napsal jsem Vlastovi Sejkorovi, o kterém 
jsem věděl,že má pro takové akce pochopení. A dostal jsem prakticky obratem odpověď, že si
rád takový turnaj zahraje a zároveň mi sdělil, že čtvrtým do party by byl jeho děčínský kolega
Zdeněk Janda. Čtyři hráči se mi ale zdálo málo na devítikolový turnaj a tak jsem ještě hledal 
hráče, který by byl ochoten plnit roli náhradníka s poměrně malou šancí zahrát si nějakou 
partii. Nakonec jsem ho našel v osobě Václava Fencla, kterému se sice nedařilo poslední 
dobou, ale věřil jsem, že je schopen splnit požadavky, které by se na něho jako náhradníka 
kladly. No a tak během dvou dnů bylo to základní dohodnuto. Ještě zbývalo zařídit ubytování,
což Vlasta na základě svých konexí rychle zařídil v hotelu Olympik Tristar, kde se turnaj taky
hrál. Spěchali jsme s přihláškou, protože existovala obava, že se bude hlásit více družstev, 
zejména českých, ale tato obava se ukázala nakonec jako přehnaná. Věřil jsem tomu, že v této
sestavě jsme schopni sehrát na MS důstojnou roli. Jenže všechno mělo být jinak.

První jsem začal mít problémy já. Od prosince začala moje šachová forma povážlivě klesat. 
Těžko říci co bylo hlavní příčinou, asi bylo těch důvodů více, ale projevovalo se to zejména 
poklesem koncentrace po 3. hodině  hry, takže jsem prohrával dobře rozehrané i vyhrané 
partie. Koncem února kleslo moje ELO na téměř 2050 ELO bodů, a to bylo varující a 
evokovalo to myšlenky na ukončení šachové kariéry. Ještě větší problém nastal, když několik 
dní před odjezdem do Prahy mi zavolal Standa, že do Prahy nemůže z vážných důvodů odjet. 
Byly to zejména rodinné důvody, ale asi rozhodující byla hrozba koronaviru zejména 
v souvislosti s nevalnou Standovou imunitou. Takže se musel hledat další člen družstva. 
Zkusil jsem J. Píše, I. Kopečka a E. Pospíšila, ale všichni odmítli (Evžen kvůli infarktu, a to 
se muselo respektovat). Takže jsme turnaj museli odehrát ve čtyřech. Byli jsme pojmenováni 
jako ČR 3 v kategorii 65+ , nasazeni jsme byli jako 28. a jako kapitán byl zvolen Z. Janda.

A přišel 1. hrací den, kterému ještě předcházela technická schůzka kapitánů družstev a zde 
nás čekala celá řada překvapení. Z důvodů nařízení FIDE a omezení v důsledku koronaviru 
bylo např. zakázáno nosit do hrací místnosti mobily i hodinky (jakékoliv). Dále se 
nedoporučovalo podávat soupeři ruku. Nařízení, že po ukončení partie musí hráč opustit hrací 
prostor bylo známo už dříve , ale příjemné to rozhodně nebylo. A další a další. Jinak bylo 
ubytování dobré. V ceně byla i snídaně formou švédských stolů, což jsme samozřejmě 
využívali. Já jsem přešel na osvědčený turnajový režim, který spočíval v konzumaci snídaně v
co největší míře, vynechání oběda a pak vyhledání nějaké přijatelné večeře po skončení partie.
S tou večeří byl trochu problém jednak proto, že Praha je přece jen dražší, jednak proto, že 
sehnat obyčejné jídlo bylo docela obtížné. Ale nakonec se zvládlo i to. Zmíním se ještě o 
snídani. U stolu jsme seděli v sestavě Milan Babula, Zdeněk Janda, Tonda Vavruška a já. 
Čtyři pohodoví lidé, kteří se dlouho neviděli a měli si co říci jak z oblasti šachové, tak i 
civilní. Takže se snídaně většinou protáhla na 1 až 1 1/2 hodiny.



A teď už k událostem na šachovnicích. Hned v prvním kole jsme vyfasovali ČR 1, kteří hráli 
v sestavě  GM V. Jansa, IM I. Hausner, GM J. Lechtynský, IM M. Možný. Součet jejich ELO 
byl 9369 a u nás 8124 což činí průměrný rozdíl téměř 300 bodů u každého hráče. Favorit byl 
tedy jasný, ale na šachovnicích to tak jasné nebylo. V souboji dvou Vlastimilů na 1. š. Sejkora
se Jansy vůbec nezalekl ale velmistr mohl několikrát partii rozhodnout. Např. v pozici na 
diagramu po 15. tahu bílého

mohl Jansa hrát 15…Sg4 ! 16.Sxd8 Vxd8 17.f3 Dxb2 18. fxg4 Jxe2 19.Kh1 Dxa1 20.Dxe2 
De5 s velkou výhodou bílého. 

Partie dále pokračovala  15…Ve8 16.Jxd4 Sxd4 17. Da4 Sf5 18.d6 a nyní Jansa zahrál slabší 
18…f6?!

Po správném a důrazném 18…Ve2! 19.Vac1 Dxb2 20.Vfd1 Sxf2 21.Db3 Kg7 nebo 19.Db3 
Dxd6 20.Vad1 Sc2 21.Dxb7 Vb8 22. Vxd4 cxd4 stojí již černý na výhru.

Partie dále pokračovala 18… f6 19.Vae1 Vxe1 20.Vxe1 fxg5 21.Ve8



A nyní měl černý zahrát 21… Kg7 !! a po 22.Vxa8 Sxf2 23.Kh1 Dxd6 24. Db3 Kh6 25.Dd5 
De7 nebo 23. Kxf2 Dxb2 24.Ke1 Dc3 by stál lépe.

Partie však pokračovala 21… Vxe8 ?! 22. Dxe8 Kg7 23.De7 Kh6 24.h4 gxh4 25.Dxh4 Kg7 
26.De7 remis.

Velmistr zjevně nebyl ve své kůži (nebo to podcenil?), ale Vlasta Sejkora zaslouží za svůj 
výkon velkou pochvalu.

Na 2. š. hrál Zdenek Janda černými s Ivanem Hausnerem. Zřejmě si vzpomněl na své 
předchozí neúspěšné partie s ním a už v zahájení se dostal do prakticky prohrané pozice. Přes 
houževnatý odpor se Zdeňkovi nepodařilo si vytvořit protišance a partii prohrál.

Na 3. š. jsem hrál já bílými s GM J. Lechtynským. Hrála se Královská indická a partii uvádím
celou: 

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jf3 Sg7 4.g3 c6 5.Sg2 0-0 6.0-0 d6 7.Jc3 Da5 8.e4 Sg4 9. h3 Sxf3 10.Sxf3 
Jfd7 11. Se3 c5 (Vznikla základní pozice této varianty. Teorie zde uvádí tři možná 
pokračování bílého 10. e5, 10. d5 a 10. dxc5. Zvolil jsem třetí možnost) 12.dxc5  dxc5 13.e5 
a6 ?! (Nepříliš dobrá reakce na asi příliš ambiciózní tah bílého. Lépe bylo 13… Dc7 14.Jd5 
Dd8 15.e6 fxe6 16.Jf4 Db6 17.Sg4 Vf6 18.b4 Dc6 s malou výhodou černého)



 14. e6 ! (nyní však tento tah nabývá na účinnosti) 14…fxe6 15. Sg4 ?! (to je však slabší a 
poněkud nelogický tah. Lépe bylo vzít pěšce b7 a ponechat zatím slabinu na e6) 15…Db6 16. 
Vb1 ?! (Lépe bylo 16.Db3 Dc6 17.f4 Sxc3 18.Dxc3 Jf6 19.Sf3 s velkou výhodou bílého). 
16… Dc6 ?! ( černý však rovněž nereaguje dobře. Lépe bylo 16… h5 17.Sf3 Sb4 18.Ja4 Dc7 
s výhodou bílého) 17.Sg5 ?! (a serii slabších tahů zakončuje bílý tahem, kterým se snaží 
obnovit materiální nerovnováhu. Podstatně silnější ale bylo 17.f4 Jb6 18.Db3 Jbd7 19.Vbd1 
Sxc3 20.Sf3 Da4 21.Dxa4 Jxa4 22.Vxb7 Jxb2 23.Sxc5 s jasnou výhodou bílého) 17… Je5 18.
Sxe7 Ve8 19. Sg5 Jbd7 ?! (Bílý sice získal pěšce zpět, ale černý dokončil vývin a stojí jen 
trochu hůře. Místo posledního tahu měl ale hrát 19… Jxg4 20. Dxg4 Vf8 21. Je4 Sd4 22.De2 
Jd7 stále ještě s malou výhodou bílého). 20. Da4 (?)

(Správné bylo zdánlivě pasivní 20. Se2 načež po 20.. Vf8 21. f4  Jf7 22. Sf3 Dc7 23.Je4 Vae8 
24.Kg2 má bílý stále ještě malou výhodu. Že by to byl respekt před velmistrem ? ) 20… Dxa4
21.Jxa4 b5 22. cxb5 axb5 23.Jc3 Jxg4 24.hxg4 Je5 ?! (K jasné výhodě černého vedlo 24… b4 
25.Je4 Vxa2 26.Vfd1 Sd4 27.Jxc5 Sxf2 28.Kxf2 Jxc5 29.Ke3 Ja4 30. Sf6 Jb6 31.Ke4 b3) 
25.Se3?  c4 ?!



26. Jxb5 Vxa2 27. Jc3 (Lépe bylo aktivnější 27. Jd6 Vd8 28. Vfd1) Va5 28. Vfc1 Jxg4 (Černý
stojí lépe a velmistr už bez větších problémů dovedl partii do vítězného konce). 29. Je4 Jxe3 
30. fxe3  Vc8 31. Jd6 Vc6 32.Jxc4 Vb5 33. b3 h5 34.Kf2 Kh7 35.Kf3 Vf5 36.Ke4 Vg5 
37.Kf3 Vc8 38.Vg1 Vg4 39.Vbd1 Vb8 40. Vb1?! g5 41.Jd2 Vf8 42.Ke2 Se5 43.b4 Kg6 44.b5
Vxg3 45.Jc4 Sb8 46.b6 Vxg1 47.Vxg1 Vc8 48.Kd3 g4 49.b7 Vc5 50.Vb1 h4 51.Kd4 Vd5 
52.Ke4 h3 bílý se vzdal. 

Na 4. š. hrál černými Václav Fencl s IM Milošem Možným, který byl samozřejmě velkým 
favoritem. Miloš ale nehrál zahájení příliš jistě a partie nevybočila z přibližné rovnováhy až 
do postaveni v diagramu.

Nyní po 18. Jf3 nebo De2 by se nic nedělo, ale bílý zahrál hrubku 18. Db3 ??. Následovalo 
18… Jg4 a bílý po 19. g3 Jxe3 ztrácí pěšce bez kompenzace. Nejde totiž 19. Vxf8 Vxf8 20.Jf1
Vxf1 21.Kxf1 Dxh2 22.Db5 Dh1 23.Ke2 Dxg2 24.Kd1 Jxe3 25.Ke1 Kf8 -+. Bílý proto 
zkušeně nabídl remis, která byla přijata.

Podle toho, co se mohlo dít  na šachovnicích, měl tedy zápas skončit 2:2 což by byla obrovská
senzace. Je to však pouze spekulace.



Ke 2. zápasu jsme nastoupili proti družstvu  Finsko 1 a protože jsme na všech šachovnicích 
měli vyšší ELO byli jsme favority. Na prvních třech šachovnicích jsme to potvrdili a vyhráli, 
partie se nepovedla pouze Václavovi. Soupeř ho postupně černými přehrával už v zahájení a 
v pozici diagramu přišlo

22….Sxe4 23.Sxe4 Jxe4 24.Vf1 Jh3 25.Kg2 Jhxf2 26.Vxf2 Jxf2 27.Kxf2 Vxc4 a bílý se po 
pár tazích v beznadějné pozici vzdal. Takže jsme vyhráli 3:1.

Ve 3. kole nám bylo nalosováno družstvo Germany 7, které mělo na všech šachovnicích vyšší
ELO a tedy byli favority. To jsme si však dovolili nevzít v úvahu a zápas jsme remizovali 
2:2.Vlasta Sejkora vyhrál, když jeho soupeř po vyrovnaném průběhu v zahájení projevil 
neopodstatněnou aktivitu, ztratil pěšce a později celou partii. Janda a Mlýnek remizovali 
a Václav Fencl opět prohrál.

Ve 4. kole jsme hráli s družstvem England 1. Večer před zápasem jsme se sešli u mě na 
pokoji, abychom vypili láhev whisky, kterou nám věnoval Standa Věchet jako výkupné za své
odstoupení. Dobrý úmysl nakonec mohl skončit nedobře, protože se ukázalo, že Zdenek 
a Václav tvrdý alkohol moc nepijí, takže jsme s Vlastou vypili půl lahve whisky téměř sami. 
Navíc nás Vlasta poté ještě pozval na večeři, kde si dal ještě 4 plzně a druhý den před 
zápasem mu nebylo moc dobře. Náš soupeř měl opět na všech šachovnicích vyšší ELO, ale na
to už jsme byli zvyklí, a tak jsme se do soupeře nebojácně pustili.

Vlasta vyšel ze zahájení s horší pozicí a partie dospěla do diagramu. Místo správného 
22...Dc8 s jasnou výhodou černého ale černý zahrál chybné 22…Ja7 ?



Následovalo 23.Dxd7 Vxd7 24.Je5 Vc7 25.Sxb7 Vxb7 26.Sxc5, Vlasta zkonzumoval pěšce a 
výhodu spolehlivě uplatnil k výhře.  

Na 2. š. se hrála partie Bowmer 2116 – Janda 2065. Zdeněk zvolil obtížnou variantu Pircovy 
obrany a ze zahájení vyšel s horší pozicí, jak je pro toto zahájení docela obvyklé. V pozici 
diagramu

by po správném 20. Dd2 ! stál na prohru. Jeho soupeř však zápletky nezvládl, zahrál chybné 
20.Sc3 ? a po 20… Sxc3 21.bxc3 Da7 22. Kh2 Dxc5 23.Dd2 Jf7 24. Je6 Sxe6 25. Vxe6 Jxc3 
přišel o pěšce, kterého Zdeněk uplatnil k výhře.

Na 3. š. se hrála partie Mlýnek 2053 – Stokes 2100 a hrála se Královská indická. V partii jsem
ze zahájení získal výhodu a partie dospěla do pozice diagramu.



Zde soupeř zahrál agresivní ale chybné 17… f5? 18.Vc1 Sxc3 ? 19.Vxc3 Df6, načež 
následovala pěkná i když nabízející se oběť pěšce 20. e5 !. Po 20… dxe5 21. Sxc6 bxc6 
22.dxe5 Dxe5 23. Sd4 Dd6 24.Vd3 Vfd8 25.Vff3 De7 26.De2 bílý využil hrozeb po diagonále
a1 – h8, získal materiál a zvítězil.

Na 4. š. se Václavovi opět nezadařilo a bez většího odporu prohrál. Ovšem s výsledkem 3:1 
jsme byli navýsost spokojeni.

A přišlo 5. kolo. V noci zasedala vláda a v důsledku šíření pandemie koronaviru v Česku 
rozhodla o tom, že m. j. se zakazují všechny sportovní akce s počtem účastníků větším než 
100. S tímto zákazem se organizátoři MS vypořádali tak, že zvýšili počet hracích sálů tak, že 
počet hráčů v nich nepřevyšoval onu stovku. Nicméně nervozita mezi hráči pomalu narůstala 
a objevily se hráči i týmy, které odjely domů. 

Před začátkem kola nastal ještě menší rozruch, když se mezi hráči objevila malá, stářím 
scvrklá, určitě více jak devadesátiletá stařenka, která bůhvíjak prošla hlídkami před hracím 
sálem. Někteří hráči se domnívali, jestli to není naše šachová legenda paní Eretová. Až 
později jsme se dozvěděli, že to byla odvážná přítelkyně německého hráče Baumbacha, která 
se nebála daleké cesty ani koronaviru a přijela povzbudit svého přítele. Rozhodčí si jí brzo 
všimli, nabídli jí rámě a důstojně ji vyvedli z hracího sálu.

Naším soupeřem se stal tým Kostariky, nasazený jako č. 20, a rovněž měl na všech 
šachovnicích vyšší ELO. Tak hurá na ně! 

V. Sejkora hrál černými s Jimenezem Molinou 2174 a po téměř vyrovnaném průběhu přišla 
partie do pozice diagramu. 



Vlasta poněkud ztratil koncentraci a zahrál typickou chybu 30… Ve3 ? Bílý nyní mohl zahrát 
31.Je4 ! c5 32.Vxd6  Vxd6 33.Jxd6 f4 34.Va1 De5 35.Va8 atd nebo 31….Vxb3 32.Jxd6 Dh4 
33.gxf5 Vxd6 34.Vxd6 Jxf5 35.Vd8 Kg7 36.Dc2 vždy s velkou výhodou bílého. Ten však 
zahrál – možná měl časovou tíseň – 31.gxf5 Jxf5 32.Vg4 Sg6 33. b4 remis.

Na 2. š. se vytáhl Zdeněk, když porazil kostarického hráče Piza Volio (2255). Po výborně 
sehraném zahájení se černý v pozici diagramu dopustil zásadní poziční chyby, když zahrál 
10… e5? a vytvořil si tak slabého izolovaného pěšce. 

Zdeněk obratným manévrováním si vytvořil tlak na soupeřova izoláka až vznikla pozice viz 
diagram. 



Zdeněk zde zahrál 25.Jb3 Vd7 26.f3 Sg6 27. Vxd5 Vxd5 28.Vxd5 pěšce získal a materiální 
převahu dovedl zkušeně k vítězství.

Na 3. š. se mi černými podařilo odremizovat silnějšího soupeře Rovira Mase (2196), a tak 
výsledek zápasu ležel na Václavovi. A ten se s tím vypořádal parádně.

Po dobře sehraném zahájení vyprovokoval soupeře (Araya Umana 1914) k naivnímu 13… 
Jh5, načež po 14.Jxe5 Jxg3 15.Jxd7 Dxd7 16.hxg3 inkasoval pěšce. Svou poziční výhodu dále
zvětšoval a ve 33. tahu donutil soupeře ke kapitulaci. A tak jsme zápas vyhráli opět 3:1

Následovalo 6. kolo. Naše sebevědomí podstatně narostlo, a tak jsme se těšili na dalšího 
soupeře. A dostali jsme tým Germany 4 (Schachfreunde Leipzig), který byl 12. nasazený. Na 
1. š. hrál Vlasta černými s Prüferem 2214, který se nakonec ukázal jako nejúspěšnější hráč na 
1. desce. Hrála se Královská indická, kde bílý použil systém s 5.f4. Hra se vyrovnala a 
v pozici diagramu



mohl Vlasta hrát aktivní 9… Db6. Nelze moc předpokládat, že by partie skončila remízou 
opakováním tahů po 10. Jc2 Da6 11.Jd4 Db6, ale při odbočení 10…Da5 11.0-0 Jd7 12.Jd4 
Db6 13.e5 dxe5 14.Jf5 Dxb2 15.Ja4 Dxa1 16.Dxa1 gxf5 17.fxe5 Jdxe5 stojí černý dle PC 
docela dobře. V partii se ale stalo 9… Jg4 10. Sxg4 a nyní Vlasta vzal mechanicky 
10...Sxg4 ?, načež po vložce 11. Jxc6 Dd7 12.Jxe7 zůstal bez pěšce a bílý už si vítězství 
nenechal vzít.

Na 2. š. hrál Zdeněk bílými s Brockem 2230, čili černý byl favoritem. Bílý sehrál zahájení bez
větších ambicí a hra byla zcela rovná. V pozici diagramu 

se však Zdeněk rozhodl hrát agresivně a zahrál 26.g4 ?! Pro útok nemá bílý splněny poziční 
předpoklady a jeho šance na úspěch nejsou moc dobré, protože černý má možnost aktivní hry 
na dámském křídle. Lépe bylo pokračovat v manévrování n.př převodem jezdce Jg4 – Je5. 
Černý zahrál 26…f5, což je sice dobré, ale ještě lepší bylo přímočaré 26… c4 27.De2 b5 
28.e4 Vf6 29.Df3 b4 30.Va1 Va6 s výhodou černého. V partii se bílý dále marně snažil 
vybudovat nějaký útok, zatímco černý si budoval svou pozici na dámském křídle až došlo 
k pozici diagramu



kde nyní mohl černý zahrát 39… Ve6 40.Jf1 g5 41.Dxd3 cxd3 42.Vd2 gxf4 43.exf4 Vxf4 
44.Vxd3 Ve2 45.Kg3 Vfe4 s výhodou černého. Místo toho se ale stalo 39… Dxd2 ? 40.Vxd2 
e6 41.Vf1 a4 42.Kg2 a3 43.e4 ?! . Lépe bylo 43 Vff2 a tuto pozici už bílý neprohraje. Dále se 
hrálo 43… Vb2 44.Vxb2 axb2 45.Vb1 Vb8 viz diagram.

Kdyby nyní bílý zahrál správné 46.e5, není vůbec jasné zda černý partii vyhraje, i když stojí 
lépe n.př. 46.e5 Kg8 47. Je2 Kf7 48.Kf3 h5 49.gxh5 gxh5 50. a4 Sf8 51.a5 Vb5 52.a6 Sa3 
53.f5 exf5 54.Vf4 Ke6 55.Kg5 Kd7 56.Kxf5 Va5 57.Jf4 h4 atd.

V partii se ale stalo 46.exd5 ?? exd5 47.Jf1 Sxd4 ! 48. cxd4 c3 49.Je3 Ve8 ! a bílý se musel 
vzdát. 

Já jsem hrál na 3. š. se Schoeneborgem 2148. V Caro Kanu se toho moc nestalo a partie 
skončila ve 14. tahu remis.

A ještě zbývala 4. š. kde hrál V. Fencl bílými s Heinsohnem 2157. V královské indické se 
hrála varianta s f4, tudíž černý brzo vyrovnal hru. V pozici diagramu



se mělo hrát 20.Se2 a bílý by udržel rovnou hru. Místo toho se ale stalo 20.Sxg7?! Dxg7 a od 
té doby se již bílý z horší pozice nevymotal. Dále se stalo 21.Df2 Df6 22. b3 Dc3 23.Ve3 
Vxe3 24.Dxe3 Jg7 25.Vc1 Db2 26.Vc2 Da1 27.Sf1 ? Ve8 28. Df2 Jh5 29.g4 fxg4 30. hxg4 
Jf6 31.Ve2 Vxe2 32.Dxe2 Dd4 33.Df2 Dxf2 34.Kxf2 Jxg4 a bílý ztratil pěšce a brzo i celou 
partii. Takže jsme zápas prohráli 3,5:0,5 a naše sebevědomí dostalo ránu.

Na vedlejším stole se hrál důležitý zápas ČR1 – Francie. Na 1. š. se hrála partie Jansa – 
Vaisser, čili zápas úřadujícího seniorského mistra světa s předchozím mistrem světa. Je jasné, 
že šlo hodně o prestiž. V partii náš velmistr postupně zvyšoval svou výhodu, až došlo k pozici
diagramu:

Zde Vlasta zahrál chybné a málo pochopitelné 28.Sf5 ?! místo 28. Jxd7 s další hrou na dvojici
střelců. Dále se hrálo 28...Sxf5 29. Jxf5 Jc4 30.Jxc4 dxc4 31.Se5 ?? Jd7! a bílý se musel 
vzdát, protože ztrácí figuru. Ostatním členům našeho 1. reprezentačního družstva se však 
dařilo podobně a po prohře 4:0 ztratili veškeré šance na medaili. Že by to odkoukali od nás?

Takže nastala doba pro 7. kolo. Napjatě jsme očekávali jaké bude rozhodnutí naší vlády 
s ohledem na šířící se koronavirus. A před začátkem kola už bylo vše jasné. Vláda rozhodla 



m. j., že se zastavují veškeré akce, kde by se shromáždilo více lidí jak 30. A to už organizátoři
nebyli schopni zvládnout, takže bylo rozhodnuto, že MS sedmým kolem končí.

V 7. kole jsme dostali Skotsko, které bylo nasazené jako 16. Na 1.š. hrál Vlasta s Jamiesonem
2220 a metodicky ho zcela přehrál. V pozici diagramu

ale zahrál hrozný antipoziční tah 29. Sf2 ? Správné bylo samozřejmě 29.Sd2 a o vítězství 
bílého by nemělo být pochyb. V partii následovalo 29… Sxf2 30.Vxf2 Vf4 31.De2 Vbf8 
32.Jg3 e4 33.Db2 Kg8 34.Da1 Vxf3 35.Ve2 Df7 36.Va7 Vxg3 37.Kh2 Vxh3 38.Kg1 Df6 a 
bílý se vzdal.

Na 2. š. hrál Zdeněk černými s Whitem 2052. V Pircově obraně bílý přehnal agresivitu při 
nezablokovaném středu a dostal se do horší pozice. V pozici diagramu měl však Zdeněk hrát

13… Sxh6  14.Dxh6 Jc5  15.b4 Ja6  16.c3  dxc3  17  Jxc3 Jxb4 s velkou  výhodou černého.
V partii se ale hrálo 13… Jf6 14.Sxg7 Kxg7 15.c4 Vh8 ? a černý se dostal do nevýhody. Bílý
výborně stupňoval svůj tlak a v pozici diagramu



když zahrál 18. f4 ! bylo jasné, že černý bojuje o holý život. Stalo se ještě 18… d3 19. Dxd3 
exf4 20.Dd4 Kh7 21. Jxf4 Jd6  a nyní přišla pěkná oběť figury 22. Jxh5 ! gxh5 23.Vf6 Kg8 
24.g6 Vh6 25.gxf7 Jxf7 26. Vaf1 Vxf6 27. Vxf6 Sd7 28.d6 Df8 29. Vg6 Kh7 30. Se4 a černý 
se vzdal.

Já jsem měl na 3. š. za soupeře skotskou legendu  D. Levyho 2310. Tento nyní IM uzavřel 
v roce 1968 sázku, že do 10 let ho porazí šachový program. V roce 1978 zápas s programem 
vyhrál (čili onu sázku vyhrál) ale jednu partii prohrál a jednu remizoval. Levy už dlouho 
šachové soutěže v praktickém šachu nehraje, věnuje se pouze rapidovým a bleskovým 
partiím. Proto jsem byl docela zvědav, jak si bude počínat ve Volžském gambitu, protože nic 
jiného černými na d4 nehraje. A skutečně se hrála tato varianta, ve které jsem ze zahájení 
získal výhodu a partie dospěla do pozice diagramu:

V této pozici zahrál Levy 16… c4? . I po lepším 16… Jfd7 17.Sc3 Sxc3 18.Jxc3 Jf6 19.Vhc1 
by stál bílý na výhru. Já jsem však nepočítal dostatečně přesně a zahrál jsem slabší 17.a5 ?! 
Přitom po 17.bxc4 Vc8 18.Vab1 Vxa4 19. Vhc1 Jfd7 20.Jbd4 Va2 21.De3 není o velké 
výhodě bílého sporu. Po 17.a5 však přišlo nepřesné 17…Jbxd5 18.exd5 Dxb5 19.bxc4 Da6 
20.Vab1 Jxd5 21.De4 ?! Tady jsem zcela ztratil koncentraci. Viděl jsem, že je třeba zahrát 



napřed Vxb8, ale z nějakého důvodu jsem to nezahrál. Po 21.Vxb8 Vxb8 22.Ve1 Jc7 23.Dxe7
Je6 24.Vxe6 fxe6 25. Dxe6 Kh8 26.c5 Vf8 27.Dxd6 by měl bílý bez obtíží vyhrát.

V partii se ještě stalo 21. De4 Vxb1 22.Vxb1 Jc3 23.Sxc3 Sxc3 24.Dxe7 Sxa5 ?! 25. Vb7 ?! 
Dxc4 26.Dxd6 Vd8 27.Vb8 Dc7 28. Vxd8 Dxd8 remis.

No a Václav měl za soupeře Elově rovnocenného soupeře a partie skončila po 28. tazích 
remis.

Celkové zhodnocení by měl sice udělat kapitán Zdeněk Janda, ale jsem přesvědčen, že bude 
souhlasit s tím, že jak ukazují níže uvedené tabulky žádný z našeho týmu nezklamal a jako 
tým jsme se v konkurenci nejlepších světových seniorů neztratili a dokonce jsme skončili 
o pět míst lépe než jsme byli nasazení.

Bo. 1. Russia RtgFED 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Games Rp rtg+/-
1 GM Balashov 2465RUS 0 1 ½ 0 1 1 3,5 6 2428 -2,5
2 GM Sveshnikov 2470RUS 1 1 1 ½ 1 1 5,5 6 2628 7,7
3 GM Rashkovsky 2440RUS 1 1 1 ½ 1 4,5 5 2565 5,9
4 IM Kalegin 2431RUS 1 ½ 0 ½ ½ 2,5 5 2150 -16,5
5 IM Zhelnin 2404RUS 1 1 1 1 ½ 1 5,5 6 2507 4,3

Bo. 20. ČR 2 RtgFED 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Games rtg+/-
1 IM Pribyl Josef 2225CZE ½ 1 ½ 0 ½ ½ ½ 3,5 7 -6,0
2 IM Jurek Josef 2254CZE ½ 1 0 ½ ½ 0 1 3,5 7 -17,3
4 IM Michenka Jozef 2291CZE ½ 1 1 1 1 ½ 5,0 6 2,0
5 FM Cesal Jaroslav 2136CZE 1 1 0 1 3,0 4 1,4

Bo. 23. ČR 3 RtgFED 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Games rtg+/-
1 FM Sejkora Vlastimil 2149CZE ½ 1 1 1 ½ 0 0 4,0 7 23,8
2 Janda Zdenek 2065CZE 0 1 ½ 1 1 0 0 3,5 7 17,8
3 Mlynek Petr 2053CZE 0 1 ½ 1 ½ ½ ½ 4,0 7 29,4
4 Fencl Vaclav 1857CZE ½ 0 0 0 1 0 ½ 2,0 7 -6,8

Tak třeba někdy příště!

Bo. 8. ČR 1 RtgFED 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Games rtg+/-
1 GM Jansa Vlastimil 2439CZE ½ ½ ½ ½ 0 ½ 2,5 6 -12,8
2 IM Hausner Ivan 2339CZE 1 1 1 0 ½ 0 1 4,5 7 -2,5
3 GM Lechtynsky Jiri 2330CZE 1 1 ½ ½ ½ 0 1 4,5 7 -3,6
4 IM Spacek Petr 2333CZE 1 ½ 1 0 0 2,5 5 -13,3
5 IM Mozny Milos 2261CZE ½ ½ ½ 1,5 3 -5,4



Tým ČR 3          Zprava Sejkora, Janda, Mlýnek, Fencl

GM Vlastimil Hort



Seniorský mistr světa GM Vlastimil Jansa podepisuje knihu Václavu Fenclovi, svědkem je 
Miloš Možný.



Úspěšný tým Polabin Pardubice (Mojžíš, Trojan, Just,Veselý)



Tým Francie v čele s exmistrem světa GM Vaisserem



Tým ČR 3 při hře



Tým Old Moravia, který hrál v sestavě IM M. Babula, FM V. Pacl, A. Vavruška a I. Nešpor


