
Mikyho šachové souboje v Chile 
 
Náš hráč Miky Trávníček je velký šachový nadšenec a opora několika kunovických týmů v soutěžích 
mládeže i dospělých. V současné době je na několik měsíců na studijním pobytu v Chile. Šachu se však 
intenzivně věnuje i tam. 
 
Už při loňském studijním pobytu v chilském hlavním městě Santiagu de Chile se Miky hodně věnoval 
šachům – hrál partie se spolužáky, simultánku s učiteli, spolupořádal (a pak také vyhrál) školní turnaj. 
Šachově aktivní je také letos. Před několika dny změřil síly s vicemistrem Chile do 12 let Theem. Nově mám 
informaci, že Miky znovu pořádá celoškolní turnaj, ve kterém budou hrát žáci i učitelé. 
 
Níže přinášíme dvě partie s Theem s Mikyho komentáři. Ve formátu k přehrání najdete zde. 
 
 

Miky a Theo při vzájemné partii 
 
 
1. partie, Miky Trávní ček – Theodoro Fuentes Barahona 
25. února 2017 v Santiagu de Chile, komentáře Miky Trávníček 
 
O tom, že se takový šachista nachází v Santiagu, nás informovali teta se strýcem. Theo je tady jen na několik 
měsíců, tak mám štěstí, že jsem se s ním mohl seznámit. Navíc Theo bydlí přímo v meditačním centru, což 
je zase dobré pro taťku, který rád medituje. Zabavíme se tedy oba... 
 
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 
Na vicemistra Chile do 12 let jsem se sice trochu připravoval, královskou indickou jsem ale moc nečekal. 
4.e4 d6 5.Jf3 0–0 6.Se2 e5 7.0–0 Jc6 8.d5 Je7 
V těchto pozicích je plánem bílého hra na dámském křídle, černy by měl naopak hrát na královském křídle. 



9.Je1 
Asi nejčastějším pokračováním je 9.b4!?, po kterém mi vadilo 9...a5, jenže jsem nenašel 10.Sa3! a dále 
například 10...axb4 11.Sxb4 Jd7 12.a4 Sh6 13.a5 s malou výhodou bílého. 
Následující tahy černého ukazují, jak to vypadá, když se nenajde správný plán. 
9...c6 10.Se3 cxd5 11.cxd5 Da5?! 
Na a5 nemá dáma žádné uplatnění.  
12.Jc2 Sd7 13.Dd3 Vab8?! 
 

 
Tady už stojí černý poměrně špatně, radí se docela těžko. 

 
14.b4 Da6 
Ani po jiných ústupech dámy by černý nestál moc dobře. 
15.Dxa6 bxa6 16.Sxa6 Sc8 17.Se2?! 
Lepší bylo Sd3. 
17...Sd7 18.Sa6 
Uvědomil jsem si, že předchozí tah nebyl nejlepší, a přiznávám chybu. 
18...Vbc8? 
To už je příliš, nyní stojí černý na prohru a bez šance na záchranu. 
19.Sxc8 Vxc8 20.Sd2 Jxe4 21.Jxe4 Vxc2 22.Vfc1 Vxc1+ 23.Vxc1 Jxd5 24.Jxd6 Sf8 25.Jc4 Sxb4 26.Sxb4 
Jxb4 27.Jxe5 Jxa2 28.Vc7 Se6 29.Vxa7 Kg7 30.Kf1 Jc3 31.f3 Kf6 32.Jd7+ Kg7 33.Jc5 Sc4+ 34.Kf2 
Jd1+ 35.Kg1 Je3 36.Je4 h5 37.Va3 Jd5 38.Jd6 Jb6 39.Jxc4 Jxc4 
Vzniklá koncovka je za bílého vyhraná. 
40.Vc3 Je5 41.Kf2 Kf6 42.Ke3 Kf5 43.Vc5 f6?? 
Poslední chyba. Po 43...Ke6 44.Ke4 f6 se ještě dalo čekat, jestli si bude bílý s realizací převahy vědět rady. 
44.f4 
A černý se vzdal. 
 



 
Theovi při partii fandila i mladší sestra, která také hraje šachy 

 
2. partie, Theodoro Fuentes Barahona – Miky Trávní ček  
28. února 2017 v Santiagu de Chile, komentáře Miky Trávníček 
 
1.e4 e6 
Nechtěl jsem hrát Caro-Kann, protože ho soupeř sám hraje černými. 
2.d4 d5 3.exd5 
Výměnná varianta mi spíše udělala radost 
3...exd5 4.Sd3 Sd6 5.Jf3 Je7 6.0–0 0–0 7.Jc3 
Poměrně podezřelý tah, jezdec v těchto pozicích stojí lépe spíše na d2. Proto bylo lepší 7.Sg5 f6 8.Sh4 
s dalším Jbd2. 
7...c6 
To je ten důvod, najednou jezdec moc aktivně nestojí. 
8.Sg5 f6 9.Sh4 Sg4 
Černý má více možností, například 9... Jf5 nebo 9...Ve8. 
10.h3 
Takový tah je poměrně závazný, v budoucnu může mít po výměně černopolného střelce bílý oslabené pěšce. 
10...Sh5 11.g4?! 
To je sice trochu větší oslabení, ale může být kompenzováno aktivními možnostmi bílého. 
11...Sg6 12.Se2?! 
Vůbec nevím, co přivedlo soupeře k takovému tahu. 
12...Dc7 13.Kg2 Jd7 
Je jasné, kam budou mířit černé figury - na královské křídlo. 
14.g5? 
To už je ale moc. Další oslabení a zpasivnění černopolného střelce povede ke zkáze. 
14...f5 
Černý si mohl vybírat z několika dobrých tahů. Možná bylo o něco lepší 14...Jf5! 15.gxf6 Jxf6 s obrovskou 
výhodou černého, která se mi však v partii nezdála tak přesvědčivá jako po 14...f5. 



15.a3 
Může se to zdát jako ztráta tempa, ale teď už se radí těžko. 
15...Sh5 16.Sg3 f4 
A černopolný střelec bílého je úplně mimo hru. 
 

 
 
17.Sh4? 
Urychluje prohru, i když i po 17.Sh2 Jf5 18.Dd3 Vae8 19.Kg1 Dd8 by se bílý také jen trápil. 
17...Jg6 18.Sd3 Sxf3+ 
Bílý ztrácí figuru a celou partii. 
19.Kxf3 Jxh4+ 20.Kg4 Jg6 
Spolehlivě vede k výhře. Jen pro zajímavost uvádím variantu, kterou je schopen spočítat asi pouze počítač: 
20...f3!! 21.Kxh4 (i po jiných pokračováních je bílý zcela bezmocný, teď ale následuje mat 11. tahem) 
21...Vf4+ 22.Kg3 Vf5+ 23.Kh4 Se7 24.Jxd5 cxd5 25.Dc1 Vxg5 26.Ve1 Dd6 27.Ve6 Vg2+ 28.Vxe7 Dxe7+ 
29.Kh5 g6+ 30.Sxg6 hxg6+ 31.Kh6 Dh7#. 
21.Bxg6 hxg6 22.h4 f3 23.Rh1 
A bílý se vzdal. V této pozici má černý k dispozici mat 4. tahem po 23...Je5+ 24.Kh3 (nebo 24.dxe5 Dd7+ 
25.Kg3 Sxe5#) 24...Dd7+ 25.Kh2 Dg4 26.dxe5 Dg2# 
 
 
 
Mám radost, že se Miky věnuje šachům i v daleké zemi. A na dálku stále sleduje výsledky soutěží, hlavně 
našich družstev. Závěrem vyřizuji srdečné pozdravy od Mikyho všem kunovickým šachistům. 
 



 
Kryštof Mikuláš Trávníček v ulicích Santiaga de Chile 


