Svižná partie v podání mistryně světa Věry Menčíkové
V roce 1937 vyzvala Sonia Grafová podruhé Věru Menčíkovou k zápasu (první – v roce 1934 –
prohrála 1:3, bez remíz). Obě hráčky se připravovaly k zápasu také účastí v mužských turnajích.
Utkání bylo zahájeno v malém lázeňském městečku Semmering (Rakousko) 26. června 1937.
Zástupcem rakouské šachové federace na tomto zápase byl velmistr Spielmann. Zápas se hrál na
zisk většiny bodů ze 16 partií.
Soupeřky byly představitelky odlišného stylu hry.Sonia Grafová upřednostňovala ostré pozice,
směřovala ke kombinacím s oběťmi figur, často šla do rizika. Menčíková tíhla k poziční hře, neměla
ráda uhýbání od teoretických cest v zahájení. Euwe psal: „Hra Menčíkové – to je strategie, hra
Grafové – to je taktika“.
Podle temperamentu a jednání byly rovněž šachistky rozdílné. Anglický časopis „Chess“
konstatoval: „Grafová – veselá a živá, Menčíková – mlčenlivá a příjemná. Sonia Grafová neustále
kouří, a o přestávkách pojídá bonbóny. Mezi tahy rychle pobíhá po místnosti a vyměňuje si
poznámky s diváky. Menčíková – plnoštíhlá, klidná, po celou dobu sedí, ruce složené před sebou, a
ani jeden sval se nepohne v její tváři“.
Již v první polovině zápasu se ukázala převaha mistryně světa nad svou soupeřkou. Po osmém kole
byl výsledek +5 -1 =2 ve prospěch Menčíkové. Druhá část zápasu probíhala taktéž s velkou
převahou Menčíkové. V průběhu osmi kol (od 9. do 16.) vyhrála Sonia Grafová jednu partii a tři
zremizovala.
Zápas skončil 17. července. Konečný stav byl 11,5:4,5. Věra Menčíková 9 partií vyhrála, 5
remizovala a pouze 2 prohrála.
Tady si ukážeme 14. partii zápasu, kterou Věra Menčíková krásně vyhrála.
Menčíková – Grafová
14. partie zápasu, 1937
1.c4 e6 2.Jc3 d5 3.d4 Jf6 4.Jf3 Jbd7 5.e3 c6
6.Sd3 Se7
Za černého je zde možné 6. …dc 7.Sxc4 b5
s přechodem do méránské varianty.
7.0-0 0-08.e4 de 9.Jxe4 Jxe4
Lepším pokračování tady bylo b7-b6 a potom
Sb7.
10.Sxe4 Jf6 11.Sc2 c5 12.dc Da5
Nebo 12. …Dxd1 13.Vxd1 Sxc5 14.Sg5
s výbornou hrou bílé.
13.Se3
Pokud rovnou 13.Sd2, tak má černá odpověď
13. …Dxc5. Nyní ji nutí bílá brát na c5
střelcem.
13. …Sxc5 14.Sd2 Dc7
Umožňuje bílé vytvořit rozhodující útok.
Lepší bylo 14. …Sb4.
15.Sc3 Se7 16.De2 b6 17.Jg5!
Na první pohled se zdá být silným 17.Sxf6
Sxf6 18.De4 g6 19.Dxa8, ale v tom případě
po 19. …Sb7 20.Dxa7 Va8 by byla dvojice
střelců černého nebezpečná. Na 17.Sxf6 je
také možné 17. …gf 18.De4 f5 19.Dxa8 Sb7.
17. …g6
Černá pozice je již obtížně obranyschopná.
Nepomáhalo ani 17. …h6 s ohledem na
18.Sxf6 Sxf6 19.Jh7 Vd8 20.Jxf6+ gf 21.Df3.
18.Df3 Sb7 19.Dh3 h5
Jiné obrany není.
20.Vad1! Jg4?

Pokud 20. …Vad8, tak – jak ukázal A.
Sokolskij – 21.Sxg6! fg 22.Dxe6+ Kh8 (22.
…Kg7 23.Dxf6+! Sxf6 nebo Vxf6 24.Je6+)
23.Jf7+ Kg7 (23. …Vxf7 24.Dxf7 Dc6 25.f3
Ve8 26.Sxf6+ Sxf6 27.Vd7 a bílá vyhraje)
24.Jxd8 Vxd8 25.Se5! Dc5 26.Vxd8 Sxd8
27.Vd1 Sc8 28.De8 Se7 29.Vd5 Db4 30.Sc3!
a bílá vyhraje.
Na tah v partii nalézá Věra Menčíková
krásnou rozhodující odpověď.
21.Vd7!!
Idea odlákání. Pokud 21. …Dxd7, tak
22.Dxh5 gh 23.Sh7 mat. Okamžité 21.Dxh5
by nepostačovalo s ohledem na 21. …Dxh2+.
Černá vzdala

