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Zápas Aljechin – Levitskij se odehrál  únoru-březnu 1913 v Petrohradě. Tajemný mecenáš, 

který zápas financoval měl pouze dvě podmínky. Za prvé – jeho jméno zůstane utajeno a za 

druhé – všechny partie musí být hrány otevřeným zahájením, přičemž španělská a hra čtyř 

jezdců byly také tabu. 

 

Pro pochopení sportovního významu zápasu je třeba připomenout, že nedávno před tím 

v srpnu-září 1912 proběhl turnaj ruských mistrů, který přinesl skvělý úspěch – třetí místo - 

Levitskému a skutečný neúspěch – dělbu 6.-7. místa – Aljechinovi. Obě vzájemné partie 

vyhrál Levitskij. Pochopitelně, že Aljechin prahnul po odvetě.  

 

Zápas se hrál na sedm vyhraných partií. Boj byl ostrý, nekompromisní, remízy nebyly. Bylo 

to zapříčiněno nejenom omezení  ve výběru zahájení, ale zejména temperamentem soupeřů, 

skutečných šachových bojovníků. 

 

Třemi výhrami po sobě se Aljechin ujal vedení. Levitskému se podařilo snížit ztrátu na jeden 

bod. Ale ve finiši Aljechin opět vyhrál třikrát po sobě a získal zasloužené vítězství 7:3. 

 

Nejskvělejší útok provedl Aljechin ve druhé partii. 

 

Aljechin – Levitskij 

Střelcův gambit 

 

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Sc4 Jf6 4. Jc3 Sb4 5. Jge2 d5 6. exd5 f3 7. gxf3 O-O 8.d4 Sh3  Tento 

tah skrývá léčku 9.Jf4 Ve8+ 10.Kf2 Jg4+!! 11.Kg3 Jf2!! (viz diagram 1) a vyhraje. Ale bílý 

uhádl chytristiku protivníka a přejímá iniciativu. Správně bylo 8. …Jxd5. 9. Sg5 Sg2 10. Vg1 

Sxf3 11. Dd2 Se7 (11. …Je4 není možné kvůli 12.Sxd8 Jxd2 13.Sf6) 12. O-O-O Sh5 (znovu 

prohrává 12. …Je4 13.Sxe7 Jxd2 14.Sxd8 Jxc4 15.Vxg7+!! Kxg7 16.Vg1+ Kh6 17.Sg5+) 13. 

Vde1 Jbd7 14. Jf4 Sg6 15. h4 Ve8 16. Dg2 Sf8 17. h5 Sf5 (poněkud lepší bylo napřed 17. 

…Vxe1+) 18. Je6 fxe6 19. dxe6 Kh8 20. exd7 Vxe1+ 21. Vxe1 Sxd7 22. h6 Sc6 23. d5 Sd7 

24. Vf1 b5 25. Sb3 De8 26. d6 (jednodušší bylo samozřejmě 26.Vxf6) 26. …Jh5 27. Sf7 

černý vzdal 

 

                      
                                diagram 1                                                    závěrečná pozice 

 

Upravený a zkrácený překlad - JM 


