
Open Skalica 2020 
Na konci prázdnin (23.-30.8.2020) jsem se, stejně jako minulý rok, zúčastnil turnaje Open Skalica. 

Už minulý ročník byl nádherně zorganizovaný a silně obsazený a ani letos pořadatelé rozhodně 

nezklamali, možná se akce dokonce povedla ještě více než minulý rok. Kromě turnaje, kterého jsem 

ze zúčastnil já, se hrál ještě turnaj O pohár firmy Schaeffler, který byl o něco slabší a také turnaj 

rapid a blitz. Letos byla novinka turnaj Skalica Masters, který byl velmi silně obsazen. Turnaj se pro 

mě vyvíjel ze začátku velice slibně, v prvním kole jsem „povinně“ vyhrál s Janou Šošovičkovou, 

která má rating okolo 1800-1900, poté jsem remizoval s IM Matyášem Markem a pak ještě se 

slušným Francouzem s elem přibližně 2300. Čtvrté kolo kolo byl pro mě velký úspěch, pěkně jsem 

porazil FIDE mistra Martina Ištoňu. Pak ovšem přišla série čtyř remíz, díky čemuž jsem šel sice s 

elem výrazně do plusu, ovšem ve třech z nich jsem stál velice dobře, občas i na výhru. Nicméně 

bylo alespoň pěkné, že jsem měl zatím turnaj bez prohry, avšak následovalo 9.kolo, kde jsem dostal 

velmi nepříjemného mladého Řeka, zkazil jsem zahájení, pak se mi podařilo vyrovnat, ale ztratil 

jsem mnoho času a po několika nepřesnostech jsem se dostal do velmi těžké, pravděpodobně už 

prohrané střelcovky, kterou soupeř dokázal přesvědčivě dotáhnout do vítězného konce. Celkový 

výsledek byl tedy +2-1=6, což sice samo o sobě není nic moc, ale vzhledem k tomu, že jsem hrál od 

druhého kola se samými elově silnějšími soupeři, je to pěkný výsledek, mimo jiné jsem také připsal 

okolo 70 bodů na elo. Turnaj se mi tedy velice líbil, navíc se mi i dařilo, ocenil jsem také možnost 

levně si koupit různé knihy od Chess Evolution, rozhodně bych chtěl jet příště znovu. Ještě 

přikládám zanalyzovanou partii z prvního kola, určitě v ní budou chyby, nekontroloval jsem ji s 

počítačem, ale spíše jsem se zaměřil na slovní komentáře a pocity z partie. 

 

(428) Sosovickova,Jana (1829) - Hrbek,Stepan (2162) [D37] 
Skalica (1.31), 23.08.2020 
[hrbek,stepan] 
 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.Sf4 [ 
 

XABCDEFGHY 

8rsnlwqkvl-tr( 

7zppzp-+pzpp' 

6-+-+psn-+& 

5+-+p+-+-% 

4-+PzP-vL-+$ 

3+-sN-+-+-# 

2PzP-+PzPPzP" 

1tR-+QmKLsNR! 

xabcdefghy 

 
 Toto asi není nejpřesnější cesta k odmítnutému dámskému gambitu s Sf4.] 
 
4...Se7 [To je nejpřirozenější tah, ale byly možné i jiné možnosti:] 
 
[4...Sb4!? S možným přechodem do Ragozina, kde střelec většinou na f4 moc nechodí.; 4...dxc4!? Ani ve 
Vídeňské variantě není střelec na f4 často.; 4...c5!? S přechodem do Tarrasche, kde je střelec na f4 také 
poněkud exotický.] 
 
5.Jf3 [Teď přejde hra do standardních pozic.] 



 
[Zajímavé bylo 5.cxd5!? , kdy je nejsilnější 5...Jxd5! (, protože po 5...exd5 by se dostal černý do trochu 

nevýhodné varianty 3...Se7, kde se po 4.cxd5 exd5 5.Sf4 hraje většinou c6, ovšem i Jf6 se dá hrát, šel tak 
například  Kasparov s Karpovem.) a po 6.Jxd5 exd5 nejde 7.e3?! (a například po 7.Jf3 ořijde c6 s dobrou 
pozicí černého. 7...c6) pro 7...Sb4+!] 
 
5...0–0 6.e3 [Poslední dobou hodně moderní pozice, oproti klasickému schématu s Sg5 chce bílý vyvíjet větší 
tlak na dámské křídlo.] 
 
6...b6!? [Tah doporučený Ntirlisem.] 
 
[Hlavní tahy jsou 6...c5; a 6...Jbd7 .] 
 
7.Sd3 [Možné je také 7.cxd5 , kde Ntirlis ukazuje 7...Jxd5! 8.Jxd5 Dxd5! s dobrými šancemi na vyrovnání.] 
 
7...dxc4 8.Sxc4 Sa6! [ 
 

XABCDEFGHY 

8rsn-wq-trk+( 

7zp-zp-vlpzpp' 

6lzp-+psn-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+LzP-vL-+$ 
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xabcdefghy 

 
 To je jedna z myšlenek 6...b6, černý vymění bělopolné střelce a díky tomu získá černá dáma výborné pole 
b7.] 
 
9.De2 [Hlavní tah je 9.Sxa6 kde hraje bílý po 9...Jxa6 10.De2 Dc8 11.0–0 c5 na špatného Ja6, který se 
později bude chtít vrátit přes b8 na normální pole c6.] 
 
9...Dc8 [Možné bylo i 9...Sxc4 10.Dxc4 c5 , já jsem však chtěl dát nejdříve dámu do bezpečí.] 
 
10.0–0 Db7 11.Vac1 [O pět měla bílá jít do 11.Sxa6 Jxa6 , kde je více šancí na zisk výhody.] 
 
11...Sxc4 12.Dxc4 c5 [Typický uvolňovací průlom.] 
 
13.h3?! [Pomalý tah, po kterém už nebude mít černý žádné problémy, měla dát alespoň do hry věž tahem] 
 
[13.Vfd1 .] 
 
13...Jbd7 [Nyní již je pozice černého naprosto v pořádku a postupně se díky nepřesné hře bílé zmocní 
iniciativy.] 
 
14.Vc2?! [Podivný tah, na c-sloupci zdvojené věže štěstí nenajdou] 
 
[, lepší bylo 14.Vfd1 s dalším De2 a vyrovnaným postavením.] 
 
14...Vac8 [Jednoduché, leč účinné.] 
 
15.Vfc1?! [Další pochybení, nutné bylo] 
 



[15.De2 s možná už trochu pohodlnější pozicí černého.] 
 
15...cxd4 16.Dxd4 Vfd8 [ 
 

XABCDEFGHY 

8-+rtr-+k+( 

7zpq+nvlpzpp' 

6-zp-+psn-+& 

5+-+-+-+-% 
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 Černý dává do hry i druhou věž a zároveň rentgenem napadá bílou dámu, pozice bílého je již nepříjemná.] 
 
17.Dd1 [Bílá se snaží dát dámu na normální pole e2, ovšem není to tak snadné...] 
 
17...Je5 18.De2 [Po 18.Jd4 by mohlo přijít 18...Jg6 .] 
 
18...Jd3! 19.Vb1?! [Lepší bylo 19.Vd1 Jxb2? (19...Jxf4! ) 20.Vxd8+ Sxd8 , kde jsem přehlédl velmi silné 
21.Jb5! 
 

XABCDEFGHY 

8-+rvl-+k+( 

7zpq+-+pzpp' 

6-zp-+psn-+& 

5+N+-+-+-% 

4-+-+-vL-+$ 
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 .] 
 
19...Sb4 [Černý dále rozvíjí iniciativu.] 
 
[Dobré bylo i 19...Je4 .] 
 
20.Jb5 [Nejsilnější bylo těžké 20.Sg5 .] 
 
20...De4 [ 
 



XABCDEFGHY 

8-+rtr-+k+( 

7zp-+-+pzpp' 

6-zp-+psn-+& 

5+N+-+-+-% 

4-vl-+qvL-+$ 

3+-+nzPN+P# 
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1+R+-+-mK-! 

xabcdefghy 

 
 Dáma vyvíjí z e4 obrovský tlak.] 
 
21.Vxc8? [Houževnatější bylo 21.Vd1 Jxf4 22.Vxd8+ Vxd8 23.exf4 Dxe2 24.Vxe2 Vd1+ 25.Kh2 a6 s trochu 
lepší pozicí černého.] 
 
21...Vxc8 [Teď již bílý nezabrání ztrátě pěšce.] 
 
22.Dd1 Jxf4 23.exf4 a6 24.Jbd4 [Počítal jsem také 24.Ja7 Va8 25.Vc1 Sc5? s dalším Db7 a lepší pozicí 
černého. (Ještě silnější je 25...Vxa7! 26.Vc8+ Sf8 27.Vxf8+? Kxf8 28.Dd6+ Ve7!–+ .) ] 
 
24...Vd8 [Jednoduché 24...Dxf4 bylo také možné.] 
 
25.Dc1? [Lepší bylo 25.Vc1 Dxf4 26.Vc4 .] 
 
25...Vxd4! 26.Jxd4 Dxd4 27.Dc8+ Sf8–+ [ 
 

XABCDEFGHY 

8-+Q+-vlk+( 

7+-+-+pzpp' 

6pzp-+psn-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-wq-zP-+$ 

3+-+-+-+P# 

2PzP-+-zPP+" 
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xabcdefghy 

 
 Bílá nemá žádnou kompenzaci za materiální nevýhodu, zbytek byl jednoduchý.] 
 
28.Dxa6 g6 [Připravuje aktivizaci střelce.] 
 
29.b3 Sc5 30.Da8+ [Po 30.De2 Je4 31.Vf1 by přišlo 31...Jg3! .] 
 
30...Kg7 31.Df3 Je4 32.De3 [32.Vf1 nejde pro 32...Jd2 .] 
 
32...Dxe3 33.fxe3 Sxe3+ 34.Kh2 Sxf4+ 35.Kg1 Se3+ 36.Kh2 Jc3 37.Vb2 b5 38.a3 e5 39.Vc2 Sd4 [ 
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 Bílá věž ani král se nemají jak dostat do hry.] 
 
40.Kg3 f5 41.Kf3 Kf6 42.g3 e4+ 43.Kg2 Ke5 44.Kf1 e3 45.a4 b4 46.a5 Ke4 47.Kg2 Kd3 48.Vb2 e2 
 

0–1 
 

 

Štěpán Hrbek 


