
Open Bohumín 2021 – Viktorie Buchtová 
 
Ve dnech 3.-11.7.2021 jsem se účastnila turnaje v Bohumíně, na který nás vozili rodiče. 

Vzhledem k tomu, že termínově téměř navazoval na MČR v Koutech, kde jsem nehrála moc dobře, 
tak jsem se na turnaj moc netěšila.  Na druhou stranu jsem si říkala, že se potřebuji konečně rozehrát 
a jako cíl jsem si dala alespoň vyhrát mezi holkami. 

 

První dvě partie byly z mé strany velmi nevýrazné a tak jsem byla pořád na nule.  

3. kolo Buchtová – Sikorová: 

Konečně jsem se už chytla a zahrála jsem pěkně za celý bod (zisk kvality níže). 

 

 

4. kolo Rychtecký – Buchtová: 

Ve čtvrté partii soupeř Pavel Rychtecký obětoval jezdce za dva pěšáky, ale nedokázal to při útoku na 
krále zužitkovat. A když nenašel v závěru jediné možné vítězné pokračování (diagram), tak se kvůli mé 
převaze vzdal. 

  38. exc6, Vxd4 39. c7 (nejde zabránit prosazení) 

5. kolo Buchtová – Čubok: 

V této partii jsem nestála dobře, ale soupeř podcenil taktiku a ztratil jezdce v domnění, že by jinak 
získal kvalitu. 

 17. …,0-0-0 18. dxc6, Vxd1 19. Sh3+, Kb7 20. Vxd1 (doberu věž zpět) 

 



 

 

 

6. kolo Šrámek – Buchtová: 

V šesté partii jsem měla nadějně postouplé dva pěšce, ale k plánovanému dvojúderu pěšcem na e2 
jsem se nedostala. Po ztrátě figury jsem v závěru zachránila půl bodu jen díky chybě soupeře, který se 
již chystal matovat a obětoval jezdce, aby v zápětí zjistil, že se můžu ubránit. 

 

7. kolo Buchtová – Tauš: 

V sedmé partii jsem hrála s Martinem Taušem dlouho velmi vyrovnanou partii, ale v pozici na 
diagramu jsem se nechala asi ztrhnout tím, že byl soupeř v časovce a zbrkle jsem správně 
nepropočítala obranu proti soupeřově věži na první řadě a po ztrátě pěšce jsem již tahala za kratší 
konec. 

 26. Jd3, b5 27. f3?, Vh1 28. h3??, gxf3 (úplně stačilo v 27. Ve1 a byla by to 
asi remíza) 

 

8. kolo Koper – Buchtová: 

Největší zklamání tohoto turnaje – krásně hraná partie s pěknou taktikou (diagram). 

Kdo odhalí chybu v mém propočtu? 

    

 
A v této vyhrané pozici jsem si to i přes dostatek času nepohlídala a trestuhodně prohrála (celý 
rozbor partie je v příloze). 

 
 
 



 
 
 
 
 
9.kolo Buchtová – Tomanec: 
 
Povedená partie, ve které soupeř nekorektně obětoval koně, a pak už jsem zakončila celý turnaj 
pěkným matem.  
 

 
 
 
 
 
Celkově jsem byla s turnajem nakonec velmi spokojená, protože v posledních sedmi partiích jsem 
dokázala pěkně hrát i se silnými soupeři a získaných 4,5 bodů a +97 ELO je náplast na nepovedené 
MČR. 
 
Chtěla bych také poděkovat Šachovému svazu ČR za podporu a Zdeňkovi Holeksovi za přípravu. 
 
21.7.2021 
Viktorie Buchtová 
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