
Open České Budějovice 2021 
Od 1. do 9. července jsem hrál Open A v Českých Budějovicích. Přijel jsem o den dříve, abych se mohl 
trochu aklimatizovat, nebydleli jsme přímo v hotelu, ale v chatě v přírodě asi 45 minut cesty autem od 
hotelu. První kolo se hrálo 1. července od 16:00 a měl jsem černé proti Tomáši Zelenému, který má elo 
okolo 1900-2000, čili jsem byl jasný favorit, což jsem bez větších problémů potvrdil, soupeře jsem 
postupně zmáčkl na poslední řady a nakonec získal materiál. V druhém kole jsem hrál bílými s Filipem 
Nezvalem, hrála se varianta Caro-Kannu s 2.c4, kde jsem po zahájení získal pěknou výhodu, bohužel jsem 
se ale příliš zaměřil na výměnu černopolných střelců a soupeři jsem dovolit obětovat pěšce, kterého jsem 
neuplatnil a nakonec jsem nabízel remízu už v horší pozici, soupeř ji ale naštěstí přijal. Ve třetím kole 
jsem dostal černými Jakuba Šimůnka, kterému se do té doby dařilo, ovšem se mnou nezahrál nic moc a 
jednoduchým taktickým obratem ztratil 2 pěšce, které jsem lehce zrealizoval. Do čtvrtého kola jsem 
dostal prvního silnějšího soupeře, mezinárodního mistra z Rakouska. Příprava mi bohužel nevyšla, ale 
soupeř asi variantu Slovanské, kterou zvolil, také moc neznal a získal jsem jasnou výhodu. Bohužel jsem 
se v pozici špatně zorientoval a po dlouhém boji jsem udělal rozhodující chybu a prohrál. V pátém kole 
jsem hrál černými s Ondřejem Sýkorou, který mi zahrál zahájení dost nenáročně a získal jsem jasnou 
výhodu, pak jsem ale přehlédl jednoduchou taktiku a najednou jsem měl vež za 2 figury. Naštěstí jsem 
našel velkou protihru a soupeř nenašel nic lepšího než přechod do pro mě lepší věžovky. Nakonec jsme 
se dostali do koncovky, kde jsem měl pěšce víc, ovšem pozice byla jasná remíza. Soupeře jsem ovšem 
utahal a po dlouhém zkoušení soupeř nakonec udělal chybu a vzdal se. V dalším kole jsem hrál bílými 
s Ladou Zelbovou, které se na turnaji velice dařilo, a ani moje partie nezačínala moc dobře, pak jsem ale 
přešel do silného útoku a dokázal jsem najít mat. V sedmém kole jsem hrál bílými s Vaškem Fiňkem. 
Bílými jsem opět získal jasnou výhodu, bohužel jsem ale nenašel nic zajímavého a výhoda nakonec 
vyšuměla. Po kontrole jsem navíc udělal velkou poziční chybu a za několik tahů jsem byl nucen se vzdát. 
Osmou partii přikládám okomentovanou: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kopriva,Martin (2095) - Hrbek,Stepan (2234) [D30] 
 
[V 8. kole jsem hrál s Martinem Kopřivou, který začal na tomto turnaji hrát velmi často katalána, v přípravě 
jsem se tedy zaměřil na něj a až nečekaně mi příprava vyšla.] 
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jf3 c6!? [Zajímavá výstavba, která je hratelná nejenom proti výstavbám s g3.] 
 
4.g3 [4.Dc2!? s plánem zahrát g3 s krytým Pc4 má také svoji logiku.; 4.Jc3 dxc4!? 5.e3 b5 6.a4 Sb4 7.Sd2 
a5 8.axb5 Sxc3 9.Sxc3 cxb5 10.b3 Sb7 11.bxc4 b4 je známá varianta Noteboom, kde má hra velmi 
originální charakter.] 
 
4...dxc4!? [ 

XABCDEFGHY 

8rsnlwqkvlntr( 

7zpp+-+pzpp' 

6-+p+p+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+pzP-+-+$ 

3+-+-+NzP-# 

2PzP-+PzP-zP" 

1tRNvLQmKL+R! 

xabcdefghy 
 To je hlavní myšlenka, černý chce vzít na c4 a pěšce držet zuby nehty. Později se může uvolňovat 
například průlomem c6–c5, bílý by měl tudíž podniknout rychlé akce, jinak bude stát jednoduše špatně.] 
 
5.Sg2 b5 6.0–0 Sb7 7.a4! [Bílý správně napadá dámské křídlo.] 
 
7...Jf6 8.Je5! a6 9.Jc3 [Když jsem tuto variantu analyzoval, počítači se poměrně líbila varianta 9.axb5!? 
axb5 10.Vxa8 Sxa8 11.b3 cxb3 12.Sb2!  

XABCDEFGHY 

8lsn-wqkvl-tr( 

7+-+-+pzpp' 

6-+p+psn-+& 

5+p+-sN-+-% 

4-+-zP-+-+$ 

3+p+-+-zP-# 

2-vL-+PzPLzP" 

1+N+Q+RmK-! 

xabcdefghy 

 



 , kde by měl bílý za pěšce zajímavou kompenzaci, ovšem černý samozřejmě nestojí nijak špatně.] 
 
9...Dc8! [ 

XABCDEFGHY 

8rsnq+kvl-tr( 

7+l+-+pzpp' 

6p+p+psn-+& 

5+p+-sN-+-% 

4P+pzP-+-+$ 

3+-sN-+-zP-# 

2-zP-+PzPLzP" 

1tR-vLQ+RmK-! 

xabcdefghy 
 Důležitý tah, černý kryje Sb7 a je připraven brát po axb5 cxb5.] 
 
10.Sf4?! [Objektivně to možná ještě není tak velká chyba, ale bílý volí moc pasivní plán. Střelec patří když 
už na g5. Také nutno dodat, že se mi pozice hrála i s psychologického hlediska mnohem lépe, bílému bylo 
jasné, že jsem v přípravě, má pěšce míň. Není divu, že měl za chvíli o půl hodiny na hodinách méně.] 
 
[V přípravě jsem měl a mělo přijít 10.e4! Jbd7 11.f4! Se7 12.f5! exf5 13.exf5! 0–0! S velice zajímavou 
hrou.] 
 
10...Jbd7 11.Vc1 Se7 12.e4 [12.Sg5!? bylo paradoxně možná lepší.] 
 
12...0–0 [Černý se jednoduše vyvinul a bílý pomalu ztrácí kompenzaci.] 
 
13.De2 Jxe5 [Černému zjednodušení nevadí.] 
 
14.Sxe5 Jd7 15.Sf4 [15.f4? f6 16.Dg4 Jb6!?–+] 
 
15...c5!? [ 

XABCDEFGHY 

8r+q+-trk+( 

7+l+nvlpzpp' 

6p+-+p+-+& 

5+pzp-+-+-% 

4P+pzPPvL-+$ 

3+-sN-+-zP-# 

2-zP-+QzPLzP" 

1+-tR-+RmK-! 



xabcdefghy 

 
 Typický uvolňovací průlom. Počítači se tento tah nelíbí, ale přijde mi poměrně logický.] 
 
[Počítač by byl šťastnější s tahem typu 15...Vd8 , což má také něco do sebe.] 
 
16.d5! [16.dxc5? Dxc5 17.Se3 Dc6–+] 
 
16...e5 17.Sd2 [Do této pozice jsem mířil (respektive myslel jsem, že uhne na e3). Černý má jasný plán 
hry - hra na dámském křídle - a útok bílého na královském křídle vypadá opticky mnohem lépe než ve 
skutečnosti je.] 
 
17...b4 18.Jd1 a5 19.Je3 Jb6 [ 
 

XABCDEFGHY 

8r+q+-trk+( 

7+l+-vlpzpp' 

6-sn-+-+-+& 

5zp-zpPzp-+-% 

4Pzpp+P+-+$ 

3+-+-sN-zP-# 

2-zP-vLQzPLzP" 

1+-tR-+RmK-! 

xabcdefghy 

 
 Černý kryje na c4 motivem Sa6.] 
 
20.Jf5? [Přes všechno mělo přijít odvážné 20.Jxc4! , kde po 20...Jxc4 21.Dxc4 Sa6 22.Dc2 Sxf1 23.Sxf1 
má počítač pravdu, že se černému pozice bude vyhrávat těžko, ale pořád bych ted pozici neohodnotil jako 
vyrovnanou...] 
 
20...Sf6 [Černý se útoku bílého lehce ubrání - jednoduše může dát do obrany moc figur.] 
 
21.f4 [Po 21.Dg4 by mohlo přijít třeba 21...g6 a bílý buď útok přepískne a ztratí materiál, nebo iniciativa 
vyšumí a rozhodne materiální převaha černého a volní pěšci na dámském křídle.] 
 
21...Dd8! [Uhýbá z vidliček a uvolňuje místo druhému střelci.] 
 
22.fxe5 Sxe5 [Střelec je na e5 více než spokojený.] 
 
23.Dg4 Sc8! [ 
 
 
 
 
 



 

XABCDEFGHY 

8r+lwq-trk+( 

7+-+-+pzpp' 

6-sn-+-+-+& 

5zp-zpPvlN+-% 

4Pzpp+P+Q+$ 

3+-+-+-zP-# 

2-zP-vL-+LzP" 

1+-tR-+RmK-! 

xabcdefghy 

 
 Útočí na 2 hlavní útočné figury bílého. Černý už stojí na výhru.] 
 
24.Sg5 [I po 24.Sh6 g6 25.Sxf8 Dxf8 26.Dg5 f6 27.Jh6+ Kg7 28.Dh4 by stál černý na výhru - dámské 
křídlo rozhodne.] 
 
24...f6 25.Sh6 g6! [Nebojí se dočasných materiálních ztrát.] 
 
26.Sxf8 Dxf8–+ [ 
 

XABCDEFGHY 

8r+l+-wqk+( 

7+-+-+-+p' 

6-sn-+-zpp+& 

5zp-zpPvlN+-% 

4Pzpp+P+Q+$ 

3+-+-+-zP-# 

2-zP-+-+LzP" 

1+-tR-+RmK-! 

xabcdefghy 

 
 Teď je definitivně konec. Nejvtipnější je, že by stál černý na výhru i kdyby nedokázal bílého jezdce 
dobrat... Bílá dáma nemá ale žádné ústupové pole po g-sloupci, takže nezabrání Kh8.] 
 
27.Vc2 [27.De2 gxf5–+] 
 
27...Kh8 [Černý získává svázaného jezdce.] 
 
28.Ve2 c3 [To nebylo nutné, ale proč ne, černý pobere co může.] 



 
29.bxc3 gxf5 30.exf5 Sa6! 31.cxb4 [Ani 31.Vxe5 by bílého samozřejmě nezachránilo. 31...Sxf1–+ 
(31...fxe5–+) ] 
 
31...Sxe2 32.Dxe2 axb4 33.Db5 Dd6 34.a5 Jd7 35.Dc6 Vxa5 [Šlo i 35...Dxc6 , například: 36.dxc6 Sd4+ 
37.Kh1 Je5–+  
 

XABCDEFGHY 

8r+-+-+-mk( 

7+-+-+-+p' 

6-+P+-zp-+& 

5zP-zp-snP+-% 

4-zp-vl-+-+$ 

3+-+-+-zP-# 

2-+-+-+LzP" 

1+-+-+R+K! 

xabcdefghy 

 
 .] 
 
36.Dc8+ Kg7 37.Ve1 Va1 [ 
 

XABCDEFGHY 

8-+Q+-+-+( 

7+-+n+-mkp' 

6-+-wq-zp-+& 

5+-zpPvlP+-% 

4-zp-+-+-+$ 

3+-+-+-zP-# 

2-+-+-+LzP" 

1tr-+-tR-mK-! 

xabcdefghy 

 
 S výměnou věží hasnou veškeré šance bílého na nějakou protihru.] 
 
0–1 
 
 



Do devátého kole proti mně nastoupil Pavel Flajšman, kterému jsem zahrál variantu Anti-Grünfelda, ve 
které se hned na začátku mění dámy. Soupeř ztratil hodně času a pozici nezahrál dobře. Povedlo se mi 
dostat mého pěšce až na a6 a následně jsem získal pěšce, kterého jsem po silném tahu uplatnil k výhře. 

Získal jsem tedy nakonec 6,5 bodu, umístil jsem se 11. a získal jsem necelých 24 bodů na ELO, což 
samozřejmě potěšilo. Turnaj nevnímám jako až tak velký úspěch, ale přeci jen se mi v drtivé většině 
případů podařilo porážet elově slabší hráče než jsem já, což je také důležité. Se silnějšími se mi snad bude 
třeba dařit lépe příště. Organizačně bylo vše v pořádku (až na mírné opoždění začátků kol a ne příliš 
procítěné vyhlášení), hodně se mi líbilo, že byl na partii samostatný stůl a všechny partie byly na 
onlinech. 


