Ve dnech 23.8. - 31.8. 2020 se konalo MČR mužů výjimečně v Plzni (po 109 letech) v secesních sálech
Plzeňského Prazdroje. Navíc ještě MČR komentovali předseda ŠSČR GM Martin Petr a občas i IM
Michal Konopka a samozřejmě hráči. Všechna kola MČR začínala v 16:00, až na poslední kolo, které se
hrálo v 10:00 a na 5.kolo, které se hrálo ve 13:00. Hrál se i Calliditas Open, blitz turnaj a turnaj ve
Fisherových šachách, taktéž v místnostech Plzeňského Prazdroje. Open vyhrál Matouš Eret, blitz
vyhrál jeho bratr Jonáš Eret a Fischerovy šachy vyhrál Filip Holý. Bydleli jsme společně s dalšími členy
BŠŠ na kolejích vedle multifunkčního hřiště, na kterém jsme hráli fotbal, ale dalo se na něm hrát i
tenis či házená, celou dobu mě připravoval můj trenér FM Jakub Rabatin, ale teď už k mému
výsledku:

1.kolo:
Normálně bych měl první kolo volno, ale díky Ondrovi Nytrovi, který při turnaji ve Vsetíně
hodně ztratil mě nahradil z poslední příčky a první kolo měl volno on.
Bez přípravy jsem černými figurami nastoupil proti hned prvnímu titulovanému hráči panu IM
Juřkovi Josefovi. Rozehrál jsem proti 1.d4 královskou indickou obranu, kterou jsem teprve
zkoušel.
Soupeř ale prokázal svých zkušeností s pozicí a využil mých nepřesností. Získal výhodu a
zkušeně vyhrál.

2.kolo:
2.kolo jsem dostal bílými Vlastíka Babulu mladšího. Soupeř zahrál Najdorfa a já jsem zahrál
velmi zajímavý tah 6. f4!?,

kde černý zvolil zprvu správné pokračování, ale pak přišla velmi nenápadná chyba.
Stalo se 6…e6 7.Sd3 a teď přišla ta chyba Se7? kdy černý pouští tah 8.e5! po kterém je ještě
přijatelné pro černého tah Jd7, protože po dxe5? dxe5 se stalo…

10.Jxe6!! stále součástí mé přípravy (samozřejmě jsem nemohl vědět, že zahraje tah Se7, ale
počítat jsem s tím musel) a po fxe6 Dh5+ Kf8 a 0-0+! kde musí představit figuru zpět a pozice
černého se rozpadá. Soupeř šel místo fxe6 Da5 Jxg7+ Kf8 Sh6 Dxe5 Je2 a postupem času
jsem vyhrál pozici s pěšcem víc.

3.kolo
Hrál jsem černými s Markem Kawulokem (ročník 1993), který předchozí dvě kola remizoval
s GM Viktorem Lázničkou a GM Peterem Michalíkem, takže jsem věděl, že to bude těžký
zápas.

Rozehráli jsme 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 g6 a rozehrál jsem to téměř stejně jako mistr světa GM
Magnus Carlsen, ale místo toho, abych zahrál 10…b6

tak jsem zahrál 10.De7?!

což si při plánu s f4 lezu pod věž.
Dále se hrálo 11.Jh2 Jf8 12.f4 exf4 13.Sxf4 g5 14.Sg3 Jg6 15.Vae1 Se6

Zde soupeř zahrál tah 16.e5, ale byl zde i zajímavý tah 16.Jd5!? kdy po cxd5 exd5 0-0-0 dxe6
fxe6 Jg4, kde vzniká slabina na e6 a všechny figury bílého hrají. Po e5 se stala velká rošáda, 17.Jf3
(nejspíš chtěl pokrýt na e5) g4 18.hxg4 Sxg4 19.Je4 Sxf3 20.Jd6+ Vxd6

Tah, který mi dává šance a bílý musí hrát přesně, aby vyhrál. Soupeř začal správně exd6, ale po Sd4+
zahrál nelogické Kh2. Pro mě byl jasný tah Kh1 (po Sf2 Dxd6, po Vf2 jsem chtěl hrát Dd7 gxf3 Dh3
Sh2 a Jh4), ale když už našel bílý Kh1, tak ještě po Dg5 musí najít tah Da5!!(mimochodem GM Petr
s IM Konopkou to hledali asi 10 min [https://www.youtube.com/watch?v=8YTpCt3c4HE začínají
komentovat v 1:20.00 a pak jsem se chtěl po partii podívat, jak vypadá názor na partie od GM
Martina Petra, kde mě i pozval do studia (2:14.15) a šel jsem i něco okomentovat o té mé partii].
Abych se vrátil k partii, tak po Kh2 přišlo Dg5 a bílý prohrává. Ještě zkusil Vxf3 Dxd2 a Vxf7, ale
marně. Po Se3 Vc7+ Kb8 d7 Jf4 se soupeř vzdal.

4.kolo
V tomto kole jsem hrál bílými figurami s Klementem Lukášem (ročník 1992) kde mě soupeř překvapil
variantou francouzské s 3…Jc6, kde jsem si nevzpomněl, že po 4.Jgf3 Jf6 mám hrát e5 Jd7 Se2 f6 exf6
Dxf6 Jf1!

ale zahrál jsem 5.Sd3 a po Jb4 jsem musel dát dvojici střelců. 6.0-0 Jxd3 7.cxd3 Se7 8.Ve1 0-0 9.Jf1 b6
10.Sg5 (s myšlenkou vyměnit střelce a zbavit soupeře dvojice střelců)

10…h6 11.Sh4 Sb7 12.e5 Jd7 13.Sxe7 Dxe7 14.Vc1 c5 15.dxc5 dxc5 16.d4 Chtěl jsem trochu oslabit
centrum černého (např. na 16…c4 bych zahrál 17.b3 s dalším Je3 a tlakem na c4) Stalo se 16…Vfc8
17.Je3 a5 Zde jsem přemýšlel o tahu 18.Db3, s myšlenkou po Vab8 zahrát 19.Da3.

Nakonec jsem zvolil tah 18.dxc5, protože po 18.Db3 nelíbilo Sa6 a po Da3 Kf8 s tím, že černý pokryl
dámu a na a5 vzít nejde kvůli 20…Se2 21.Dc3 Sxf3 22.gxf3 a Vxa2, kde černý získal pěšce zpět a díky
špatnému králi a trochu aktivnějším figurám stojí dle mého názoru lépe.

Stalo se tedy 18.dxc5 Jxc5 19.Dd4 Sa6 20.Vc3, po kterém zahrál tah Vc7, aby na Vec1 měl Vac8. Já
jsem ještě místo Vc7 počítal zajímavý tah Vb8 s myšlenkou zahrát na Vec1 Vb4 a po Vxc5 Vxd4 Vxc8+
Sxc8 Vxc8+ Kh7 Jxd4 Db4…

…kde by vznikla zajímavá pozice, kde podle mě stojí černý trochu líp, ale já jsem neměl vůbec v plánu
hrát tuto pozici. Po již zmiňovaném Vb4 bych zahrál tah 22.Jxd5!?

Po exd5 23.Dxd5 Vb5 24.a4! kde získávám figuru zpět, ale pozor, po Vxb2 (i místo Vb5) musím udělat
okno h3! a vzniká dle mého zhruba vyrovnaná pozice. Soupeř ale zahrál tah 20…Vc7 a po 21.Vec1
pokryl jezdce tahem Vac8, po kterém začínají vznikat hrozby jako Je4 či Jd3 a obojí nejde pokrýt.
Zvolil jsem obranu proti první hrozbě Je4 a soupeř nezahrál nic jiného než Jd3!

Zde bych neměl zahrát Vxc7 kvůli tomu, že primitivně vezme na c7 a po další výměně černý získává
matové hrozby po sloupci c a zároveň visí pěšec na e5, Tyto dva problémy nejdou současně pokrýt
(po Jf3 přichází šach na c1 a po Jf1 Jf4 bílý prohrává). Když tedy nechci hrát Vxc7, tak musím hrát
V1c2 a po Jb4 musím vyměnit všechny věže a po 25…Dxc7 musím zahrát defensivní tah 26.Jb3.

Černý zde může zkusit zahrát 26…a4, ale po Jc5 bílý pokryl všechny hrozby (po a4 Dxb4 axb3 Dxb3
d4! Jd1 Dxe5 černý stojí lépe). Místo 26…a4 se stalo 26…Jxa2 a po Da4 Jc1 28.Dxa5 Dxa5 Jd3 29.Jc6
Chtěl jsem pokrýt pěšce e5, protože i když mám jakožto bílý volného pěšce b, tak černý získává na e5
a postup černých pěšců bude rychlejší než postup jednoho mého pěšce. Pokryl jsem na e5 také proto,
že po Jxb2 se pěšec d snadno dá zablokovat skrz pole d4. Vznikla tedy tato koncovka:

Tato koncovka je objektivně remíza, ale černý se to snaží vyhrát, protože má pěšce víc. Přeskočím to k
důležitému momentu, kde černý dle mého udělal chybu.
Po téměř 25 tazích vznikla tato koncovka, kde podle mě černý zahrál chybu 54…h5?

Tah h5 je chyba, protože pouští Jd4 se ztrátou pěšce zpět. Místo h5 měl jít nejspíše Je4 Jxe4 Sxe4, ale
po Jd4 stále držím remízu. Po 54…h5 55.Jd4 černý riskuje prohru! Stalo se 55…Je4? Počítačová
analýza ještě doporučuje tah 55…g6, s tím, že po Jxe6+ Sxe6 Jxe6+ Ke7 drží remízu.

Stalo se ale Je4 56.Jxe6+ Sxe6 57.Jxe6+ Kf7 58.Jc7, po kterém opět počítačová analýza nachází tah
58…Jc5! s obětí pěšce. Po Jxd5 chce hrát Jd3+ a po Ke4 Jc5+ zpět! Na Kf5 je vždy g6+ a ještě může bílý
zkusit tah Ke3, jenže už přichází Ke6 a po Kd4 Jb3+ Ke4 Jc5+ remíza. Černý pasivně pokryl pěšce
tahem Jc3 a po e6+ Kf6 Je8+ bílý nečekaně vyhrává! 60…Kxe6 61.Jxg7+ Kd6 62.Jxh5 vzniká tato
koncovka:

Zde má bílý pěšce víc a dva volné nezastavitelné pěšce. Tuto koncovku jsem po pár tazích bez
problémů vyhrál.

5.kolo
Po výhře z předchozího kola jsem doufal, že si zahraju s nějakým GM hráčem. Bohužel se tak nestalo,
chytil jsem bílými figurami pana FM Šorma Daniela, který byl asi tím největším překvapením turnaje.
Připravovali jsme se společně s mým trenérem FM Jakubem Rabatinem na sicilskou obranu, ale
soupeř zvolil Caro-Kann s fianchettem na královském křídle.

Hrálo se 6.Db3 Sg7 7.cxd5 0-0 8.Se2 Jbd7 Před tímto tahu jsem věděl, že na pěšce d5 černý útočí
spíše manévrem Ja6-Jc7, ale soupeř zahrál Jbd7. Nevýhoda převodu Jbd7-Jb6 je, že Jb6 by mohl být
pod nějakým a4-a5. 9.Sf3 Jb6 10.a4 Více se hrál tah Jge2, ale tah a4 tam dříve nebo později stejně
přišel. 10…a5 11.Sg5? Proč je tento tah chybou? Protože pouští Dd6. Výrazně lepší je zahrát Sf4 proti
Dd6! Po Sg5 ještě nepřišlo Dd6, ale 11…Sf5, po kterém ještě můžu zahrát Sf4, ale zaprvé ztrácím
tempo a zadruhé přichází silné Sd3 a Sc4, což už pro bílého není dobré. Přišlo 12.Vd1 (proti Sd3) a
černý odpovídá Dd6. Hrozí Db4, kterému se nedá zabránit. Rozehrál jsem figuru 13.Jge2 a přišlo Db4.

Musím vzít jinak přichází Sc2 a Sb3 (po pokrytí dámy Jc1 je odpověď Dxb3 Sxb3 Sc2). 14.Dxb4 axb4
15.Sxf6 Sxf6 16.Jb5 Jxa4 17.0-0 Jxb2 18.Va1 Jc4

Po tomto tahu hrozí opravdu hodně věcí, např. b3 či Jd2 s dalším Jxf3+ a bílého je na vzdání. Ještě
jsem zahrál pár tahů, ale pak jsem se vzdal.

6.kolo:
V šestém kole jsem černými figurami dostal juniora FM Mládka Richarda. Zahrál jsem Kalashnikovu
variantu v sicilské obraně a soupeř zvolil plán se střelcem na d3.

Zahrál jsem 0-0 a soupeř taktéž udělal 0-0. Přišlo Jb4 a zde mě soupeř překvapil tahem 12.Se2!? Po
tomto tahu jsem principiálně rozehrál střelce na e6 a soupeř vyhnal jezdce z b4 tahem 13.a3.
Ustoupil jsem zpět na c6 a přišlo zpět Sd3. Zvolil jsem asi předčasně tah b4 (po axb4 Jxb4 a pokud si
chce bílý nechat střelce, musí zpět na e2 nebo může i na c4). Soupeř zvolil správně Jcd5 a já jsem
zbrkle vzal na a3 15…bxa3. Soupeř očekával více tah a5, který ale do budoucna pouští pole b5 pro
figuru. 16.Vxa3 a5 17.c3 Sxd5 Asi nebylo nutné brát toho jezdce, protože po 18.exd5 (to se také

hrálo) je volné pole f5 pro jezdce či jinou figuru (ale hlavně jezdce) a zároveň se zbavuji dvojice
střelců. Jb8 19.Sb5 Db6 20.Vb3

Toto pokrytí střelce a ještě s tempem jsem nečekal, spíše jsem očekával pokrytí dámou De2 nebo
Dd3. Po Vb3 jsem zahrál Dc5 21.Jf5 Sd8 22.c4 Kh8 Myšlenka tahu Kh8 je prostá: chci vyhnat jezdce
na f5 tahem g6, ale při králi na g8 po g6 přichází silné Sh6 a po gxf5 Vg3+ Jg4 Vxg4+! a černý dostává
mat, ale s králem na h8 po Sh6 můžu zahrát Vg8, které jsem předtím neměl. Po Kh8 přišlo tempo na
dámu 23.Se3 Dc7 24.f4 Jbd7 25.fxe5 Jxe5 26.Sd4 g6? Chtěl jsem konečně vyhnat toho jezdce, ale
přehlédl jsem taktický úder 27.Jxd6! Dxd6, ale správným řešením není logické Ve3 (které se stalo i
v partii), ale 28.c5! kde po Dxd5 přichází ještě 29.Sc4 s dalším Vxb8 +-. Stalo se tedy 28.Ve3, po
kterém jsem mohl zredukovat výhodu bílého, ale nenašel jsem! Správné řešení v této pozici…

…je tah 28…Vxb5! (tento tah viděl i soupeř, ale já ne) kde po cxb5 je prosté Jfd7 s krytím jezdce a po
Sxe5 je tempo na věž Dc5! Vxf6 Sxf6 Sxf6+ Kg8 Ve4, kde bílý pořád drží výhodu kolem +0,50. Já jsem
zahrál materialisticky Jxc4 (abych neměl pěšce méně) 30.Sxc4 Vb4 31.b3 Kg8 32.Sc3 Vb7 33.Df3

V této pozici stojí černý na prohru kvůli aktivním figurám bílého a slabému králi. Soupeř už tuto pozici
bezchybně dotáhl do vítězného konce.

7.kolo
V tomto kole jsem černými figurami opět dostal juniora – Jakuba Voříška. Rozehráli jsme opět
Kalashnikovu variantu, ale soupeř nezvolil hlavní varianty, ale trošku vybočil tahem 6.c4 (což je druhý
nejhranější tah po 6.J1c3)

Stalo se Se7 7.J1c3 – signální tah k tahu 7…a6 8.Ja3 f5 9.exf5 Sxf5 10.Jc2 Jf6 11.Je3 Se6 12.g3!?

Znám spíše výstavby se střelcem na d3, takže to pro mě bylo něco nového. Stala se 0-0 13.Sg2 Dd7
14.0-0 Vc8 15.b3 b5!? Známý motiv černého v těchto pozicích – černý odstraňuje jediného
centrálního pěšce a chce rozjet ty své, i za cenu pěšce. Bílý nevzal a zahrál 16.Jcd5 Sd8 17.Sb2 Je7
Teď bílý po zhruba půl hodině zvolil následující pokračování: 18.axb5 axb5 19.Jxe7+ Sxe7 20.a4 bxa4
21.bxa4 Vb8 22.Dd2

V této pozici jsem pro jistotu zahrál Sh3, kdybych náhodu potřeboval tah Va8 pro zastavení pěšce.
Stalo se Sxh3, což podle mě není asi nejnutnější tah. Soupeř měl jít a5 s dalším postupem a6-a7 s tím,
že vždy po Sxg2 je Kxg2 a krále bílého nečeká takový útok jako s černou dámou na h3. S králem na g2
a bez dámy na h3 se mohou vyskytovat obranné motivy jako h4 – proti manévru Je4-Jg5-Jf3+. Stalo
se 23.Sxh3 Dxh3 24.a5 Kh8 proti šachu na d5 25.a6 Je4 26.Dd5 Jg5 27.a7

Po tomto tahu bohužel nejde zahrát prosté Va8 kvůli silnému obrannému motivu f4! gxf4 Vxf4 Vxf4
Dxa8+ +-. To zde nevadí, protože černý vytáhne eso z rukávu a zahraje tah 27…e4!! Po tomto tahu
nezbývá bílému nic jiného, než obětovat dámu za věž a jezdce tedy: 28.Dxg5 Sxg5 29.axb8D Vxb8
30.Va7

Na g7 je najednou problém, který se dá pokrýt třemi způsoby: Sf6, Vg8 a Sh6

-Po Sf6 se mi nelíbilo, že prostě vezme, gxf6 a zablokuje pozici skrz pole d5 a útoku na d6 (Vd1, Va3,
Jd5, h4)
- Po Vg8 se mi nelíbilo, že ta věž tam zůstane pasivní a to jsem nechtěl.
Tak jsem zahrál poslední možnost – Sh6. Soupeř rozehrál věž na sloupec tahem Vc1 s myšlenkou
Vcc7, která nejde tak úplně pokrýt, protože po Vc8 Vxc8 Dxc8 přichází hnusný tah Jf5!, po kterém
jsem nenašel správnou možnost pro černého. Stalo se 31…Kg8 32.Vcc7 a po Vc8 33.Ve7 Kh8 34.Vxe4
jsme se se soupeřem dohodli na remíze.

Už jsem měl málo času a říkal jsem si, že prostě bude držet věže na 7. řadě a já se nikam nedostanu.

8.kolo
Jako kdyby se už nemohlo stát jinak… Dostal jsem bílými Matyáše Zemana, jak jinak než dalšího
juniora, ale musím se s tím smířit a jít dál. Soupeř mohl jak Francouzskou, tak Sicilku a na tom turnaji
zkoušel i Berlín (varianta ve Španělské), ale na vše jsem byl připraven. Soupeř nakonec zvolil
Francouzskou obranu: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 h6!? Černý chce zbránit tahu Sg5. 4.c3 c5 5.cxd5 exd5
6.Jgf3 Jf6 7.Sb5+ Sd7

Zde jsem zahrál 8.Sxd7+, ale bylo zde i zajímavé pokračováumí v podobě De2+, po kterém černý musí
představit dámu, jinak ztratí pěšce c5. Po De7 by se stala výměna, Sxe7 10.Sxd7+ Jbxd7 11.dxc5 Jxc5
Bílý bude hrát na izolovaného pěšce a na pole d4. Po Sxd7+ soupeř vzal na d7 jezdcem a má odpověď
byla rošáda. Soupeř rozehrál střelce na e7, 10.Ve1 0-0 11.Jf1 – začal jsem převádět jezdce. Ve8
12.Je3 Jf8 13.Je5 cxd4 14.Dxd4 Je6 15.Dd3 d4 16.Jf5 dxc3

Zde jsem zahrál jasně nejlepší tah 17.Dg3! (po tomto tahu jsem si myslel, že partie nemůže skončit
jinak než 1-0) soupeř na to odpověděl asi správné Kh7 (po cxb2 bych zahrál Jxh6+ po Kf8 třešnička na
dortu Dg6!!, po Kh7 Jhxf7 a po Kh8 Jhxf7+ taktéž. Po Kh7 přišlo Jxf7 Dd5 a Je5 zpět. Na to přišla
odpověď v podobě g5. Přišlo správné Dh3 a na to přišlo Sf8.

Teď jsem mohl zahrát velmi těžký tah bxc3!, po kterém stále stojím lépe, ale přišla kombinace Jxh6
Sxh6 Df5+ Kh8 Dg6 Sg7 a po Jf7+ Kg8 Jh6+ skončila partie trojitým opakováním pozice.
9.kolo
9.kolo jsem zakončil černými téměř už tradičně – s juniorem Davidem Gloserem. Po osmém kole jsem
si říkal, že juniorů už bylo dost, ale co už, stalo se to, co se stalo. Soupeř mě překvapil hned v prvním
tahu a zahrál Birdovu variantu 1.f4 d5 2.Jf3 Jf6 3.b3 g6 4.Sb2 Sg7 5.e3 Se2 6.0-0 c5 7.0-0 Jc6 8.Je5
Dc7 9.Sf3

Zde jsem mohl zahrát aktivní tah do centra Je4! (po d3 Jxe5 fxe5 Sxe5 Sxe5 Dxe5 visí věž na a1). Po
Je4 soupeř plánoval d4 s normální pozicí. Já jsem zahrál zbaběle e6 a soupeř odpověděl jednoduše
10.c4 Jd7 11.d4 Jdxe5 12.dxe5 dxc4 13.bxc4 Vd8?

Je divné, že je principiální tah s tempem chybou, ale je to tak, protože bílý zahrál De2 a pokryl pěšce
c4. Místo Vd8 bylo přijatelné Ja5 s dalším Sd7 a Sc6, protože potřebuji rozehrát figury na dámském
křídle. Po Vd8 De2 už jsem ztratil čas na rozehrání figur a soupeři netrvalo dlouho k získání bodu.
Výsledek celého turnaje vidím pozitivně a nadprůměrně, protože jsem uhrál pěkné 4 body s výkonem
2200, připsal si 100 bodů do ela a dále jakožto předposlední nasazený jsem obsazoval 51. příčku.
Na závěr bych chtěl poděkovat svazu a Petru Piskovi za grant na tento turnaj a i za to, že ačkoliv bylo
MČR zúženo do ela 2200, tak jsem si jej mohl zahrát a předvést co ve mně je.

Matyáš Paseka

