
Úsek reprezentace mládeže 

Situační zpráva 3 – 7.9.2017 

1) Reprezentační soutěže mládeže: 

V měsíci srpnu byly ukončeny dvě soutěže reprezentace mládeže: 

ME družstev do 18 let Polsko: Družstvo juniorů H18 nakonec nastoupilo v sestavě Jan 

Vykouk, Josef Havelka, Daniel Kožúšek a Matyáš Zeman, obsadilo v sedmikolové soutěži 

mezi 22 týmy 12. místo. (+3=1-3) Družstvo juniorek D18 nastoupilo v sestavě Nela 

Pýchová a Natálie Kaňáková, a obsadilo rovněž 12. místo mezi 18 družstvy. Individuální 

výsledky jednotlivců: Vykouk 4,5/7 (norma IM), Havelka 2,5, Kožúšek 2, Zeman 4 a 

Pýchová 1,5, Kaňáková 4,5. Obě družstva měla jednoznačně na lepší výsledek, bohužel 

však Kožúšek a zvláště Pýchová nezvládali své nervy a zcela pokazili řadu výborně 

stojících partií – to zvláště v soutěži dívek již dost dobře nešlo napravit. 

Podrobnosti v přiložených zprávách kapitánů družstev: ZZ_MEJ_T18-dívky.docx + 

ZZ_MEJ_T18-chlapci.docx 

MS kadetů 8 – 12 Brazílie: Pěkný výsledek zaznamenala po vynikající druhé polovině 

jedenáctikolové soutěže Anna Lhotská, která obsadila v kategorii D12 celkově 7. místo 

(7,5/11, 5.-7.místo). Karel Brožka v kategorii H10 odvedl slušný standard a obsadil 53. 

místo (5/11, 53.-60. místo), o lepší umístění ho připravily prohry v obou závěrečných 

kolech. Hodně daleko za očekáváním zůstal Štěpán Hrbek v kategorii H12, který obsadil 

výkonem 5,5 bodu až 47. místo (42.-52.), nasazen do soutěže byl ovšem jako číslo 14. 

Podle neoficiálních informací hlavně on, ale i někteří další naši reprezentanti v Brazílii 

bojovali i se zdravotními problémy. Emma Dobsa v kategorii D10 obsadila ziskem 4 bodů 

50. místo (44.-51.), při své reprezentační premiéře nezvládala především partie černými 

figurami. Kategorie do 8 let jsme na MS neobsadili. 

V těchto dnech právě probíhá ME mládeže kategorií 8 – 18 v Rumunsku, k odletu se 

připravuje výprava naší reprezentace na MS kategorií 14-18 v Uruguayi. 

2) Soustředění 

Byla uspořádána další dvě soustředění. 

Kunžak, 23.-28.6.2017 – soustředění pro mládež 12-16 let za účasti 20 chlapců a dívek. 

Podrobnosti v závěrečné zprávě ze soustředění: CampKunžak2017-Mládež-ZZ.docx 

Olomouc, 15.-16.8.2017 – jednodenní soustředění před odjezdem na ME družstev do 18 

let. Zúčastnili se všichni nominovaní reprezentanti a kapitáni družstev Pavel Šimáček a 

Lukáš Vlasák. Soustředění bylo zaměřeno na otázky zápasové taktiky, procvičení 

propočtu, řešení některých konkrétních problémů v zahájení a připomenutí některých 



zvláštností v koncovkách. Účastníci z tohoto soustředění odcestovali přímo na MEJ 

družstev. Vyúčtování soustředění bylo předáno na sektretariát spolu s vyúčtováním ME 

družstev do 18 let. 

3) Individuální trénink 

Probíhá první fakturační termín, část smluv ještě nebyla formálně dokončena, na 

sekretariátu je řada smluv, na kterých ještě chybí podpisy ze strany svazu. Celá 

problematika bude doladěna po návratu z ME mládeže 
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