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Mistrovství Evropy mládeže v šachu pro rok 2012 se uskutečnilo v pražském TOP hotelu 
ve dnech 16.-26. října. Poprvé v historii samostatné České republiky jsme měli možnost 
hostit takto rozsáhlou mládežnickou akci, čehož čeští hráči samozřejmě patřičně využili. 
Oproti  reprezentačním  akcím  v zahraničí,  kterých  se  vždy  účastní  přibližně  patnáct 
reprezentantů, se v Praze představilo hned 154 českých hráčů a hráček.

Před  mistrovstvím  jsem  do  krátké  zprávy  pro  tiskovou  konferenci  uvedl,  že  budu 
spokojen, pokud se České republice podaří získat jednu medaili a několik umístění v první 
desítce. Tento cíl se podařilo splnit přibližně z poloviny.

Největší  radost  českým barvám  udělala  kategorie  D16,  kde  se  žádné  velké  výsledky 
neočekávaly.  Hned  dvě  hráčky  však  daly  zapomenout  na  předstartovní  prognózy  a 
odehrály naprosto fantastický turnaj. Jana Maříková se po prohře ve druhém kole skvěle 
chytila, začala vyhrávat jednu partii za druhou a díky výhře v posledním kole obsadila se 
6,5 body  krásné 6. místo, v součtu nejlepší umístění celé české výpravy. Rovněž Nataša 
Richterová odvedla  precizní  výkon,  ke  konečnému  10.  místu jí  pomohl  zejména 
vynikající finiš 3/3. Obě děvčata vylepšila svou startovní pozici o více než 30 míst!

Mistrovství perfektně vyšlo také Thai Dai Vanovi Nguyenovi, který byl jedním z mých 
tajných tipů na medaili. Od které nakonec nebyl vůbec daleko! Úvodní čtyři partie vyhrál 
a až do konce turnaje se usadil na předních stolech své kategorie H12. Je však třeba říct, 
že jako mladší, tudíž stejnou kategorii bude hrát ještě i příští rok. Do posledního kola šel 
s 6,5 body a při výhře by bral stříbrnou medaili. Bohužel jeho ruský soupeř byl proti a Van 
musel poprvé v Praze (po velmi dlouhém boji) sklonit krále. Přesto je konečné  8. místo 
skvělým výsledkem a Van je bezpochyby velkou nadějí českého šachu.

Velké naděje jsme vkládali do kategorie H18, především do IM Vojtěcha Pláta, resp. FM 
Tadeáše  Kriebela.  Bohužel  Vojta  i  Tadeáš  se  celé  prázdniny  šachově  dost  trápili  a 
nejinak tomu bylo i v Praze. Oběma nevyšel začátek turnaje, což se v silné konkurenci jen 
velmi těžko dohání. Vojtovi se sice podařilo druhou prohru kompenzovat šňůrou tří výher, 
v závěru turnaje však pouze třikrát  remizoval,  což znamenalo  5,5 bodu a  konečné  18. 
místo, s čímž rozhodně nemůžeme být spokojeni. Vojta by měl v první řadě svůj šachový 
projev zklidnit, až příliš často hraje zbytečně rychle a tím pádem i zbrkle. Jeho obrovský 
šachový potenciál však nelze popřít. Stejný počet bodů vyválčil i Tadeáš, který může být 
s 25.  místem relativně  spokojený,  přestože  nejen  on  sám  určitě  čekal  o  dost  lepší 
výsledek.  Určitou smůlou bylo  také to,  že v osmém kole na sebe narazili  právě Vojta 
s Tadeášem (partie skončila remízou).

Z dalších hráčů bych ještě vyzdvihl výkony  Jana Vykouka v H12 (25. místo),  Tomáše 
Ptáčka v H14 (21. místo), Jakuba Půlpána v H14 (22. místo), Patrika Melzera v H16, 
který zejména v první  polovině  turnaje  zaskočil  řadu silnějších protivníků  (23.  místo), 
Zuzany Gřesové v D10 (21. místo) a Jany Kubošové v D14 (28. místo).



Jak celkově hodnotit letošní ME mládeže? Na různých internetových serverech jsem četl 
anonymní  vyjádření,  která  mnohdy  označovala  výsledek  české  výpravy  jako  velký 
neúspěch.  S tím  rozhodně  nemohu  souhlasit.  Pravda,  sám jsem očekával  trošku  lepší 
výsledek, ale jako neúspěch bych ho rozhodně neoznačoval. Je totiž důležité položit  si 
otázku, kolik českých hráčů mělo reálnou šanci na medaili, resp. umístění v první desítce? 
I pokud bych byl velkým optimistou, tak víc než deset jmen bych dohromady určitě nedal. 
V tomto světle nejsou tři umístění v první desítce špatná, přestože (jak znovu zdůrazňuji) 
jsem sám čekal těchto umístění tak o dvě až tří více. Tím samozřejmě nechci říct, že není 
co  zlepšovat,  právě  naopak:  námětů  a  podnětů  je  celá  řada.  Většina  z nich  je  však 
záležitostí  dlouhodobé koncepce a rozhodně mám v hlavě  několik  věcí,  které  bych od 
příštího roku (teď mám na mysli záležitosti týkající se reprezentačních akcí, resp. tréninku 
reprezentantů)  rád  pozměnil,  upravil  či  inovoval.  V neposlední  řadě  je  však  třeba  si 
uvědomit, že sebelepší dlouhodobá koncepce nutně potřebuje aktivní zájem talentů jako 
takových, jak se říká: bez práce nejsou koláče. A právě z tohoto úhlu pohledu považuji 
ME v Praze za skvělou příležitost pro české hráče a věřím, že mnoho z nich bude na sobě i 
nadále pracovat stejně jako před a během mistrovství.
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