
Závěrečná zpráva z ME mládeže pro rok 2014

Mistrovství Evropy mládeže pro rok 2014 se uskutečnilo v gruzinském Batumi, osvědčeném 

šachovém středisku, kde už proběhla nejedna šachová akce nejen pro mládež. Kupříkladu se 

zde  ta  samá  soutěž  konala  v roce  2010.  Snad  i  díky  tomu  se  během celého  šampionátu 

nevyskytly prakticky žádné problémy a vše proběhlo zcela hladce.

Většina  české  výpravy  (která  v úplném  součtu  čítala  33  osob,  z toho  18  dětí  a  15 

doprovodných osob včetně trenérů) vyrazila do Batumi po trase Vídeň – Istanbul – Trabzon a 

odtud autobusem do Batumi. Cesta to rozhodně nebyla jednoduchá ani krátká, všichni jsme po 

téměř čtyřiadvacetihodinové cestě byli  značně vyčerpaní a v podstatě hned po příchodu na 

naše  pokoje  jsme  ulehli  ke  spánku.  Bohužel  musím  konstatovat,  že  cestování  do  Gruzie 

opravdu není jednoduché, naštěstí to však byl snad jediný mínus tohoto mistrovství.

Český výprava byla  ubytována  v pěkném hotelu Intourist  palace,  do hotelu Sheraton,  kde 

hrály  všechny  kategorie  s výjimkou  osmiletých  chlapců  i  dívek  (ty  hrály  přímo  v našem 

hotelu, čili Ríša s Lucinkou to měli do hrací místnosti přibližně sto metrů), jsme to pohodlnou 

chůzí  měli  přibližně  sedm  minut.  Oba  hotely  navíc  byly  doslova  pár  kroků  od  plážové 

promenády, procházky podél mořského pobřeží tak byly téměř každodenní součástí většiny 

naší výpravy. Kromě toho jsme se během volného dne podívali do delfinária,  hodně z nás 

vyjelo nově postavenou lanovkou několik kilometrů nad Batumi a vychutnalo si velmi hezký 

pohled na celé město a někteří rovněž projeli mořskou promenádu na čtyřkolkách, které bylo 

možné si za drobný peníz vypůjčit.

A jak si tedy na evropském šampionátu vedli naši reprezentanti a naše reprezentantky?. Hned 

tři z nich byli  nasazeni v první desítce,  a to  Ríša Stalmach (H8),  Thai Dai Van Nguyen 
(H14) a  Zuzka Gřesová (D12). Zřejmě největší naděje jsme vkládali  do loni bronzového 

Vana,  ovšem podobně jako v Africe  před  necelým měsícem se  mu  ani  v Gruzii  nedařilo 

porážet  teoreticky slabší  hráče.  Konečný zisk šesti  bodů a  15. místo sice nejsou špatným 

výsledkem, ale jelikož se Van neutkal s ani jedním silnějším hráčem, není toto umístění nic 

příliš oslnivého. Naopak Zuzka měla naprosto fantastický start a po šesti kolech byla s 5,5 

body společně s Ruskou Goltsevou ve vedení svojí kategorie! Bohužel v následujících dvou 

kolech byly soupeřky nad její síly a psychická a fyzická únava sehrály zřejmě svoji roli i 



v kole posledním, kde Zuzka bohužel k pramalé radosti nás všech prohrála vyhranou partii. I 

konečné 13. místo je sice velmi pěkné, ovšem s přihlédnutím k tomu, jak měla Zuzka turnaj 

rozehraný, těžko říct,  jak moc ji toto umístění hřeje či nikoliv. Rovněž Ríša mohl skončit 

obdobně jako byl nasazený, bohužel ani jemu nevyšlo poslední kolo, které prohrál prakticky 

již v zahájení. Konečný zisk šesti bodů znamenal v jeho případě  12. místo. V druhé desítce 

konečného pořadí pak skončili ještě Natálie Kaňáková (D16), která se naopak po vlažnějším 

startu vytáhla na pěkné 11. místo výborným finišem 4,5/5, a  Matyáš Marek, který odehrál 

skvělý turnaj v kategorii H18, přestože by mohl hrát ještě i kategorii o stupeň nižší, tedy H16. 

Pouze dvakrát hrál s teoreticky slabšími soupeři, získal krásných 5,5 bodu a vybojoval  16. 
místo!

Zajímavé je, že Matyáš nebyl jediný, kdo hrál na ME vyšší kategorii. Druhým dotyčným, lépe 

řečeno druhou dotyčnou byla Martina Fusková, která necelý měsíc před šampionátem hrála 

v Durbanu kategorii  D16, kdežto v Batumi si  střihla „osmnáctky“.  A střihla si je opravdu 

báječně: pouze jednou jedinkrát prohrála, obehrála první čtyři  nasazené hráčky (!), s nimiž 

uhrála 2,5 bodu (!!) a se šesti body obsadila vynikající 7. místo, což je opravdu skvělý úspěch 

naší reprezentantky a jistě velký příslib do budoucna! Martina hrála krásné bojovné šachy, 

rozhodně  se  svých  soupeřek  ani  trochu  nebála  a  to  je  bezesporu  jeden  za  základních 

stavebních kamenů každého úspěchu.

Ostatní  střídali  lepší  okamžiky s horšími,  někteří  mohou být  se svým výkonem spokojeni 

více,  jiní méně.  Každopádně pokud k sehraným partiím připočítáme i přípravy na partie a 

jejich  večerní  či  dopolední  analýzy,  strávili  všichni  reprezentanti  deset  dní  plných  šachu 

prakticky od rána do večera, což znamená nepřeberné množství zkušeností do dalších bojů na 

čtyřiašedesáti  polích.  Medaili  jsme letos  sice  žádnou nezískali,  nicméně celkově  považuji 

mistrovství za výsledkově úspěšné.  Pozitivní pro ŠSČR je také to, že jsme získali  v obou 

kategoriích do osmnácti let bodovaná umístění do 16. místa, v případě Martiny dokonce do 

8. místa!  Závěrem bych rád poděkoval všem hráčům a hráčkám za bojovný reprezentační 

přístup,  všem  doprovodným  osobám  za  trpělivost  a  pomoc  a  trenérům  za  aktivní  nejen 

šachový přístup ke svým ovečkám.
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