
ME mládeže 2015 – Závěrečná zpráva TRM

Mistrovství Evropy mládeže pro rok 2015 se uskutečnilo v chorvatské Poreči ve dnech 20. 
září  až  1.  října  2015.  Výprava  České  republiky  čítala  28  lidí,  z toho  18  reprezentantů  a 
reprezentantek, 3 oficiální trenéry ŠSČR, kterými byli TRM IM David Kaňovský, GM Vladimír 
Talla a IM Pavel Šimáček, a 7 doprovodných osob. Vzhledem k dobré dojezdové vzdálenosti 
z ČR jsme jako dopravní prostředek zvolili osobní automobily. Všichni dorazili na místo bez 
problémů a jakýchkoliv komplikací. Ubytovaní jsme byli  v hotelu Valamar Crystale, pokoje 
byly pěkné a útulné. Byla trochu škoda, že jsme byli po hotelu dost rozházeni, ale to bych 
počítal  opravdu  jen  jako  drobnost.  Samostatnou  kapitolou  bylo  stravování,  které  bylo 
naprosto luxusní a každý si dennodenně mohl vybrat opravdu téměř cokoliv. K dokonalosti 
přispěly i stížnosti vedoucích delegací na pitný režim, jelikož první dva dny se platilo během 
oběda a večeře i za vodu. Od třetího dne byla voda k dispozici již zdarma.

Režim dne vypadal dle klasického scénáře na podobných akcích: po snídani přípravy na partii 
(každý trenér měl na starost čtyři pozvané hráče), po obědě chvilku relax a po druhé hodině 
odchod, resp. odjezd na partie. Hrálo se v prostorné sportovní hale, kde byly dobré čekací 
možnosti pro doprovodné osoby, proto jsme každý den zaváděli český koutek, kam všechny 
děti  po  partii  chodily  a  s většinou  z nich  jsme  ihned  provedli  analýzu  sehrané  partie. 
Postupně jsme s nimi poté chodili, resp. jezdili zpátky na hotel.

Volný den většina z nás strávila výletem do Poreče či Puly, relaxem, koupáním v moři (které 
ovšem  bylo  už  docela  studené)  či  nakupováním  suvenýrů.  Zpáteční  cesta  také  u  všech 
proběhla bez problémů,  i  proto letošní  ME mládeže považuji  po organizační  a  technické 
stránce naší reprezentace za velmi vydařené. 

Také  pořadatelé  ME odvedli  pořádný  kus  práce,  jediným  větším mínusem bylo  zejména 
v první polovině turnaje velmi pozdní losování dalšího kola. Rovněž bylo poněkud zvláštní, že 
hned  druhé  kolo  se  hrálo  v deset  hodin  dopoledne,  to  jsme  ovšem  věděli  už  dopředu 
z propozic a museli jsme na to být připravení.

Nyní k výsledkům naší reprezentace. Vynikající  turnaj odehrál  Martin Blahynka v kategorii 
H18.  Hned  v úvodních  kolech  se  usadil  na  prvních  stolech  a  dostával  jednoho  silného 
soupeře  za  druhým.  Dvě  prohry  v šestém  a  sedmém  kole  ho  sice  srazily  dolů,  náš 
reprezentant  ovšem  dokázal  tato  zaváhání  napravit,  v závěru  dvakrát  zvítězil  a  kromě 
výborného 7. místa svým výkonem vydobyl také svou druhou normu mezinárodního mistra!!

Druhé 7. místo pak do ranečku naší výsledkové listiny přidal Thai Dai Van Nguyen (H14). Od 
Vana  se  jistě  čekal  útok  na  medailové  příčky.  Po  vlažnějším  startu  to  tak  sice  příliš 
nevypadalo, ovšem čtyři výhry v řadě znamenaly návrat na přední pozice. Vše bohužel zhatila 
prohra  v předposledním  osmém  kole.  Vanovo  konečné  umístění  je  samozřejmě  slušné, 
nicméně vzhledem k jeho reálné síle a startovní pozici jsme přeci jen očekávali ještě o trochu 
víc. 



Z dalších výsledků bych na tomto místě ještě rád zmínil velmi pěkné 13. místo Jitky Jánské a 
14. místo Lenky Rojíkové (obě D18). Spokojenější po turnaji byla spíše Lenka, Jitka se svým 
výsledkem a výkonem naopak vůbec spokojená nebyla.  Což se samozřejmě cení!  Je totiž 
jasné, že ačkoliv je Jitka spíše „tichá voda“, zdravé ambice jí rozhodně nechybí. Objektivně 
však její výsledek rozhodně špatný není, 5,5/9 je velmi solidní výkon a je třeba vzít také do 
úvahy, že Jitka mohla letos ještě startovat v kategorii D16, bojovala tak se soupeřkami o dva 
roky zkušenějšími!

Pro ŠSČR je výbornou zprávou fakt, že Martin, Jitka i Lenka vybojovali v kategoriích H+D 18 
umístění do 16. místa, což znamená tři bodované pozice pro hodnocení MŠMT!

Z dalších výsledků  a  výkonů není  třeba nikoho vyzvedávat,  lépe řečeno příliš  není  koho. 
Někdo jistě bude spokojen více (například Richard Mládek (H14) či Tereza Beluská (D16)), 
někdo méně (zde  asi  zejména Nela  Pýchová (D16),  které  se  šampionát  tentokrát  hodně 
nepovedl), v součtu lze říci, resp. napsat, že výsledek většiny české výpravy mohl a měl být o 
něco (resp. o dost) lepší.  V mladších kategoriích je až příliš znát,  že prakticky všichni naši 
reprezentanti v příliš malé míře řeší  taktické příklady. Bez dobrého taktického postřehu to 
prostě a jednoduše nejde a poměrně triviálních taktických přehlédnutí jsme viděli až příliš 
mnoho. Dalším kamenem úrazu jsou pak samozřejmě koncovky a u některých jedinců také 
zbytečně rychlá hra. Ve starších kategoriích už je to více individuální, u někoho chybí větší 
„tah na branku“, někdo „lozí“ až příliš často do časových tísní, jiní potřebují lepší teoretické 
znalosti atd.

Konečné výsledky české reprezentace po 9. kole

Zpracoval: IM David Kaňovský
Trenér reprezentace mládeže



Kompletní reprezentace ČR na evropském mládežnickém šampionátu, zleva: Jitka Jánská (D18), Martina Šťastná (D10), GM Vladimír Talla, 
Marie Vavřínková (D8), Petra Píšová (D12), Tereza Beluská (D16), Ondřej Skýpala (H10), Simona Suchomelová s maskotem (D18), Marek 

Koršinskij (H8), Josef Havelka (H16), Lenka Rojíková (D18), IM Pavel Šimáček, Thai Dai Vinh Nguyen (H10), Ondřej Švanda (H12), Thai Dai Van 
Nguyen (H14), IM David Kaňovský, Richard Mládek (H14), Ludmila Kopcová (H14), Nela Pýchová (D16), Jan Miesbauer (H14) a Martin Blahynka 

(H18) (foto: Dejf).
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