
MS mládeže 2015 – Závěrečná zpráva TRM

Mistrovství  světa mládeže pro rok 2015 se uskutečnilo ve dnech 24. října až 6. listopadu 
v řeckém turistickém letovisku Porto Carras. Výprava České republiky čítala 29 lidí, z toho 10 
reprezentantů, 6, reprezentantek, 10 doprovodných osob a 3 oficiální trenéry akce, kterými 
byli IM David Kaňovský, IM Michal Konopka a IM Stanislav Jasný.

Cesta na místo konání i zpět proběhla celkem bez problémů, v několika skupinách jsme se 
letecky  dopravili  do  Soluně,  odkud  nás  odvážely  pořadatelské  autobusy.  Ubytování  i 
stravování  jsme měli  zajištěno v hotelu Sithonia.  Obojí  bylo na velmi dobré úrovni,  slabší 
stránkou  bylo  snad  jen  připojení  na  internet,  které  na  pokojích  v podstatě  nefungovalo 
(pokud člověk neměl štěstí  a jeho ethernetový konektor byl  funkční)  a muselo se chodit 
nejlépe k recepci.  I  tam ovšem internet  běžel  dobře  zejména až  ve  večerních a  nočních 
hodinách, kdy už nebylo připojeno tolik uživatelů. Hrací místnosti byly čtyři: tři v hotelech 
Sithonia  a  Meliton  (zde  hráli  mladší  věkové  kategorie),  čtvrtá  a  hlavní  hrací  místnost 
v Olympic Hall,  velké a prostorné hale,  kde měli  hráči  a hráčky dobré podmínky pro hru 
(přestože si někteří stěžovali, že tam za začátku bývalo přílišné horko, a poté, co pořadatelé 
zapnuli klimatizaci, naopak moc zima). Výhodou velkého komplexu bylo to, že se Olympic 
Hall nacházela deset minut od našeho hotelu, tedy ideální procházka před partií, nikam jsme 
tedy nemuseli přejíždět například autobusem. Pláž a moře jsme měli dokonce ještě blíž, asi 
tři minuty pěší chůze. 

Mezi šestnácti českými reprezentanty a reprezentantkami jsme vkládali dle startovních čísel 
největší naděje na dobré umístění do Thai Dai Vana Nguyena (H14) a Nely Pýchové (D16). 
Kromě toho jsem však pevně věřil,  že hodně dobrého výsledku dosáhne také minimálně 
jeden  hráč  či  hráčka  ze  čtveřice  Martina  Fusková  (D18),  Daniel  Kožúšek  (H16),  Jakub 
Szotkowski (H18) a Matyáš Marek (H18). A jsem velmi rád, že jsem se nemýlil. Právě Matyáš 
Marek,  který  byl  do  kategorie  H18  nominovaný  trenérem  reprezentace  mládeže,  se  po 
solidním startu 4/6 rozjel k famóznímu finiši, když ze zbývajících pěti kol (všechny kategorie 
MS mládeže se tradičně hrají na 11 kol) uhrál další čtyři body včetně velmi pěkné výhry nad 
třetím nasazeným IM Sanalem z Turecka. Vynikající výsledek jistil remízou v posledním kolem 
s vítězným  Íráncem  Masoudem  Mosadeghpourem  (9,5/11  bez  prohry!),  což  nakonec 
vzhledem k ostatním výsledkům znamenalo fantastické 6. místo a zároveň nejlepší výsledek 
celé české výpravy! Matyášovo umístění je dokonce ještě hodnotnější, když si uvědomíme, 
že mohl startovat v kategorii H16!! Třešničkou na dortu je Matyášovi k tomuto úspěchu fakt, 
že  jím  splnil  svou  druhou  normu  mezinárodního  mistra!  Pro  ŠSČR  je  samozřejmě  toto 
umístění velmi důležité i z     hlediska dotací od MŠMT  .

Velmi dobře procházel mistrovstvím  Thai Dai Van Nguyen (H14), jeden z našich největších 
talentů.  Prvních  devět  kol  neokusil  hořkost  porážky  a  v posledních  dvou  dějstvích  měl 
bojovat o medaile. Bohužel v desátém kole podlehl černými v divoké variantě Sicilské a své 
zaváhání  bohužel  nenapravil  ani  v posledním  kole,  ba  právě  naopak.  Dvě  prohry  ho 
samozřejmě srazily výsledkovou listinou brutálně dolů, konečné 21. místo je tak pro Vana 
určitě zklamáním. Bohužel, dvě prohry na závěr jsou v konečném pořadí až příliš znát.



Nejlepší start z české výpravy měla ovšem Nela Pýchová (D16). Vyhrála první čtyři partie a 
všichni jsem doufali, že se na prvních stolech udrží co nejdéle. Následovaly sice dvě porážky, 
Nela se však vzchopila a přidala na své konto další dvě výhry. Jako rozhodující se ukázala 
partie desátého kola proti Američance Bykovtsevové. Naše hráčka, možná i vlivem únavy po 
předchozí  více  než  stotahové  bitvě,  ve  které  se  celou  dobu  bránila,  zapomněla  bílými 
připravenou variantu, velmi brzy zahrála nepřesný tah, po kterém soupeřka ihned vyrovnala 
a postupně Nelu jednoznačně přehrála. Smírný výsledek v kole posledním pak znamenal zisk 
sedmi bodů a ještě velice solidní 16. místo, přestože po čtyřech kolech jsme i u sympatické 
slečny z Dolních Kralovic doufali v trochu víc.

Špatně naopak odstartoval  Dan Kožúšek (H16), dva body z pěti partií rozhodně nebylo nic 
moc. Daniel se ovšem zdravě naštval, čtyřikrát v řadě vyhrál a po remíze přidal ještě jedno 
vítězství, což nakonec znamenalo velmi dobrý výsledek 7,5/11 a velmi pěkné 16. místo! 

Závěr  šampionátu  se  naopak  vůbec  nepovedl  Martině  Fuskové (D18),  po  třech  výhrách 
uprostřed turnaje měla 5/7 a také ona mohla útočit na přední příčky. Ze zbývajících čtyř kol 
však uhrála pouhý půlbodík. 

Dále bych rád vyzdvihl výkon Jakuba Voříška (H12), který odehrál velmi dobrý turnaj a trenér 
Michal Konopka jej mimo jiné chválil za velmi vzorný přístup k přípravě na partii i k partii 
samotné.

Ostatní čeští reprezentanti střídali lepší okamžiky s horšími, někdo bude spokojený více, jiný 
méně. Je velmi důležité, aby si všichni ještě jednou pečlivě rozebrali své sehrané partie a 
dobře si uvědomili, kde a proč udělali klíčové chyby.

Zpracoval:
IM David Dejf Kaňovský

Trenér reprezentace mládeže



Chlapecká část české výpravy na MS mládeže; horní řada zleva: Daniel Kožúšek (H16), Jakub 
Szotkowski (H18), Matyáš Marek (H18), Tomáš Hurdzan (H14) a Thai Dai Van Nguyen (H14);  

dolní řada zleva: Richard Stalmach (H10), Thai Dai Vinh Nguyen (H10), Petr Gnojek (H10),  
Jakub Voříšek (H12) a Šimon Tajovský (H8)

Dívčí část české výpravy na MS mládeže, zleva: Nela Pýchová (D16), Martina Fusková (D18),  
Kristýna Laurincová (D10), Anna Lhotská (D10), Zuzana Gřesová (D14) a Eliška Drastichová 

(D8)



Oficiální trenérská trojice české výpravy, zleva: IM Michal Konopka, trenér reprezentace  
mládeže a hlavní vedoucí výpravy IM David Kaňovský a IM Stanislav Jasný
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