
Mistrovství Evropy mládeže 2016
Závěrečná zpráva TRM

Mistrovství  Evropy mládeže od osmi do osmnácti  let  pro rok 2016 se uskutečnilo 

stejně jako v roce 2012 v Praze.  Čehož jsme samozřejmě chtěli  využít  k maximální  účasti 

českých hráčů a hráček a k tomu, aby měli během turnaje zařízeno vše potřebné a mohli si 

evropský šampionát v domácím prostředí co nejvíce užít a vychutnat. Postupový klíč jsme 

proto zvolili  ještě volnější  než v roce 2012: ME mládeže se mohl zúčastnit každý účastník 

MČR mládeže, další zájemci mohli zažádat o divoké karty, přičemž ani jedna žádost nebyla 

posouzena negativně. Rovněž jsme v letošním roce pro ME mládeže vyčlenili v rozpočtu ŠSČR 

nemalou  částku,  která  byla  určena  zaprvé  pro  kategorie  HD18,  jež  jsou  z pohledu  ŠSČR 

důležitou sledovanou věkovou kategorií  MŠMT, a za druhé pro všechny medailisty z MČR 

mládeže, kteří měli ze svazových prostředků hrazeno startovné (tedy poplatek ECU).

Jednou  z hlavních  priorit  TRM  a  TMK  ŠSČR  pro  letošní  tok  bylo  také  zajištění 

samostatné české místnosti (ta v roce 2012 dost chyběla), do které by mohli pouze Češi a ve 

které by kromě analýz partií  a příprav na partie mohli rodiče čekat na své ratolesti. Jsem 

velmi rád, že se zřízení takovéto místnosti podařilo a řekl bych, že také ostatní byli s tímto 

nápadem velmi spokojeni, v některých dnech bylo české zázemí skoro kompletně zaplněné. 

Jediným  drobným  mínusem  bylo,  že  se  česká  místnost  nacházela  hned  vedle  hlavního 

hracího sálu, takže jsem denně musel její návštěvníky upozorňovat, aby nebyli tolik hluční. 

Ale většinou se dařilo udržovat  zde pořádek.  Kromě analýz  s vlastními  trenéry zde navíc 

kdokoliv z českých hráčů a hráček mohl svoji právě sehranou partii zanalyzovat s kvartetem 

oficiálních trenérů šampionátu, kterými kromě TRM IM Davida Kaňovského byli GM Marek 

Vokáč,  IM Josef Juřek a  IM Pavel Šimáček. Zájem dětí o analýzy byl velký, každý den měli 

všichni čtyři trenéři co dělat!

Přestože  jsme  nikterak  překvapivě  byli  nejpočetnější  výpravou  šampionátu,  pro 

naprostou většinu dětí byl tento turnaj pořádnou zkouškou ohněm a myslím si, že pro hodně 

z nich  bylo  úspěchem  uhrát  na  tomto  velmi  těžkém  turnaji  padesátiprocentní  výsledek. 



Přesto jsme měli i medailové ambice, zejména v kategoriích nejstarších chlapců a dívek, ve 

kterých hrály naše v současnosti největší mládežnické naděje. Právě k nim směřovala značná 

část podpory ze ŠSČR, kromě hrazeného pobytu a trenérské přípravy bylo zejména pro tuto 

kategorii  určeno  intenzivní  červnové  reprezentační  soustředění.  Medaile  v dalších 

kategoriích tak byla před začátkem mistrovství spíše toužebným přáním, ale někdy se prostě 

stává, že se takováto přání vyplní. A přesně to se podařilo i v tomto případě: již ostřílený 

reprezentant  Richard  Stalmach se  v kategorii  H10  po  prohře  ve  třetím  kole  rozjel 

k fantastické  stíhací  jízdě,  když  následujících  pět  kol  vyhrál  a  v posledním  kole  bojoval 

dokonce o evropské zlato! V partii s Rusem Ponomarevem tahal spíše za kratší konec, takže 

za remízu mohl být rád, vynesla mu krásné dělené první místo, pomocné hodnocení mu poté 

přiřklo  bronzovou medaili!!  Pro  Ríšu  je  to  obrovský  úspěch  a  jistě  také velká  motivační 

vzpruha do dalších turnajů a zejména dalšího sebezdokonalování se! Je velmi pozitivní, že se 

pořadatelské  zemi  oproti  roku  2012  podařilo  „urvat“  alespoň  jednu  medaili,  přestože 

v kategorii, ve které jsme s tím příliš nepočítali!

V  kategorii  H18 jsme očekávali  velké  šance na  přední  umístění,  v  první  nasazené 

dvacítce  jsme  měli  hned  čtyři  hráče  včetně  dvou  „šestnáctek“  Vana  Nguyena  a  Honzy 

Vykouka, kteří se po doporučení TRM a TMK rozhodli hrát starší kategorii. Přičemž i další naši 

hráči  jistě  chtěli  nakouknout  v  konečném pořadí  co nejvýše.  Van Nguyen odehrál  velmi 

dobrý  turnaj,  prohru  s  prvním  nasazeným  Vavulinem  v  šestém  kole  dokázal  následně 

kompenzovat  dvěma  výhrami  a  v  posledním  kole  mohl  při  výhře  pomýšlet  na  medaili. 

Bohužel se opět projevilo tak trochu Vanovo prokletí posledních kol na těchto turnajích a 

býlími prohrál myslím si až příliš jednoduše. Konečné 10. místo sice také není i vzhledem k 

performance  skoro  2500  vůbec  špatné  (Van  může  hrát  stejnou  kategorii  ještě  3x!!),  ale 

Vanovi by jistě slušelo i něco víc. 

Skvěle se držel na předních pozicích Jan Vykouk, po sedmi kolech měl 5,5 bodu a také 

velké šance na medaile. V osmém kole však v dobře rozehrané partii svému francouzskému 

soupeři nakonec podlehl, což mu možná trochu svázalo ruce do posledního kola. Konečné 

Honzovo 15. místo je také velmi pěkné, minimálně je to z pohledu Svazu stále ještě důležité 

bodované hodnocení do statistik MŠMT. Podobně jako Van měl však Jenda o něco vyšší 

ambice, zejména za situace po sedmi kolech, kdy se nacházel na průběžném šestém místě. 

Stále jsme však ještě nezmínili naše nejlepší umístění v této kategorii, a to hodně nečekané a 



překvapivé  7. místo Josefa Havelky. Pepa byl sice nasazený až jako číslo 45 (!) a poměrně 

dlouho  jsem  váhal,  mám-li  ho  ještě  zařadit  do  projektu  ME  mládeže  (tj.  do  dotované 

kategorie H18), ale po vlažnějším startu 2/4 se rozjel ke skvělému finiši, který završil téměř 

šestihodinovou partií s vítězným koncem v posledním kole nad třetím nasazeným Bulharem 

Stefanovem. To ho katapultovalo do první desítky a Pepa se díky tomu stal s performance 

2466 nejlepším českým hráčem do osmnácti let, výborný výkon! Jsem velmi rád, že jsem 

Pepu nakonec do repre-skupiny zařadil!

Další čeští junioři sice neodehráli vyloženě špatný turnaj, ale buď měli špatný závěr 

(zejména  Matyáš  Marek,  který  z posledních  tří  partií  získal  pouze  půl  bodu),  nebo příliš 

vlažný prostředek turnaje, který se pak jen těžko dal dohnat v jeho závěru.

Jak  hodnotit  kategorii  H18  celkově? Čekal  jsem po pravdě  o  něco víc,  dokonce  i 

medaile byla myslím zcela reálná.  Na druhou stranu konkurence je obrovská a naši hráči 

soupeřili s dalšími dravými a silnými hráči, kteří chtěli dopadnout co nejlépe. Přesto panuje 

spíše mírná nespokojenost, tři bodovaná umístění pro MŠMT se sice počítají, ale paradoxně 

je zařídili hráči, kteří si ME ještě minimálně jednou budou moci zahrát. Naopak od silného 

ročníku 1998, pro který to byla poslední možnost zahrát si mezi mládeží (jmenovitě Martin 

Blahynka, Jirka Rýdl a Jakub Půlpán), jsem očekával lepší připravenost a průbojnost (i když 

třeba výkon Jakuba lze jen těžko hodnotit jako špatný – viz níže).

Rovněž i v kategorii D18 jsme věřili alespoň v jedno umístění v první desítce, naše 

juniorky na to rozhodně mají. Právě věk okolo sedmnácti a osmnácti let je však zejména u 

něžného pohlaví velmi problematický a mnoho šachistek se právě v tomto věkovém období 

začne soustředit na jiné věci a často se šachem nakonec více méně skončí. Je to krásně vidět 

právě i na mládežnických šampionátech, kdy kategorie D18 bývá nejméně obsazována, letos 

se zúčastnilo „pouze“ 60 šachistek. Nakonec se nejlépe z českých hráček umístila díky výhře v 

posledním  kole  Natálie  Kaňáková,  konečné  11.  místo je  velmi  solidní,  ačkoliv  sedmá 

nasazená hráčka jistě měla o něco vyšší ambice a sama po turnaji říkala, že se svým výkonem 

úplně spokojená není. Další české hráčky se svým výkonem a výsledkem také nemohou být 

spokojeny, snad pouze Simona Suchomelová s pěti body odvedla velmi dobrý výkon. Naopak 

pět  bodů u  Martiny Fuskové a  padesát  procent  bodů u  Nely  Pýchové a  Jitky Jánské je 

výrazně méně, než se od holek očekávalo.



Jinými slovy hodnocení kategorie D18 je o dost snazší než u stejné věkové kategorie 

chlapců. Naše juniorky (s výjimkou Natálky, i to je však výjimka s vykřičníkem) hrály prostě a 

jednoduše špatně. Nejenže o přední příčky nakonec vůbec nebojovaly, ale bodový zisk +1 u 

Martiny a padesát procent u Jitky a Nely, to je prostě slabota. Zvláště Jitka a Nela na sobě 

musí začít opravdu intenzivně pracovat, protože jim ve srovnání s evropskou konkurencí, jak 

se říká, ujíždí vlak, a pokud chtějí příští rok dopadnout lépe, musí začít makat a makat.

Z  dalších výsledků českých dětí  je  třeba upozornit  na  velmi  pěkný  výsledek  Sofie 

Přibylové v D14, která ziskem šesti bodů obsadila krásné 17. místo a pěkný zisk 5,5 bodu u 

Arsenije Anaškina a Jiřího Lišky v H16, Jakuba Petra v H14 a Vojtěcha Spousty v H8.

Pokud bych měl hodnocení letošního ME mládeže nějak jednoduše sesumarizovat do 

bodů, bylo by to asi takto:

1) Úspěchy  

a) Bronzová medaile pro českou reprezentaci

b) Účast 185 hráčů a hráček z ČR

c) Zřízení samostatné české místnosti

d) Čtyři bodovaná umístění pro MŠMT v kategoriích HD18

2) Neúspěchy  

a) Špatné výsledky (s výjimkou jednoho) v kategorii D18 

b) Žádná  medaile,  nebo  alespoň  umístění  v první  pětici  ve  sledovaných 

kategoriích HD18

Níže je možné přečíst si  stručná hodnocení všech reprezentantů a reprezentantek, 

zařazených do „top repre-skupiny“ od jejich individuálních trenérů, resp. trenérů, kteří je 

připravovali při ME mládeže.

Zpracoval: 

IM Bc. David Dejf Kaňovský, Trenér reprezentace mládeže



Thai Dai Van Nguyen, H18 (6 bodů, 10. místo ze 110 účastníků, 8. nasaz.)

Van, který by papírově patřil do kategorie B16, startoval pro svou výkonnost mezi staršími 

soupeři v kategorii B18 a do posledního kola přesto bojoval o medaili. Určitě není zklamáním, 

že nakonec vybojoval „jen“ 10. místo, a získal elo, vždyť v této věkové skupině bude mít ještě 

další 3 pokusy.

(IM Sergej Berezjuk)

Matyáš Marek, H18 (5 bodů, 33. místo ze 110 účastníků, 26. nasaz.)

Matyáš v poslední době prožívá po strmém šachovém růstu celkem pochopitelnou malou 

výkonnostní  stagnaci.  V Praze měl perfektní start (3 výhry a 3 remízy),  ale závěr nevyšel. 

Hodně ho ovlivnilo to, že v 7. kole Matyáš narazil na Vana i přesto, že měl o 0,5 bodu víc a 

barvy jim také neseděly. Kluci mají společného trenéra, často hrají společné turnaje, jsou to 

kamarádi. Podobný souboj často oba mladé hráče psychicky a fyzicky vyčerpá a ovlivní další 

průběh turnaje,  což  se  v podstatě  stalo.  Matyáš  prohrál  s  Vanem a v  závěrečných dvou 

kolech uhrál jenom remízu. Nakonec z toho bylo 33. místo, ale určítě má na víc.

(IM Sergej Berezjuk)

Martin Blahynka, H18 (5,5 bodu, 25. místo ze 110 účastníků, 12. nasaz.)

Martin začal turnaj poměrně dobře, ovšem hned ve třetím kole se ukázalo, že asi nebude 

v ideální  pohodě:  v zajímavé  pozici  udělal  hrubou chybu a  dvojtahově  nastavil  věž,  něco 

takového  se  mu  stává  jen  výjimečně.  Poté  prohrál  ještě  i  v pátém  s Kubou  Půlpánem, 

kterému se tato partie ovšem hodně povedla. Po dvou dalších výhrách se zdálo, že Martin 

ještě zabojuje o dobré umístění. V osmém kole jako by však za šachovnicí seděl někdo jiný, 

Martin bílými prohrál prakticky bez odporu a výhra v devátém kole tak mohla jen korigovat 

výsledek na lehce neuspokojivý.

(IM David Kaňovský)

Jiří Rýdl, H18 (5,5 bodu, 28.místo ze 110 účastníků, nasaz. 20.)

Výsledek není špatný, i když i Jirka sám by si určitě přál odehrát turnaj trochu více vpředu. 

Proč  to  nevyšlo,  bude asi  vědět  nejlépe on sám.  Z  pohledu trenéra  chybělo  trochu více 

soustředění,  a  možná  i  ctižádosti  v  partiích  s  relativně  slabšími  soupeři.  Možná  se  také 



projevilo, že měl tři náročné reprezentační akce v poměrně krátké době po sobě. Nejvíce asi 

zaujal trpělivostí při obraně ohrožených pozic. 

(IM Josef Juřek)

Jakub Půlpán, H18 (5,5 bodu, 21.místo ze 110 účastníků, nasaz. 35.)

Jakub  předvedl  velmi  kvalitní  výkon.  Jeho  silné  stránky  vynikly  zejména  při  hře  bílými 

figurami (4 ze 4), nutno ovšem říci, že černými dostával velmi silné soupeře. Největší radost 

měl asi z výhry nad obávaným soupeřem Martinem Blahynkou v 5.kole. V předposledním 

kole se dostal na +2 a v posledním kole černými je bez problémů udržel. O Kubově výkonu 

svědčí i performance přes 2400 bodů. (IM Josef Juřek)

Josef Havelka, H18 (6,5 bodu, 7. místo ze 110 účastníků, 45. nasaz.)

Na ME hrál velmi koncentrovaně a byl za to po zásluze odměněn. Propočet má dobrý, ale je 

třeba na něm nadále pracovat. Stejně tak jeho znalosti zahájení i koncovek jsou uspokojivé, 

ale je třeba je neustále rozvíjet.

(IM Pavel Šimáček)

Jan Vykouk, H18 (6 bodů, 15. místo ze 110 účastníků, 11. nasaz.)

15. místo a 6 bodů z 9 není přímo špatný výsledek, ale potenciál ležel výše. Dobře se ukázaly 

některé  obecnější  nedostatky  –  problém  úzkého  repertoáru  proti  dobře  připraveným 

soupeřům, zvláště při jejich snaze pouze o remízu (problémy v partiích s českými hráči), a 

nedostatky v hodnocení pozice při manévrovacím boji, kde chybí konkrétní aktivní plán. Na 

řešení těchto problémů bude zaměřen další trénink.

(GM Marek Vokáč)

Natálie Kaňáková, D18 (6 bodů, 11. místo z 60 účastnic, 7. nasaz.)

Natálie Kaňáková hrála rovněž mezi nejstaršími dívkami, ač si tuto kategorii příští rok ještě 

zopakuje.  Současná  mistryně  republiky  a  rovněž  reprezentantka  s  významnými  úspěchy 

dokonce v přípravě dokázala, že může vyhrávat turnaje se solidní mužskou účastí. Její start 

nás tedy naplňoval nadějí. Opět výborný začátek turnaje. Poté zbytečné ztráty v situacích, 

kdy bylo na víc  a  rozhodující  finiš.  Dokonce vítězství  v  poslední  partii.  Bohužel  pomocné 

hodnocení rozhodlo o umístění na jedenácté příčce. Být jedenáctý v Evropě to nezní špatně, 

osobně si však myslím, že příště to bude ještě lepší. (IM Stanislav Jasný)



Martina Fusková, D18 (5 bodů, 19. místo z 60 účastnic, 19. nasaz.)

Martina  Fusková  nastoupila  v  kategorii  dívek  do  osmnácti  let.  Vzhledem  k  úspěšným 

reprezentačním vystoupením v nedávné minulosti a rovněž povedeným letním turnajům zde 

bylo možno očekávat boj o čelní pozice. Z počátku to tak i vypadalo. Po výborném startu však 

přišla vlažná mezihra a bylo třeba dohánět ztracený terén v závěru. Výhra v poslední partii by 

znamenala  umístění  v  první  desítce.  Zkáza  dobrého  postavení  tentokráte  znamená  spíš 

průměrný výsledek. No co, všechno nemůže vždy vyjít podle představ. 

(IM Stanislav Jasný)

Jitka Jánská, D18 (4,5 bodu, 27. místo z 60 účastnic, 21. nasaz.)

4,5 bodu a umístění „bůhví kde“ rozhodně není dobrý výsledek. Problémů je poměrně dost. 

Repertoár zahájení je úzký a dosti „měkký“, jen zřídka dostává aktivní útočné pozice. Navíc 

neprojevuje zvláštní vůli na repertoáru něco měnit, stručně řečeno zde hraje značnou roli 

pohodlnost. Nejsilnější fází hry je u Jánské manévrování v pozicích okolo rovnováhy, dokáže 

úspěšně bránit  i  trochu horší  pozice  a  často soupeřky přehrává.  Pak  však  nastávají  další 

problémy – jednak nikoliv optimální hospodaření s časem a k tomu nejistá hra v časových 

tísních. Dalším problémem je technika v koncovkách, s malou výhodou většinou nedovede 

řádně pracovat a často se příliš brzo spokojuje s remízou. Pravděpodobně je problém i v 

psychice a zřejmě i v relativně skromných ambicích hráčky. V dalším tréninku bude nutno 

vyřešit ještě hodně problémů.

(GM Marek Vokáč)

Nela Pýchová, D18 (4,5 bodu, 29. místo z 60 účastnic, 17. nasaz.)

Nela odjížděla  na šampionát  po intenzivním šachovém létě (soustředění,  ME juniorských 

týmů Celje, Czech Open A, šachový tábor). Cílem bylo zabojovat o první patnáctku, možná 

více…

Do  Prahy  přijela  s  delegací  Vlašimi,  vedenou  Ondrou  Matějovským,  který  na  ni  během 

mistrovství  dohlížel  a  vedl  ranní  rozcvičku  zaměřenou na  taktiku.  Na  pokoji  byla  Nela  s 

Anežkou Vlkovou, nejlepší kamarádkou. Přípravu na jednotlivá kola jsem zajišťoval já během 

dopoledne.



Nela byla 17. nasazená, měla relativně pomalý start, ale získala pohodové 4 body ze 6 kol. 

Závěr, kde měla předvést to nejlepší, ovšem přinesl pravý opak – obrovské zklamání a se 

ziskem 4,5 bodu konečné 29. místo.

Šachové nedostatky jsou popsány jinde, jinou kapitolou je věk Nely a s tím spojené období a 

situace života, které se táhly celým létem, objevovaly se na všech turnajích a nepodařilo se je 

zkrotit, ovládnout tak, aby se mohla plně soustředit na hru. Mládí je krásné, někdy ovšem 

bolí… jak se s tím Nela srovná a zda jí to bude motivovat o to více do příštích akcí, je jen 

pouze na ní… já osobně jí věřím.

(IM Petr Pisk)

Jan Miesbauer, H16 (4,5 bodu, 74. místo ze 131 účastníků, 36. nasaz.)

Janova hra v poslední době připomíná spíše houpačku: po velice solidním výsledku na ME 

mužů v Ostravě následovala rozpačitá hra v Českých Budějovicích a Klatovech. Typický pro 

jeho  současnou  hru  je  výsledek  a  především  hra  na  mládežnické  olympiádě  v  Popradu. 

Výborně hrál na turnaji v Bodenmais začátkem srpna, kde získal 6,5 bodu, přičemž hrál se 

třemi velmistry. A atakoval normu IM (měl celkový průměr ela jen nepatrně horší, než bylo 

potřeba). Janův největší problém se jmenuje puberta. Mlčenlivý Jan je totiž, ač to na první 

pohled nevypadá, velice ambiciózní. Marně jsem ho již čtrnáct dní před turnajem varoval, ať 

nepřežene svou snahu v prvním kole. Stalo se. Již déle než rok ho přesvědčuji, že vyrovnaná 

pozice není  zdaleka totéž  co remízová pozice.  Od první  partie  se pak vyvíjel  trochu celý 

průběh pražského turnaje. Dokonce sám dokáže svou hru velice přesně zhodnotiti: „Už tomu 

rozumím, já mohu s kýmkoliv vyhrát, ale také s kýmkoliv prohrát.“ Typická ukázka jeho hry je 

šesté  kolo  i  Izraelcem.  Po  špatném  startu  se  vzpamatoval  a  v  případě  výhry  se  mohl 

posunout  již  do popředí.  Věděli  jsme,  jakou variantu soupeř zvolí.  Ještě dopoledně před 

partií jsem ho upozorňoval, aby si dal pozor na chyby, kterých se v této variantě dopustil v 

minulosti.  Jmenovitě  jsem  ho  varoval,  aby  si  nenechal  vyměnit  nebo  nevyměnil  svého 

černopolného střelce za jezdce. Marně. „Já jsem myslel, že tady je to dobré!“ Paličák si musí 

vždy vše vyzkoušet na své kůži, ale nestačí mu jedna trpká zkušenost (podobně zkazil partii v 

Českých Budějovicích s Plischkim). 

(IM Ivan Hausner)



Blanka Brunová, D16 (5 bodů, 33. místo z 93 účastnic, 28. nasaz.)

Výsledek  na  ME  byl  docela  slušný,  ale  mohl  být  i  lepší,  kdyby  Blanku  v  půlce  turnaje 

nezastihly  zdravotní  problémy.  Ve  „svých“  pozicích  (tj.  pozicích  plných  dynamiky)  se 

orientuje výborně, má však málo všeobecných zkušeností  chtělo by to rozšířit rozhled.

(IM Pavel Šimáček)

Lukáš Dolanský, H14 (4,5 bodu, 65.místo ze 141 účastníků, nasaz. 58.)

Lukáš v prvních 6 kolech 4x vyhrál bílými (ovšem jednou kontumací soupeře kvůli mobilu). 

Klíčová pro něj  byla partie 7.kola,  kdy s  elově výrazně silnějším soupeřem odmítl  remízu 

opakováním tahů a přehlédl tah, po kterém okamžitě prohrál. V posledním kole mohl možná 

prokázat více bojovnosti a touhy po plusovém výsledku. Aby to příště bylo lepší, bude muset 

více zapracovat na repertoáru zahájení, zejména černými figurami. 

(IM Josef Juřek)

Karin Němcová, D14 (5 bodů, 35. místo z 99 účastnic, 43. nasaz.)

Karin sehrála pěkný turnaj se šesti hráčkami s vyšším počtem ELO bodů a získala spoustu 

nových zkušeností. Důležité bylo, že se dokázala rychle vypořádat se špatným vstupem do 

turnaje a následně odvedla velice dobrou práci a prokázala svoji šachovou sílu. Obzvláště se 

povedla partie z 5. kola proti Rumunce Aciu Maria,  kde Karin obětovala figuru za útok a 

soupeřku přehrála. Celkově si připsala 12 Elo bodů, a tak její výkon lze celkově zhodnotit za 

uspokojivý.

(FM Lukáš Vlasák)

Tobiáš Krejčok, H12 (3,5 bodu, 124. místo ze 157 účastníků, 58. nasaz.)

Tobiáš  Krejčok  jako  úřadující  mistr  republiky  měl  určitě  velké  předpoklady  dosáhnout 

pěkného výsledku.  Odpovídala  tomu i  úspěšná sezóna,  kterou  měl  za  sebou.  Někdy  ten 

výkonnostní  růst  nejde  závratnou  rychlostí,  jen  chtít  a  trénovat  nemusí  stačit,  je  třeba 

nasbírat  spoustu zkušeností  a  to  chce čas  a  hrát  podobné turnaje.  Tobiáš  byl  na takové 

reprezentační akci poprvé a řekl bych, že to mu trochu svazovalo ruce a nedovolilo ukázat 

všechno, co umí a dokáže. V jeho případě si tedy starosti o budoucnost nedělám. 

(IM Stanislav Jasný)



Olga Dvořáková, D12 (4,5 bodu, 52 místo ze 100 účastnic, 41 nasaz.)

V úvodu turnaje se Olga nesešla s pohodou a životní formou. Prohra hned v prvním kole jí na 

klidu také nepřidala. Postupně se ale začal zahřívat Olžin šachový motor, přidala výhru, pár 

remíz  a  před  volným  dnem  velmi  důležitý  bod  v  maratónské  partii.  Každý  půlbod  nad 

padesát procent možných bodů může mít cenu zlata. Ani soupeřky však nehodlaly prodat 

svou kůži lacino, a tak se zbylé partie většinou točily kolem roviny a menších výhod. K jedné 

prohře Olga přidala jen tři remízy, a tak celkovým výsledkem bylo jen dosažení 4,5 bodu. 

Myslím si, že Olga má na víc, v Praze nějak zápasila s nervozitou a opatrností, což vyúsťovalo 

do nepříjemných časových tísní.

(GM Tomáš Polák)

Richard Stalmach, H10 (7,5 bodu, 3. místo ze 142 účastníků, 29. nasaz.)

Richard  Stalmach  nás  reprezentoval  v  kategorii  desetiletých  chlapců  a  je  třeba  říci,  že 

reprezentoval  velmi  dobře.  Ríša  už  také  nejednou  vyhrál  šampionát  své  země  a 

reprezentoval na podobných akcích. Nyní se zkušenosti v kombinaci s tréninkem projevily. 

Turnaj  mu  pěkně  sednul,  ale  zasloužil  se  o  to  především  svou  bojovností.  Bylo  několik 

obtížných pozic, které dokázal ustát a nezlomil se. To úspěšní hráči prostě musí zvládnout. 

Bronzová medaile, dokonce jen na pomocné hodnocení, neprohrál s prvními dvěma a měl 

stejně bodů,  je skvělým úspěchem a je třeba k ní  Ríšovi  pogratulovat.  Doufám, že ho to 

neuspí na vavřínech, ale naopak motivuje k ještě větší práci. 

(IM Stanislav Jasný)

Marie Vaňková, D10 (3,5 bodu, 78. místo ze 106 účastnic, 73. nasaz.)

Snaživá, šikovná, učenlivá a pozitivně naladěná. Prozatím má velké nedostatky v taktice, ale 

má předpoklady na to je odstranit. 

(IM Pavel Šimáček)

Marek Fizer, H8 (5 bodů, 33. místo ze 105 účastníků)

Velice nadaný i snaživý, je na něm dobře vidět intenzivní práce v dlouhodobém tréninku. 

Zatím ještě nevyzrálý a nezkušený – není zvyklý na „odpor“ soupeřů, někdy si  situace na 

šachovnici sám zbytečně komplikuje. 

(IM Pavel Šimáček)



Dorota Veverková, D8 (3,5 bodu, 47.místo ze 66 účastnic)

Dorotka se statečně pustila do boje s vesměs o rok staršími soupeřkami. Výborně začala (2 ze 

2), pak ještě 3 z 5. V 7.kole sehrála třiapůlhodinovou partii s Turkyní (remíza), což je dost 

neuvěřitelné s přihlédnutím k tomu, že do té doby odehrála jediný turnaj na delší tempo. Pak 

už  nezbyly  síly  a  v  posledních  dvou  kolech  odevzdala  body  trochu  lacino.  O  tom,  s  jak 

kvalitními soupeřkami se utkala, svědčí i to, že na své bodové hladině měla nejlepší buchholz. 

Turnaj pro ni bude skvělou zkušeností do budoucna. 

(IM Josef Juřek)



Bronzovému Richardu Stalmachovi předává pohár Akaki Iashvili, gruzinský organizátor  

nadcházejícího MS mládeže kadetů, v pozadí za ním prezident ECU Zurab Azmajparašvili,  

místopředseda ŠSČR Marek Vokáč a ředitel ME mládeže Jan Mazuch.

Čeští reprezentanti a české reprezentantky
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