
MS mládeže 2016
Závěrečná zpráva TRM

V letošním roce se mistrovství světa poprvé rozdělilo na dvě části: každý rok budou mívat 

svůj  šampionát  zvlášť  mládežníci  od  osmi  do  dvanácti  let  a  zvlášť  kadeti  od  čtrnácti  do 

osmnácti let. Což je dobré minimálně z toho hlediska, že už tyto akce nejsou tak masové a 

jejich organizace a zdárný průběh probíhají daleko lépe. Do Chanty se tak sjelo „pouze“ něco 

přes  sedm stovek  hráčů  a  doprovodných  osob,  což  ve  srovnání  se  skoro  dvoutisícovými 

akcemi minulých let je poměrně dost velký rozdíl. I díky tomu bylo možné všechny účastníky 

ubytovat v hotelu „Olympijskaja“,  který byl  speciálně vybudován pro šachovou olympiádu 

v roce 2010. Ubytování  i  stravování  lze hodnotit jako velmi dobré, během celého pobytu 

jsme nemuseli řešit vůbec žádné problémy. Hrací sál se nacházel ve zhruba čtyři kilometry 

vzdálené sportovní  hale,  kde měli  hráči  opravdu skvělé podmínky ke hře: dostatek místa 

kolem sebe,  zdarma k dispozici  vodu,  čaj,  kávu  a  dokonce  také  drobné  občerstvení,  vše 

neustále  doplňované.  Také  doprovodné  osoby  na  tom  nebyly  špatně:  z hlediště  se  dalo 

celkem  dobře  vidět  do  sálu,  pokud  měl  navíc  člověk  dalekohled,  mohl  často  rozeznat  i 

konkrétní postavení na šachovnici. Kromě toho se v hale nacházela poměrně velká kavárna, 

kde bylo možné vybrat si kromě pití i z poměrně široké nabídky jídel.

Z České republiky se na sibiřské pláně vydalo pět hráček a tři hráči. Doprovodných osob bylo 

také poměrně dost, někteří na celou dobu, někteří třeba jen na pár dní. Vedoucím výpravy 

byl  IM David Kaňovský a  na místě byl  také  IM Petr Pisk,  který zde figuroval  v roli  člena 

Appeals Committee. 

Z počátku se nejvíce dařilo  Natálii Kaňákové v D18, která měla po šesti kolech čtyři body. 

Následující  tři  partie  se  však  bohužel  více  povedly  jejím  soupeřkám,  což  více  méně 

znamenalo,  že  o  přední  příčky  se  tentokrát  bojovat  nebude.  V posledním  kole  navíc 

„schytala“ třetí nasazenou Lauru Unuk, které po velmi dlouhém boji podlehla (dohrávala jako 

poslední v celém sále!). Konečné 31. místo určitě není to,  o čem naše reprezentantka před 

mistrovstvím snila. Matyáši Markovi v H18 se naopak start vůbec nepovedl, pak však zahřál 



svůj motor na správnou provozní teplotu a čtyřmi výhrami v řadě se vrátil k předním pozicím. 

Bohužel  v devátém  kole  měl  zdravotní  problémy,  což  silně  ovlivnilo  průběh  celé  partie. 

V desátém kole těžkému soupeři po boji také podlehl, výhrou v závěrečném dějství se pak 

vyšvihl na ještě relativně slušné 18. místo, což zhruba odpovídá jeho startovnímu nasazení.

Z dalších našich zástupců pak může být spokojená maximálně Simona Suchomelová v D18, 

ačkoliv  některé  partie,  které  skončily  remízou,  mohla  klidně  vyhrát.  Ostatní  hráli  spíše 

špatně,  především  pak  naši  dva  nejmladší  zástupci  na  tomto  šampionátu,  tj.  Alexandr 

Skalský (H14) a Anna Marie Koubová (D14). Řekl bych, že oba měli příliš svázané ruce tím, že 

hráli  svou první  takovouto soutěž a rozhodně nehráli  v optimální  psychické pohodě. Saša 

například ve druhém kole místo oběti pěšce se ziskem krásné iniciativy „získal“ kvalitu, čímž 

přenechal soupeři nejen iniciativu, ale zejména fantastickou poziční převahu. V pátém kole 

tak dlouho neskočil  jezdcem na krásné a přirozené centrální  políčko e5, až mu soupeřův 

jezdec  naskákal  na  e4.  A  například  v osmém  kole  opět  prošvihnul  vynikající  příležitost 

k typické sicilské oběti na c3 se skvělou kompenzací. Anička pak hodně doplácela na silné 

časové  tísně,  na  kterých  musí  intenzivně  zapracovat,  ve  třetím  kole  dokonce  prohrála 

v dobré pozici na čas, možná také to pak negativně ovlivnilo další průběh turnaje.

Arsenij  Anaškin (H16) hrál  v prvních sedmi kolech klasickou „houpačku“:  černými prohrál 

s ratingově  výrazně  silnějším soupeřem a  bílými  pak  teoreticky slabšího  soupeře porazil. 

Přerušil ji až v kole osmém, bohužel špatným směrem, když si nechal prakticky jednotahově 

sebrat kvalitu. A bohužel i v devátém, kdy ho soupeř přehrál již v zahájení. Pak už se špatný 

výsledek nedal moc napravit.

Ludmila Kopcová a  Anna Tůmová (obě D16) nehrály vyloženě špatně, ale dělaly taktické 

chyby a především obě dvě hrály  až  příliš  často hodně bojácně,  čímž získaní  bodů svým 

soupeřkám hodně usnadňovaly.

Celkově  tak  toto  mistrovství  musíme  hodnotit  jako  neúspěšné,  naprostá  většina  našich 

reprezentantů hrála hluboko pod svoje možnosti a předvedla na tomto šampionátu velmi 

matný výkon i výsledek.  

Zpracoval: 

IM Bc. David Dejf Kaňovský, Trenér reprezentace mládeže



Kompletní osmička českých reprezentantů na MS mládeže, zleva: Natálie Kaňáková (D18),  

Simona Suchomelová (D18), Ludmila Kopcová (D14), Arsenij Anaškin (H16), Matyáš Marek 

(H18), Anna Marie Koubová (D14), Anna Tůmová (D16) a Alexandr Skalský (H14)

Konečné výsledky české reprezentace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ∑ Poř. Nas.

Anna Marie Koubová (D14) ½ 1 0 0 ½ 0 1 0 0 ½ 1 4½ 56 34
Alexandr Skalský (H14) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1K ½ 4½ 60 35
Ludmila Kopcová (D16) 1 ½ 0 0 ½ ½ 0 0 0 1 1 4½ 45 42

Anna Tůmová (D16) 0 1 0 ½ 0 ½ 0 1 0 1 0 4 52 45
Arsenij Anaškin (H16) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 56 53

Natálie Kaňáková (D18) 1 ½ 0 1 ½ 1 0 0 0 1 0 5 31 12
Simona Suchomelová (D18) 0 ½ ½ ½ ½ 1 0 1 ½ ½ ½ 5½ 29 33

Matyáš Marek (H18) 0 ½ 1 0 1 1 1 1 0 0 1 6½ 18 19
∑ 3½ 5 2½ 3 3 5 3 3 ½ 6 5
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