MČR mládeže 2017 – Závěrečná zpráva hlavního trenéra

Ve dnech 11.-18. března 2017 se v Koutech nad Desnou uskutečnil další ročník Mistrovství
České republiky mládeže od 10 do 16 let. Důležitou součástí festivalu byl také uzavřený
přebor republiky dorostenců a juniorů do 18 a 20 let.
V pozici hlavního trenéra mistrovství působil IM David Kaňovský, kterému asistovali IM
Richard Biolek, IM Pavel Šimáček, IM Petr Pisk a FM Jiří Tůma. Hlavní náplní práce celé pětice
trenérů bylo analyzovat partie se zájemci, kteří si chtěli své partie ihned po odehrání
rozebrat. Jako každý rok byl o analýzy velký zájem, trenéři většinou jen tak tak stíhali obědy a
večeře, příliš si nedovedu představit, že by vše měli stíhat ve čtyřech lidech místo v pěti (s
rozbory navíc sem tam vypomáhal také ještě šestý trenér GM Marek Vokáč). Z pozice
hlavního trenéra musím své kolegy pochválit, dětem se snažili jejich chyby vysvětlovat velmi
srozumitelně a všichni dbali důraz na zásadní slovo „proč“, jinak řečeno proč je daný tah
chybný a proč bylo správné zahrát něco jiného. Jako trochu negativní vidím to, že na rozbory
chodili především chlapci a dívky, kteří ve svých kategoriích skončily spíše okolo středu či ve
druhé polovině konečného pořadí, pozdější medailisté na rozbory tolik nechodili. Na druhou
stranu i takoví se občas objevili a svým způsobem to lze chápat: s velkou pravděpodobností
všichni měli v Koutech své vlastní individuální trenéry, se kterými svou sehranou partii chtěli
spíše rozebrat, než s někým z oficiálních trenérů.
Další náplní práce trenéra bylo v Koutech jako již tradičně kromě sehrání simultánky
nachystat si přednášku na předem vybrané téma. Přednášky se v letošním roce těšily
mimořádnému zájmu, jsem velice rád, že děti na přednášky chodí a chtějí se něčemu
novému přiučit!
Kromě toho jsem se z pozice hlavního trenéra snažil během celého týdne hodnotit výkony a
výsledky v jednotlivých kategoriích, především pokud jde o naše největší talenty. Vezmu to
konkrétně podle jednotlivých kategorií.

D10
V nejmladší dívčí kategorii je těžké cokoliv komentovat, většina účastnic ještě nemá
zvládnuté ani základní taktické obraty a často vyhraje ta, která nastaví méně figur. Jelikož ani
vítězka této kategorie se nevyhnula jednotahovým hrubkám, je další hodnocení myslím
zbytečné. Zajímavé ovšem je, že vítězná Emma Dobsa startovala jako mladší v kategorii
(ročník 2008)! (Stejně tak i celkově třetí Dorota Veverková).
H10
Nejmladší chlapci jsou na tom co se štábní kultury týče o něco lépe, nicméně ani tady se
medailisté vícekrát nevyhnuli velkých chybám (někdy i jednotahovým). Každopádně mě první
čtveřice zaujala minimálně předvedenou aktivní hrou, to je vždy první důležitý náznak toho,
že by se takový talent mohl nadále zlepšovat. Důležité je také dodat, že vítězný Karel Brožka
je ročník narození 2008!
D12
Kategorii D12 suverénně ovládla Anna Lhotská, kterou pozoruji už delší dobu. Anička
prokazuje na svůj věk velmi dobré teoretické i praktické znalosti, nedělá skoro vůbec chyby a
nebojí se hrát bílými hlavní varianty a černý aktivní Sicilskou! Jediný tmavší moment v turnaji
měla v partii s celkově druhou Martinou Šťastnou, kterou sice přehrála, ale hrubou chybou
nastavila materiál. Martina ovšem přehodila tahy a musela se vzdát. Troufám si říct, že
Anička by se neztratila ani v kategorii D14. Šachový projev Martiny Šťastné už se mi tolik
nelíbí, jako Aničky, hraje pěkné aktivní šachy, ale chyb dělá více a také musí hodně
zapracovat na repertoáru zahájení.
H12
O vedení se dlouho přetahovali již zkušení reprezentanti Štěpán Hrbek a Richard Stalmach
(bronzový z loňského ME mládeže). Oba již mají celkem propracovaný repertoár, hrají
turnaje i partie se silnějšími hráči a důležité také je, že oba jsou ročník narození 2006, takže
tu samou kategorii mohou hrát ještě i příští rok! Jinými slovy tito dva hráči zcela zastínili své
o rok starší kolegy! Silně doporučuji výkonnostní růst těchto dvou talentů velmi bedlivě
sledovat!

D14
Z této kategorie mám poněkud rozporuplné pocity. První tři (možná čtyři) hráčky celkového
pořadí jsou sice šachově jinde, než zbytek startovního pole, ale přece jen se jim některé
partie povedly lépe, některé hůře. Rovněž z některých jejich rozhodnutí v partiích jsem tak
trochu na rozpacích. Olga Dvořáková je jako jediná z první čtveřice ročník narození 2004.
H14
Mezi skoro nejstaršími chlapci na mě velice dobrý dojem udělal vítězný Ondřej Švanda.
Ondra je v podstatě samouk, který porážel své konkurenty rozdílem třídy. Další hráči střídali
lepší okamžiky s horšími a na rozdíl od Švandy občas dělali i docela závažné chyby. Na další
vývoj Ondry jsem velice zvědavý!
D16
Dostáváme se k nejstarším kategoriím, ze kterých mám nejvíce smíšené pocity. První trojice
konečného pořadí rozhodně nehraje špatně, ale stejně tak se holky nevyvarují hrubých chyb.
Co mě možná nejvíc trápí, je skutečnost, že v této kategorii nemáme jedinou hráčku
s ratingem přes 2000! Pro srovnání jaký rating měly některé naše hráčky v těchto letech:
Kristýna Havlíková 2164, Karolína Olšarová 2156, Eva Kulovaná 2132, Kateřina Němcová
2117 (už v D14!)... Jistě, ELO v žádném případě není všechno, obzvláště v dnešní době při
koeficientu 40. Nicméně musíme částečně i tento parametr brát v potaz. K dobru alespoň
můžeme prvním dvěma děvčatům přičíst fakt, že jsou ročník narození 2002 a mohou hrát
stejnou kategorii ještě i příští rok.
H16
Asi nejvíce rozporuplná kategorie. Vítězný Matyáš Zeman zaznamenal první výrazný úspěch
na MČR mládeže (2016 – 13. místo, 2015 nehrál, 2014 nehrál...). Hrál poměrně dobře, i když
mu zároveň Caissa docela přála: ve druhém kole vyhrál v devítitahové miniaturce, Miesbauer
mu jednotahově nastavil věž, Skalský zcela nekorektně obětoval figuru... Rozhodně tím
nechci tvrdit, že nevyhrál zaslouženě, ale je to zatím jediný Matyášův úspěch, z toho se příliš
mnoho informací vyčíst nedá. Tomáš Hurdzan a Jan Miesbauer poslední dobou hodně
stagnují, příliš nevím, co si o nich myslet. Rovněž Lukáš Dolanský a Saša Skalský, loňští
suverénní vítězové H14, nejdou nijak závratně nahoru. Stručně řečeno v této kategorii je

hodně zajímavých jmen, ale je opravdu těžké říct či predikovat, kdo z nich má vůli a ambice
nadále se (výrazně) zlepšovat. MČR pochopitelně nehrál IM Thai Dai Van Nguyen, který je
šachově někde úplně jinde, než všichni účastníci mistrovství.
H18
Mezi dorostenci je jasnou jedničkou IM Jan Vykouk, který se šachu navíc velice intenzivně
věnuje a rozhodně půjde výkonnostně rychle nahoru. IM Matyáš Marek se kvůli déle
trvajícím zdravotním problémům přeboru nemohl zúčastnit a Daniel Kožúšek je velice
nepředvídavý: momentálně to vypadá, že se k šachu vrátil a má chuť hrát i trénovat, ale
právě u něj si nejsem vůbec jistý, jak dlouho mu tento elán vydrží...
Z celkového pohledu si myslím, že v mladších kategoriích máme hned několik hráčů a hráček,
ze kterých by, jak se říká, mohlo něco být. Naopak z kategorií H+D 16 jsem poněkud na
rozpacích a vůbec si netroufám říct, kdo nás za dva roky bude reprezentovat v prestižní
kategorii H+D 18...
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