
ME mládeže 2018 – Riga, 19. – 30. 8. 2018 

Závěrečná zpráva 

 

Na této soutěži nás reprezentovala letos nejpočetnější výprava – 12 oficiálních reprezentantů, 8 

extrahráčů, 3 trenéři a 7 doprovázejících rodičů. Mimo oficiální výpravu pobývalo v tomto termínu 

soukromě ještě několik dalších doprovázejících osob. 

 

Příprava akce 

Vzhledem k počtu účastníků byla příprava poměrně náročná a nebylo snadné skloubit jednotlivé 

požadavky účastníků. Již pouhé složení reprezentantů značně komplikovala výrazná termínová 

vzdálenost soutěží ME a MS v jednotlivých kategorií, díky které nebyly velmi dlouho známy 

propozice listopadového MS kadetů ve Španělsku. Tím se významně opozdil výběr soutěže především 

v kategorii D12. Standardní komplikací je obsazení kategorií do 8 let, květnový termín MČR této 

kategorie poskytuje k rozhodování o účasti podstatně méně času než u ostatních kategorií. Navíc jde o 

reprezentační nováčky, kteří nemají s těmito soutěžemi žádné praktické zkušenosti a musí před svým 

rozhodnutím často řešit především finanční otázku akce. Ta výrazně ovlivnila účast v kategorii D8, 

kde se k účasti odhodlala až poslední oslovená rodina. Složení výpravy se měnilo ještě krátce před 

odesíláním přihlášky, kdy se přihlásili dva další extrahráči, a naopak odřekly dvě původně 

předpokládané doprovodné osoby. Přesto se podařilo vše dořešit a v mírném předstihu podat přihlášku 

do soutěže. Pak následovalo dlouhé čekání na informaci, ve kterém hotelu bude skutečně výprava 

ubytována. Tu jsem od pořadatelů získal až na počátku srpna, ani mě příliš nepřekvapilo, že nám byl 

místo požadovaného ubytování přidělen hotel, který nám díky technickým komplikacím nejméně 

vyhovoval. Mé protesty byly pochopitelně neúspěšné. 

 

Doprava 

Další komplikovaná součást akce. Výprava se nakonec do Rigy přesouvala v šesti částech. Část 

výpravy se dopravovala autem pana Hrbka (organizaci jistil Sergej Berezjuk), dalších pět skupin se 

přesouvalo v různých dnech z různých míst letecky. Tři malé skupinky dětí s rodiči si letenky zajistili 

individuálně a k výpravě se připojili až v Rize. Další větší skupina zvolila let z Katowic (organizačně 

jistil Petr Velička), i ta si letenky zajistila individuálně. Poslední část výpravy spolu se mnou letěla 

z Prahy, letenky zajišťoval sekretariát ŠSČR. Zpáteční cesta byla organizačně poněkud jednodušší, 

přes organizační náročnost doprava proběhla bez problémů. 

 

Organizace ze strany pořadatelů 

Hrací sál ME byl velký a bez problémů umožnil všem kategoriím hrát na jednom místě, ačkoliv se 

zúčastnilo 1074 hráčů a hráček ze 47 federací (rekordních 150 účastníků vyslalo Rusko). Pro trenéry a 

doprovod byly k dispozici přijatelné prostory v sousedství hracího sálu. Kyvadlová doprava autobusy 

mezi hotelem a hracím sálem probíhala víceméně bez problémů. 

Nechci pořadatelům křivdit, nicméně od samého počátku jsem měl silný pocit, že převažujícím 

faktorem byla komerční stránka akce. Pominu relativně malý počet přenosů partií online a s tím 

související velmi skromný partiový bulletin.  

Prvním nepříjemné překvapení mě čekalo ihned po příchodu naší poslední cestující skupiny do hotelu. 

Ačkoliv jsme měli v přihlášce objednáno celkem 5 trojlůžkových pokojů, poslední dva však již 

v hotelu nebyly k dispozici. Recepce problém nakonec vyřešila tak, že do jednoho dvoulůžkového 

pokoje přidala přistýlku a zbývající trojici našich děvčat umístila do dvou dvoulůžkových pokojů. To 

bylo celkem výhodné, zvláště když jsem druhý den zjistil, že formou přistýlky hotel vyřešil většinu 

našich trojlůžkových pokojů a tím značně zredukoval užitnou obytnou plochu. Později jsem zjistil, že 

tento hotel má k dispozici pouze 10 standardních trojlůžkových pokojů a kromě účastníků ME 

ubytovává i běžné turisty, takže naděje na nějaké zlepšení prakticky není. Mé reklamace se pořadatelé 

snažili utlumit tím, že alespoň nechají našim třem dívkám jejich dvoulůžkové pokoje, ale s tím asi 



hotel nesouhlasil a po několika dnech byla i tato děvčata sestěhována do modifikovaného 

trojlůžkového pokoje, alespoň trochu většího než byla většina ostatních. Nemá smysl řešit, jestli šlo o 

pouhou nedbalost pořadatelů, nebo nějaký složitější záměr, v každém případě jsme kromě drastických 

kroků neměli jinou možnost než se s danou situací smířit. 

Další víceméně očekávaný problém představovaly obědy, které pořadatelé pro všechny účastníky 

zajišťovali sami v objektu hracího sálu. Šlo o jasné úsporné opatření, po shlédnutí cen na jídelním 

lístku našeho hotelu jsem se ani nedivil. Nicméně podávané obědy a forma jejich podávání vzbudila 

nevoli u většiny účastníků. Zástupce ECU na tomto ME Petr Pisk na toto téma vedl několik dlouhých 

rozhovorů s ředitelem ME, a dosáhl toho, že od třetího kola výdej obědů připomínal švédské stoly a ne 

školní jídelnu s limitovanými porcemi. Nabízený výběr jídel byl ovšem neustále víceméně stejný.  

Takto utrpěnou finanční ztrátu si zřejmě pořadatelé poněkud kompenzovali při rozdílení cen pro 6 

nejlepších hráčů v každé kategorii, které inzerovali v propozicích. V každém případě krabice s jednou 

deskovou stolní hrou s pravidly v lotyšštině je poněkud nedůstojná cena nejen pro medailisty 

nejstarších kategorií. 

 

Příprava na partie 

Po domluvě s ostatními trenéry jsme si rozdělili reprezentanty rovnoměrně tak, aby byla zajištěna 

příprava oficiálních reprezentantů, a pokud zbýval čas i poskytnout nezbytné konzultace i extrahráčům 

(vzdálený dohled). Rozdělení bylo provedeno takto: 

Vokáč – Simet (H18), Němcová (D18), Šťastná (D14), Goref (H8) + dohled Vykouk (H18), Zeman 

(H18) a Kůsa (H14). 

Velička – Skalský (H16), Laurincová (D16), Vojta (H14), Valérie Bartečková (D8) + dohled Barák 

(H14) a Denisa Bartečková (D10). 

Berezjuk – Hrbek (H12), Fizerová (D12), Souček (H10), Veverková (D10) + dohled Nguyen Van 

(H18), Nguyen Vi (H10) a Fizer (H10). 

Příprava probíhala v období od cca 9:00 do cca 13:00, kdy se začínalo odjíždět na oběd. V některých 

případech se pak část přípravy prováděla po obědě před zahájením kola. Někteří hráči ze starších 

kategorie stihli část přípravy ještě pozdě večer ihned po rozlosování dalšího kola. 

 

Výsledky a hodnocení reprezentantů 

Podrobné výsledky uvádí tabulka. 

 

St.č.  Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Poř. K rtg+/- Skupina 

24  Barteckova 

Valerie 
0 CZE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3,0 46 0 0,00 

Girls 

U08 

36  Veverkova 

Dorota 
1243 CZE 0 1 0 1 1 0 1 0 1 5,0 26 40 48,40 

Girls 

U10 

59  Barteckova 

Denisa 
0 CZE 0 1 0 1 0 0 ½ 1 ½ 4,0 46 0 0,00 

Girls 

U10 

41  Fizerova 

Lucie 
1456 CZE 1 0 1 ½ 0 ½ 1 ½ ½ 5,0 32 40 22,80 

Girls 

U12 

73  Stastna 

Martina 
1531 CZE 0 0 ½ 1 0 ½ 0 ½ 1 3,5 75 40 -42,80 

Girls 

U14 

20  Laurincova 

Kristyna 
1998 CZE 0 ½ 0 1 1 1 ½ ½ ½ 5,0 29 40 -61,60 

Girls 

U16 

25  Nemcova 

Karin 
2068 CZE ½ 0 1 ½ 1 0 0 1 ½ 4,5 35 40 -77,60 

Girls 

U18 



14  Gorej 

Vojtech 
1353 CZE 1 ½ 0 ½ 0 1 ½ 1 0 4,5 39 40 -61,20 

Open 

U08 

20  Fizer Marek 1764 CZE 1 ½ 0 1 1 0 1 1 1 6,5 9 40 -22,00 
Open 

U10 

62  
Nguyen 

Thai Dang 

Vi 

1498 CZE 1 0 1 1 0 ½ 0 0 1 4,5 68 40 -10,80 
Open 

U10 

65  Soucek Jan 1492 CZE 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4,0 82 40 -77,60 
Open 

U10 

8  Hrbek 

Stepan 
2107 CZE 1 1 ½ 0 ½ 1 ½ 1 ½ 6,0 19 40 -55,20 

Open 

U12 

45  Kusa Jakub 2070 CZE 1 0 0 1 0 1 1 ½ ½ 5,0 52 40 -58,80 
Open 

U14 

50  Vojta Jakub 2045 CZE 1 0 1 ½ 0 1 0 ½ 1 5,0 42 40 21,20 
Open 

U14 

78  Barak David 1921 CZE 0 1 1 0 ½ 0 1 ½ 0 4,0 75 40 20,80 
Open 

U14 

47  Skalsky 

Alexandr 
2177 CZE 1 ½ 0 1 0 ½ 1 ½ 1 5,5 30 40 14,40 

Open 

U16 

1 GM 

Nguyen 

Thai Dai 

Van 

2548 CZE ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 6,0 9 10 -11,20 
Open 

U18 

10 FM Vykouk Jan 2413 CZE ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ 6,5 2 10 5,40 
Open 

U18 

45  Zeman 

Matyas 
2181 CZE 0 0 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ 4,5 43 40 1,60 

Open 

U18 

50 FM 
Simet 

Martin 
2146 CZE ½ 0 0 1 1 ½ 1 0 0 4,0 47 40 13,60 

Open 

U18 

 

Další detaily je možno nalézt na odkazu http://chess-

results.com/tnr367951.aspx?lan=5&art=79&fed=TUR&turdet=YES&flag=30&zeilen=99999 

 

Ratingové výsledky u tří nejmladších kategorií je nutno brát s velkou rezervou vzhledem ke značné 

nezřetelnosti většiny konkurence, více vypovídá spíše grafikon bodových zisků během kol a průběžná 

pozice v turnaji. Významný je rovněž počet konkurentů v každé kategorii. 

 

Kategorie H18 

Námi nejobsazenější kategorie nezklamala a přinesla naší reprezentaci již poměrně dlouho neviděný 

úspěch. Jan Vykouk dokázal vybojovat stříbrnou medaili a prokázal, že je již hotovým hráčem 

mezinárodní úrovně. Přípravu na partie zvládal již prakticky samostatně, kromě rozborů některých fází 

partií jsme spolu konzultovali jen turnajovou strategii v závěrečných kolech. Vzhledem ke svému 

nasazení se utkával většinou s ratingově poněkud slabšími hráči, kterým se ale vesměs v turnaji dosti 

dařilo a zajistili tím Vykoukovi i rozhodující nejlepší vedlejší hodnocení garantující skvělou medaili. 

Důležité bylo, že se mu dařilo bílými figurami dostávat soupeře pod tlak a tím získávat vítězné body. 

Nguyen Thai Dai Van byl jako první nasazený hráč kategorie hlavním favoritem. V této roli se však 

musel vypořádat s přirozeným respektem a logickou snahou soupeřů především neprohrát. Jeho herní 

styl ovšem není zaměřen na příliš riskantní pojetí hry, navíc několikrát v časových tísních negativně 

http://chess-results.com/tnr367951.aspx?lan=5&art=79&fed=TUR&turdet=YES&flag=30&zeilen=99999
http://chess-results.com/tnr367951.aspx?lan=5&art=79&fed=TUR&turdet=YES&flag=30&zeilen=99999


zapracoval emoční tlak odpovědnosti a snahy o úspěch, proto se mu nepodařilo vyhrát dostatek partií.  

Celkově 9. místo bez prohry není špatný výsledek, ale on samozřejmě usiloval o více. 

Tito dva hráči herně výrazně převyšovali úroveň ostatních našich reprezentantů ve všech fázích partie. 

Martin Simet při své reprezentační premiéře i Matyáš Zeman odvedli výsledkově i ratingově svůj 

standard, mrzí ovšem především zbytečné chyby v taktice v úvodních kolech, v jejich možnostech jsou 

myslím i lepší výsledky. Taktický postřeh a přesný propočet však byly hlavními slabinami většiny 

našich dalších reprezentantů.  

 

Další kategorie chlapců 

Alexandr Skalský (H16) odvedl velmi dobrý výkon, slabší soupeře porážel s jistotou a silnějším 

soupeřům vzdoroval poměrně úspěšně. Tato kategorie však byla obsazena velmi kvalitně, a na ještě 

lepší výsledek zatím Skalskému chybí především herní zkušenosti s kvalitní konkurencí. 

Sympatický výkon předvedla trojice našich reprezentantův kategorii H14. Jakub Vojta, Jakub Kůsa 

i Daniel Barák bojovali ve středu tabulky velmi početně obsazené soutěže, jejich výkon zhruba 

odpovídá jejich současným možnostem, jejich herní projev ale naznačuje slibné perspektivy pro další 

tréninkovou práci. Štěpán Hrbek (H12) si svým loňským skvělým výkonem na ME mužů nasadil 

laťku očekávání velmi vysoko, v jeho věku však ještě nelze očekávat nějakou výraznou stabilitu 

výkonnosti. Jeho bodový získ i umístění nejsou vůbec špatné, ale jednu poměrně zbytečnou prohru 

uprostřed turnaje již nedokázal vykompenzovat a zaplatil ji poměrně výraznou ratingovou ztrátou. 

Také v kategorii H10 jsme měli trojici reprezentantů, mimořádně v ní zazářil Marek Fizer, který 

drtivým finišem dokázal proniknout až na 9. místo. V této kategorii nelze sázet na ratingové prognózy, 

rozhodující je okamžitá forma a herní pohoda, a to se mu ve spolupráci s trenérem podařilo v této 

soutěži sladit optimálně. Nguyen Thai Dang Vi měl skvělý vstup do soutěže, od poloviny soutěže se 

však již začal potkávat s kvalitními soupeři, kteří ještě byli nad jeho síly. Jan Souček při své 

reprezentační premiéře platil nováčkovskou daň, díky špatnému hospodaření s časem ztratil 

v časových tísních několik velmi slibných partií. Pro Vojtěcha Goreje (H8) měl turnaj mimořádný 

motivační přínos, navíc mě příjemně překvapil tím, že hrál poměrně zdravé šachy, nedělal výrazné 

chyby v taktice a na rozdíl od přípravy v partiích samých dokázal udržet soustředění často až do dosti 

dlouhých koncovek, ve kterých mu k ještě lepšímu výsledku zatím chyběly znalosti. 

 

Kategorie dívek 

Karin Němcové (D18) se nepovedl vstup do soutěže, několik chyb v taktice jí vzalo potřebné 

sebevědomí a herně se trápila většinu turnaje. Připravovala se víceméně individuálně prostřednictvím 

internetových konzultacích se svým trenérem Zbyňkem Hráčkem. V jejím případě to možná nebylo 

ideální řešení, přece jen ještě nemá dostatek zkušeností z podobných soutěží, a těsnější kontakt 

s trenérem by jí možná lépe pomohl překonat krizové momenty hry. Nechtěl jsem za daných 

podmínek ale do její přípravy příliš zasahovat, paralelní rady různých trenérů by nemusely mít 

pozitivní efekt. Soutěž pro ni rozhodně byla dost těžká, a získané zkušenosti vzhledem ke svému věku 

určitě ještě zhodnotí. Kristýna Laurincová (D16) rovněž v úvodních kolech nezvykle často 

chybovala v taktice. Bojovným výkonem sice bodovou ztrátu téměř dohnala, ale ratingová ztráta 

potvrzuje, že to nebyl příliš vydařený turnaj, v jejích možnostech jsou rozhodně i lepší výsledky. 

Martina Šťastná (D14) je již zkušená reprezentantka, ale výkonností a herním projevem ve své 

kategorii za konkurencí příliš zaostává. Spokojeni můžeme být pouze s výkonem dvou dívek 

z mladších kategorií. Lucie Fizerová (D12) sehrála poměrně dobrý turnaj a výsledkem lepším než její 

nasazení potvrdila mé předturnajové prognózy. Milým překvapením byl výkon Doroty Veverkové 

(D10), která při své reprezentační premiéře předvedla bojovný výkon se sympatickým závěrečným 

výsledkem, a naznačila zajímavý potenciál do dalších let. V obou těchto kategoriích ovšem 

dominovaly především početné výpravy dívek z Ruska, které jsou vesměs herně výrazně výše než 

ostatní konkurence. V této souvislosti je povzbudivé, že Dorota Veverková dvě ze svých pěti ruských 

soupeřek dokázala porazit. Sestry Denisa (D10) a Valérie Bartečkovy (D8) čeká v tréninku ještě 

hodně práce, než budou schopny na této úrovni odvádět hodnotitelné výkony. 



Shrnutí 

Bojovný výkon nelze upřít žádnému z našich reprezentantů, poněkud nepříjemným zjištěním byly u 

většiny z nich časté chyby v taktice a propočtu, což v předcházejících letech nebývalo tak výrazným a 

plošným nedostatkem. Nedostatečné znalosti zahájení se v přípravě na jednotlivé partie dají často 

vyeliminovat, ale chyby v taktice a chvilkové ztráty soustředění se nijak kompenzovat nedají. Této 

oblasti zřejmě musí být v tréninku udělována rozsáhlejší a náročnější pozornost. Dalším společným 

znakem pro většinu našich reprezentantů je nedostatek herních zkušeností z partií s kvalitní 

konkurencí. Další individuální postřehy o jednotlivých připravovaných hráčích jsou již 

doprovázejícími trenéry zpracovány a budou předány jejich dlouhodobým trenérům. 

 

Závěrem chci poděkovat kolegům trenérům i doprovázejícím rodičům za příjemnou spolupráci při 

zajištění hladké účasti naší reprezentace a při překonávání některých vnějších námi nezaviněných 

komplikací. 

 

Marek Vokáč, 7.9.2018 

 

Poznámka: Na svazový facebook jsem ihned po soutěži umístil fotoalbum všech našich reprezentantů 

se stručným zhodnocením jejich individuálních výkonů, našel jsem si během časově velmi náročného 

programu soutěže i čas na dvě krátké situační zprávy, které jsem zaslal do zpravodajských článků o 

soutěži na Novoborském šachovém serveru. 

 
 

 

 

 


