
Zpráva z ME mládežnických týmů do 12 a 18 let 
Letošní ME mládežnických týmů se uskutečnilo od 12. do 18. července v Bad Blankenburgu 

v Durynsku v Německu. Poprvé se kromě chlapecké a dívčí kategorie do 18 let hrály dvě kategorie do 

12 let. Chlapci na 4 šachovnicích, dívky na dvou. 

Organizace samotného mistrovství byla z mého pohledu vynikající. Celá akce probíhala v zemské 

sportovní škole, kam se jezdí připravovat i němečtí olympionici i jiní profesionální sportovci či týmy. 

Pokoje hotelového typu se sociálním zařízením, fungující wifi, restaurace s výběrem ze dvou či tří 

jídel, které nejen dětem chutnalo. Hrací místností byla jedna z místních tělocvičen – prostorná a 

zároveň tak akorát chladná. Hráči i trenéři měli během partie k dispozici pití, nějaké ovoce a značkové 

čokoládové tyčinky zdarma. Na onlinu byla asi polovina partií a kromě zmatků se jmenovkami 

v prvním kole vždy správně fungoval. Příjemné okolní prostředí se sedmi fotbalovými hřisti (dvě 

z nich přístupná i pro účastníky), na dohled hrad, 300 metrů od supermarketu. Kromě toho ještě 

několik šachových přednášek a projekce šachových filmů. 

Příští rok pořádá stejnou akci Česká republika a bylo by mým velkým přáním, aby se účastníkům u nás 

líbilo stejně jako těm letošním v Německu. Prestiž této akce roste každým rokem. Nejlepší týmy a 

nejlepší hráči na jednotlivých šachovnicích dostali ceny od sponzorů, zejména od Chessbase. Na závěr 

organizátoři uspořádali zahradní párty. 

My jsme byli v rámci chtěných úspor ubytováni ve třech pokojích po pěti a jednom po dvou. Naštěstí 

celou dobu panovala v našich týmech dobrá nálada, takže tu trochu nepohodlí (5 lidí v pokoji tak pro 

tři až čtyři lidi) nikdo výrazně nevnímal. 

Na místo jsme dojeli auty přímo z krátkého jednodenního soustředění v Karlových Varech, což je 

podle mého názoru pro koncentraci účastníků ideální řešení. Malým zádrhelem bylo zajistit dostatek 

aut, což se však Lukáši Vlasákovi zdárně podařilo, za což mu patří dík. 

Nyní k šachové části: 

Chlapci do 18 let 
Tento tým jsem měl na starosti já. Nasazení jsme byli jako 12. ze 14 týmů, skončili jsme 10. Nelze to 

považovat za úspěch ani za neúspěch. Konkurence byla dle předpokladů velice vyrovnaná, druhé a 

poslední místo dělilo pouhých 5 zápasových bodů. Žádný tým nebyl slabý a rozdíly v elu byly 

způsobeny především možnostmi jednotlivých výprav hrát mezinárodní turnaje. 

V našem týmu nikdo nezářil, na druhou stranu ani nepropadl. Jsem přesvědčen, že naší výhodou byla 

možnost střídat, což kromě nás využily jen tři týmy. Všechny hráče musím pochválit za přístup a 

snahu. 

Na druhou stranu nám akce znovu ukázala tradiční slabiny českých hráčů. V prvé řadě máme 

dlouhodobě obrovské problémy s taktikou, tzn. rychlost, přesnost a hloubka propočtu je špatná. A je 

to dluh, který si neseme už z nejmenších kategorií. 

Znalosti zahájení jsou podle mě adekvátní věku a odpovídají i hráčům v ostatních týmech. Řekl bych, 

že máme nadstandardní znalosti koncovek a strategických prvků, bohužel tyto výhody dost často 

nezužitkujeme kvůli taktice. Ať už špatným zhodnocením dynamických možností v dané pozici, příliš 

dlouhou dobou na propočet a z toho pramenící časovou tísní, nebo občas i přímým přehlédnutím. 

Tyto mé postřehy se bohužel týkají všech hráčů „mého“ týmu a pokud jsem měl možnost vidět, tak i 

všech ostatních českých hráčů a hráček. 



U kategorie osmnáctiletých pak s vyjímkou Honzy Vykouka máme zoufale málo zkušeností s partiemi 

proti silnějším hráčům. Většina ostatních účastníků této kategorie má zkušenosti ze zavřených 

mistrovských či dokonce velmistrovských turnajů. Bez této konfrontace se nedá (nejen v šachu) 

dlouhodobě zlepšovat. 

Chlapci do 12 let 
Turnaj chlapců do 12 let se hrál systémem každý s každým na celkový počet 8 kol. Los pro naše 

družstvo byl takový, že jsme absolvovali dvě dvojkola a v závěru turnaje jsme měli jeden volný den. 

Čtyři družstva z devíti zúčastněných měla náhradníka. Naše družstvo ve složení podle šachovnic: 

Richard Stalmach, Michael Kureš, Vlastimil Babula a Matouš Hlavina odehrálo všechny své partie ve 

stejné sestavě. Celkové umístění chlapců (8. místo z 9 družstev) zřejmě odpovídalo našemu 

hráčskému výkonu. Přesto, že nikdo z našich hráčů nezaznamenal velmi špatný výsledek, tak se ani 

nikomu nezadařilo odehrát turnaj výrazně nad svůj výkon. Ze své strany bych chtěl hodnotit hru 

všech chlapců dohromady, neboť se dopouštěli obecně stejných nepřesností nebo naopak se jim 

podařilo týmu pomoci obdobným způsobem. Pokud bych měl shrnout své postřehy k tomu, co 

našemu družstvu scházelo k lepšímu umístění, tak bych provedl výčet v několika bodech velmi často 

společných pro vícero utkání: (i) často jsme po 1-2 hodinách hry prohrávali „0-1“, když si kluci 

postupně vybírali své méně povedené partie, (ii) v druhé fázi utkání se projevovala dravost kluků o 

zisk celého zápasového bodu a na třech šachovnicích začali neohroženě stupňovat tlak v pozicích 

(mnohdy i za cenu objektivního zhoršení pozice), (iii) ostřejší tempo hry často vyústilo v druhý 

šachovnicový neúspěch, ale chuť zbývajících hráčů o záchranu alespoň nerozhodného zápasového 

výsledku neustávala, (iv) hra na zbývajících šachovnicích poté přinášela alespoň jedno pěkné vítězství 

a mnohdy také horší koncovku, jako daň za ostřejší hru, kde se nám soupeř dokázal ubránit. 

U medailistů soutěže (Izrael, Francie, Bělorusko a také Turecko) byla patrnější vyšší vytrvalost 

jednotlivých hráčů, kteří dokázali rozhodovat zápasy i po 4-5 hodinách hry a jejich koncentrace, 

alespoň z pohledu diváka, byla stále vysoká jako na samém začátku. 

Celkově se mi na výkonu chlapců líbilo, že hráli skutečně týmově a i nálada na pokoji a při přípravách 

to potvrzovala. Odměnou jim za to byly alespoň zajímavé partie, kdy každý z kluků sehrál alespoň 

polovinu velmi vydařených partií. Druhá méně povedená část (nebo určité části) partií zaslouží další 

zpětné rozbory a pevně věřím, že získané zkušenosti všem chlapcům pomohou v dalších fázích jejich 

výkonnostního růstu. V neposlední řadě bych chtěl ocenit velkou disciplinovanost všech kluků mimo 

hrací místnost, kdy na všechny bylo absolutní spolehnutí a nebylo třeba řešit žádné mimo-šachové 

problémy. 

          Jiří Tůma 

Dívky 

 

Dívky do 18 let 

Turnaj starších děvčat oproti loňskému roku oslabil počtem, nikoliv však kvalitou. Startovní číslo 10 (z 

15 přihlášených týmů) nám před začátkem turnaje přiřklo roli outsiderů, kteří především přijeli 

nabrat zkušenosti. To je pochopitelné vzhledem k to, že žádné z děvčat tento turnaj ještě nehrálo. 

Začátek turnaje se našemu družstvu hrubě nepovedl a již po dvou kolech jsme si vybrali volný den. 

Hodnocení po turnaji však nemůže být tak přísné, protože se jednalo o první dvě družstva konečného 

pořadí! Po dni odpočinku, analýz nedostatků předchozích kol a přípravy na další soupeřky se situace 

obrátila, a nám se začalo vše (a hlavně přípravy) dařit. Mezi bezproblémové výhry se Slovenskem a 

Izraelem se vmísila remíza se silným Maďarskem, a tak před posledním kolem bylo naše družstvo na 



6. místě. Do posledního kola nám los přiřkl 2. nasazené Německo, za které na první šachovnici hrála 

nejlepší hráčka turnaje. Velký ratingový rozdíl smazala hlavně velká nervozita soupeřek, které v 

rozhodujících momentech chybovaly a po remíze na druhé šachovnici nám nabídly dobré šance v 

koncovce na té první. Tu se povedlo dovést k zisku celého bodu a celý turnaj tak zakončit na krásném 

4.místě se  shodným počtem bodů jako 2. a 3. Pomocné hodnocení, vzhledem k volnu a výhrám 

1,5:0,5, jsme měli jasně nejhorší. Jak se říká: „Konec dobrý, všechno dobré“. Během 6 kol jsme hráli s 

prvními třemi týmy konečného pořadí, 4. nasazeným týmem a  s 2 „slabšími“ družstvy. I přesto, že 

jsme pořadím stoupali až díky silnému závěru, jsme se utkali se silnými týmy, což byl hlavní cíl celé 

akce. Pořadí je velmi příjemným bonusem. 

Karin Němcová: 

Na první šachovnici to neměla jednoduché a po prohře ve své první partii si moc nevěřila. V posledních 

3 kolech ale zavzpomínala na své výkony na ME žen a podržela náš tým. Celkově skončila na „svém“, 

což bych hodnotil pozitivně.   

Sofie Přibylová: 

Sofie hrála velmi dobře a její výkon mě mile překvapil. Nebýt hrubé chyby v prvním kole, byl by ještě 

lepší. Suverénní výhra proti Izraeli a dvě bojovné remízy s hráčkami s ratingem o 200 vyšším, by ji 

bývaly stačily na 1.cenu na druhé šachovnici, ale kvůli nízkému počtu sehraných partií (potřebovala o 

jednu více) vyhlášena nebyla. Na celém turnaji se velmi kladně projevila její nedávná účast na Mitropa 

Cup. 

Anežka Vlková:  

Na podobné akci v zahraničí ještě nehrála a je dobře, že si před podzimním MS takový turnaj 

vyzkoušela. V zápase se Slovenskem mohla v koncovce zvítězit, ale raději zvolila cestu jisté remízy 

kvůli zápasu. Věřím, že její účast se promítne stejně pozitivně na MS, jako účast Sofie na Mitropa Cup 

na tento turnaj. 

 

 Dívky do 12 let 

Na zkušenou letos vyrazila i mladší děvčata. Tento turnaj se hrál vůbec poprvé, což se projevilo na 

počtu přihlášených družstev. Problém tak nastal se systémem turnaje, o kterém se hlasovalo až v 

předvečer prvního kola. Vedoucí výprav se nakonec usnesli na systému: „každý s každým 

dvoukolově“. Turnaj byl velmi náročný, ale nabídl skvělou příležitost ke srovnání s ostatními státy. To 

pro nás nedopadlo nikterak slavně, když jsme dokázali vyhrát pouze 1 utkání z 10. Po přičtení 3 remíz 

jsme obsadili 5.místo pouze před 3. týmem Německa. V soutěži byla 2 velmi kvalitní družstva, která 

za sebou nechala poměrně vyrovnaná zbylá družstva o propastných 7 bodů. Obě naše hráčky měly 

před svými dalšími reprezentačními akcemi možnost odhalit své nedostatky a vyzkoušet funkčnost 

jejich připravených zahájení. I přes výsledek byla spolupráce s děvčaty výborná a jejich chuť pro šachy 

velmi vysoká. 

Lucie Fizerová: 

Již před turnajem bylo složité vybrat tu, která bude nastupovat na 1. šachovnici, která se ukázala být 

nepoměrně silnější. Celkový výsledek 1 z 10 je samozřejmě velmi špatný, ale i zde se během turnaje 

našla některá pozitiva. Lucka po špatném startu nepropadala depresi a hned několikrát se snažila 

vyhrát i v pozicích kde by soupeřky remízu „musely“ přijmout. Proti nejsilnější hráčce turnaje (Gaal 

Zsoka, 2044) hrála svou nejlepší partii a nebyla daleko od bodového zisku. Dobře rozehrané partie 



kazila hrubými chybami v taktice a když se k tomu přidala občasná neznalost zahájení, bylo neštěstí 

na světě. Nemám obavy, že Lucka se z výsledku rychle oklepe a ztracený rating i herní pohodu nalezne 

hned na dalším turnaji.   

Anna Voříšková: 

Anička hrála celý turnaj velmi solidně (hned polovina jejích partií skončila remízou) a za svůj výkon 

byla vyhlášena jako 2. nejlepší na své šachovnici. Na svůj věk má velmi dobré znalosti zahájení, na což 

je schopna navázat dobrým plánem ve střední hře. Měla by si osvojit trochu agresivnější pojetí hry a 

zapracovat na svém sebevědomí. Právě to ji stálo ještě větší bodový zisk. Pokud ji vydrží její obrovská 

chuť pro šachy, můžeme se na její výkony v dalších letech těšit.  

           Lukáš Vlasák 

Závěrem 
Celkově věřím, že tato akce byla pro naše družstva velice přínosná a pevně věřím, že zkušenosti zde 

získané brzy přispějí k rychlému zlepšení všech zúčastněných. 

Pavel Šimáček, Olomouc 8. 8. 2018 


