
 
 

Závěrečná zpráva trenérů z Mistrovství Evropské Unie do 14 let konaného v Koutech nad Desnou ve 

dnech 6.–15. srpna 2018. 

Zapsali reprezentační trenéři IM Stanislav Jasný a FM Jiří Tůma. 

Mistrovství Evropské Unie pro rok 2018 se konalo v Koutech nad Desnou (CZE). Turnaj se hrál ve 

čtyřech věkových kategoriích: do 8, 10, 12 a do 14 let (děvčata hrála společně s chlapci v příslušných 

věkových skupinách). V nejmladší kategorii do 8 let (23 účastníků) jsme měli 5 českých reprezentantů 

(Viktorie Buchtová, Tereza Horková, Eliška Janoušková, Dominik Švadlenka a Michal Švadlenka). 

V kategorii do 10 let (26 účastníků) nás reprezentovalo 5 hráčů (Bartoloměj Buchta, Emma Dobsa, 

Václav Finěk, Adéla Janoušková a Amálie Zádrapová). Ve starší kategorii do 12 let (27 účastníků) bylo 6 

hráčů z České republiky (Jáchym Handlovský, Marek Janouš, Taťána Nesporá, Vojtěch Procházka, Marie 

Vaňková a Vít Vilímek). V kategorii nejstarších do 14 let (26 účastníků) hrálo 5 domácích hráčů (David 

Barák, Pavlína Dudová, Michal Jareš, Marek Míča a Tomáš Vokoun). 

Jako trenéři jsme si rovnoměrně rozdělili děti do dvou skupin s přihlédnutím k věku a k dřívější nebo 

současné spolupráci s danými hráči. Rodiče dětí, u kterých jsme nenalezli jasné preference, se s námi 

na informační schůzce mohli domluvit na záměně trenéra. Jen dva hráči nevyužívali možnosti příprav 

nás trenérů, neboť byli v elektronickém spojení se svými vlastními trenéry. Přípravy dětí probíhaly vždy 

v průběhu dopoledne (hrací kola začínala až na kolo závěrečně vždy od 15h). Harmonogram příprav byl 

ze strany trenérů flexibilní, abychom vyhověli rodičům absolvovat v průběhu týdne různé výlety do 

okolí. V případě, že byli proti sobě nalosováni dva hráči z české výpravy (bez ohledu na to, s kým hráč 

ze strany trenérů na turnaji spolupracoval), jsme přípravy v takový moment nedělali. Rozbory partií 

probíhaly po 60 minutách od začátku každého kola a pak jsme byli po celou dobu k dispozici i těm, 

kterým partie trvaly déle než 5 hodin. 

Ze strany všech dětí byl vidět vysoký zájem o přípravu na partii. V případě, že se měly setkat s něčím 

novým, tak převládala chuť novému se naučit. Velmi potěšujícím faktem byly vedené sešity 

s přípravami, které si některé děti se svými trenéry v průběhu vlastních tréninků vypracovávají a u 

starších hráčů pak poznámky v podobě chessbase souborů. 

Obecným společným jevem, který se projevoval napříč kategoriemi, bylo nerozvážné hospodaření 

s časem. Přičemž se projevovaly obě varianty, jak rychlá zbrklá hra, tak i zvýšená nerozhodnost (snaha 

a pečlivost vymyslet v každém tahu nejlepší pokračování i za cenu obrovské ztráty času vyhrazeného 

na partii). Někteří tak dopláceli na chyby z nepozornosti a druzí na vrcholné časové tísně. Napříč všemi 

kategoriemi se také projevovaly taktické 2-3 tahové chyby, které při nesprávném zaznamenání 

vznikajícího nebo již nastalého motivu znamenaly zvrtat v partiích k horším výsledkům. 

Přesto, že jsme s dětmi jejich partie rozebrali, měli by se pak jejich trenéři znovu k partiím vrátit a 

opakovaně si s nimi prozkoumat klíčové momenty utkání. Obecně se dále ukázalo, že zdravá dravost 

v těchto věkových kategoriích přináší své „ovoce“. Ti, kteří na své soupeře včas udeřili, a jejich nápor 

nebyl podlomen již zmíněnou taktickou chybou, dosahovali vysoké úspěšnosti. 

Nejúspěšnějšími hráči (hráčkami) z české výpravy se stali Tereza Horková (1. místo mezi dívkami a 2. 

místo celkově v turnaji do 8 let), Václav Finěk (3. místo v turnaji do 10 let) a Marek Míča (2. místo 

v turnaji do 14 let). Těsně za stupni vítězů skončili Táťáňa Nesporá (4. místo mezi dívkami do 12 let), 

Viktorie Buchtová (5. místo mezi dívkami do 8 let), Adéla Janoušková (5. místo mez dívkami do 10 let), 

Vojtěch Procházka (5. místo do 12 let) a David Barák (5. místo do 14 let). 

Doufáme, že pro všechny hráče byl turnaj do budoucna velkým přínosem, kdy utkávání se se 

zahraničními vrstevníky jim umožnilo rozšířit si obzory o evropském šachu. Turnaj z pohledu nás 



 
 

trenérů proběhl bez jediné komplikace a věříme, že nejen děti, ale i rodiče byli s našimi službami 

spokojeni. 


