
MS juniorů a juniorek do 20 let 2018, Turecko 
Závěrečná zpráva 

 

Letošní Mistrovství světa juniorů a juniorek se konalo v termínu 4.-16.9. v tureckém Gebze. 

Mezi chlapci nás reprezentoval Martin Hollan, mezi děvčaty jsme měli trojí zastoupení, a to 

Natálie Kaňáková, Nela Pýchová a Karin Němcová. Město Gebze leží poblíž Istanbulu, takže 

doprava byla snadná, přímý let z Prahy a poté zhruba hodinový transport autobusem. Celá akce 

se konala ve výstavním hotelu Ramada Plaza, kde většina účastníků, včetně naší výpravy, 

rovněž bydlela. Turci se organizace zhostili na výbornou, hrací prostory, ubytování, strava, 

zkrátka vše bylo perfektní. Dojem trochu kazilo jen okolí hotelu, který se nacházel v částečně 

industriální zóně. 

 

V turnaji juniorů zvítězil naprosto suverénně íránský velmistr Parham Maghsoodloo, navzdory 

prohře v posledním kole měl náskok celého bodu. Mezi děvčaty byla oproti tomu situace velmi 

vyrovnaná a rozhodlo až poslední kolo. Díky pomocnému hodnocení se šampionkou stala 

Ruska Aleksandra Maltsevskaya a předstihla tak do té doby vedoucí hráčku z Uzbekistánu 

Gulrukhbegim Tokhirjonova, na kterou zůstalo stříbro. 

 

A jak hráli naši? Zde jsou jejich výsledky, v závorce uvádím zisk či ztrátu ratingu ELO. 

 

Chlapci 

104. místo FM Hollan, Martin (CZE 2336) 5,0 bodu (-10,8) 

 

Děvčata: 

19. místo WFM Kaňáková, Natálie (CZE 2201) 6,5 bodu (+2,2) 

51. místo WFM Pýchová, Nela   (CZE 2173) 5,5 bodu (-35,2) 

70. místo Němcová, Karin (CZE 1990) 5,0 bodu (-102,0) 

 

Martin se potřeboval v turnaji trochu "rozkoukat", stálo ho to úvodní dvě prohry. Poté však šel 

do sebe, zlepšil se, zabral a dostal se na "+1". Bojovností přestál několik ohrožených pozic a 

když doufal, že v závěru přidá ještě nějaký plus, přišly opět, jako na začátku, dvě prohry. 

Škoda. Martin ukázal, že dovede hrát i se silnými, bod navíc byl v jeho silách. 

 

Natálie už měla zkušenosti s takovým turnajem z loňska, takže hrála od začátku jistě. Rychle se 

dostala na "+2", přišly nějaké remízy, ale pak si vybrala slabší chvilku v podobě dvou nul. To ji 

však nerozhodilo, zabrala a sérii tří výher se dostala mezí prvních deset. Těžkou partii 10. kola 

černými se silnou Číňankou Zhu rozehrálo výborně, pak však udělala pár nepřesností, dostala 

se do horší pozice a favoritka už svou šanci nepustila. V posledním kole vyrovnaná partie 

vyústila do remízy. Natálie odehrála výborný turnaj na hranici svých současných možností. 

 

Pro Nelu to byla premiéra mezi juniorkami, ale něco jako nervozita nebyla znát. Zhruba první 

dvě třetiny turnaje odehrála celkem dobře, obecně slabší porážela, se silnějšími však 

prohrávala, ale vždy po boji. Držela se tak stále okolo 50%, dvě kola před koncem měla "+1". 

V 10. kole ji čekala bílými papírově slabší Číňanka a Nela se chtěla pokusit bodovat naplno. 

Bohužel však technickou pozici, což je většinou její silná stránka, nezvládla a prohrála. Do 

posledního kola se už nezvedla a remízu s výrazně slabší soupeřkou uhrála jen tak tak. Nela 

šachu celkově rozumí, ale zatím jí chybí dravost či ráznost, bod navíc byl určitě v jejich 

možnostech. 

 



Pro Karin to byl těžký turnaj, navíc začala nešťastně třemi nulami. První prohra s favoritkou 

byla víceméně zasloužená, v druhé udělala v normální pozici strategickou chybu, která se už 

nedala napravit a ve třetí ve vyhrané, ale ostré pozici, šlápla vedle. To ji pochopitelně nalomilo, 

ztratila sebedůvěru, což se projevilo pokažením několika dobrých pozic, ale postupně se herně 

zvedla. Karin mohla pochopitelně uhrát bodů více, ale jako 16-letá má ještě vše v této kategorii 

před sebou. Zde sbírala velmi cenné zkušenosti, které věřím dále zúročí. 

 

 

24. 9.2018 v Uherském Hradišti 

Zpracoval vedoucí výpravy a trenér Vlastimil Babula 

 

Podrobnější informace a výsledky je možno nalézt na webu MS http://wjcc2018.tsf.org.tr/ 

 

http://wjcc2018.tsf.org.tr/

