
  

MS mládeže U14, U16 a U18 - Porto Carras, 20.10.- 31.10. 2018 

 

Od 20. do 31. října se uskutečnilo v řeckém Porto Carras (Chalkidiki) mistrovství světa mládeže v 

kategoriích do 14, 16 a 18 let.  Je to jedno z nejlepších míst, kde se v posledních letech pořádaly 

vrcholné šachové akce. Po MS mládeže v letech 2010 a 2015, ME družstev 2011 a Evropském 

klubovém poháru 2018 to byla již pátá významná akce. Stojí za to případně podpořit pořadatelství  

tohoto místa i při budoucích akcích. 

Před zahájením šampionátu se konalo na stejném místě i MS v rapidu (17.-18. října) a MS v 

bleskovém šachu (19.října). My jsme tyto turnaje stejně jako většina ostatních států neobsadili.  V 

každé kategorii hrálo od cca 25 do 35 účastníků. V budoucnu bych se nezříkal účasti na tomto turnaji. 

Pokud bude chtít někdo z našich startovat, umožněme mu to, byť by to bylo logisticky náročnější a 

dražší. Při zpětné analýze výsledků je zřejmé, že se hráčům, kteří se zúčastnili mistrovství ve 

zrychleném šachu, většinou následně dařilo v hlavním turnaji. Vždy jsem byl skeptický k hraní rapidů 

nebo bleskových turnajů před hlavní soutěží. Postupem času uznávám, že to může mít i pozitivní 

dopad (v roce 2019 se ovšem budou hrát "zrychlená" mistrovství a klasické šampionáty odděleně, v 

jiných termínech). 

Českou republiku reprezentovali: v kategorii U14 open - Jakub Kůsa, v kategorii U14 dívky - Nikola 

Gregůrková, v kategorii U16 open - Martin Buločkin, v kategorii U16 dívky - Karin Němcová, v 

kategorii U18 open - Thai Dai Van Nguyen a Jiří Liška, v kategorii U18 dívky  - Anežka Vlková a 

Kamila Němcová. Trenéry výpravy byli Michal Konopka a Lukáš Vlasák. Prvně jmenovaný se měl 

starat o přípravu Nikoly, Martina, Jiřího a Vana, druhý jmenovaný pak o Jakuba, Karin, Anežku a 

Kamilu.  

Po  zkušenostech s letošními přípravami na partie (ale i s přípravami v minulých letech na podobných 

soutěžích) doporučuji, abychom vytvořili databázi mezinárodních mládežnických turnajů, kterou by 

měli k dispozici naši trenéři na těchto akcích. Zdaleka ne všechny partie z mládežnických turnajů se 

dostanou do oficiálních databází, dají se ale nalézt na turnajových stránkách, na stránkách šachových 

federací a podobně. Je potřeba se tomu věnovat, na mistrovstvích světa nebo Evropy se to pak může 

hodit! V Porto Carras 2018 jsem několikrát nenašel buď vůbec žádné partie budoucích soupeřů, nebo 

jen zanedbatelné množství. Podobnou situaci jsem zažil i na mládežnickém MS 2015. 

Výsledky našich reprezentantů v přiložené tabulce: 

4 GM Nguyen Thai Dai Van 2556 CZE ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 0 ½ 1 ½ 7,0 16 Open 18 

54 FM Liska Jiri 2245 CZE 0 1 0 1 0 ½ 1 1 0 1 1 6,5 31 Open 18 

72  Bulockin Martin 2144 CZE 0 0 1 0 ½ ½ 0 1 ½ 0 ½ 4,0 101 Open 16 

61  Kusa Jakub 2011 CZE 1 0 0 0 0 ½ 1 ½ ½ 0 1 4,5 108 Open 14 

46  Vlkova Anezka 1925 CZE 0 0 1 1 1 ½ 0 0 1 0 1 5,5 45 Girls 18 

54  Nemcova Kamila 1879 CZE 1 0 ½ 0 0 0 1 0 1 1 0 4,5 65 Girls 18 

49  Nemcova Karin 1888 CZE 0 ½ 1 ½ 1 0 ½ ½ ½ 1 1 6,5 27 Girls 16 



73  Gregurkova Nikola 1627 CZE 0 1 ½ 0 ½ 0 0 ½ ½ 0 ½ 3,5 100 Girls 14 

Z  výsledků je zřejmé, že naši zástupci spíše ztráceli, než získávali. Potvrdil se trend z letošního ME 

v Rize i z podobných akcí minulých let.  Tyto soutěže jsou pro naše tvrdou školou, jen málokdo dokáže 

udržet nebo získat rating. Musíme se vypořádat s tím, že někteří soupeři z Asie nebo Jižní Ameriky 

mají ratingy, které z našeho pohledu zdaleka neodpovídají  jejich výkonnosti . Většinou platí, že český 

mládežnický hráč má vyšší ELO než jeho stejně silný zahraniční kolega.  Občas se nám povede 

pozoruhodný individuální výsledek, ale celkově zaostáváme a musíme to dohnat zvýšeným 

tréninkovým úsilím.  

Vystoupení hráčů, které připravoval, ohodnotil Lukáš Vlasák následovně: 

Karin Němcová 

 

Po dvou nepovedených reprezentačních turnajích vstupovala do turnaje v roli outsidera, tedy v roli, 

která Karin velmi vyhovuje. Celý turnaj dobře vycházela příprava zahájení (v druhé polovině se 

Zbyňkem Hráčkem), což Karin doplnila slušnou hrou ve střední hře. Celý turnaj ji však provázely 

problémy s realizací výhody. Hned v 5 partiích se dostala do pozic vyhraných nebo velmi blízko výhry, 

ale dokázala z nich vytěžit pouhé 2 body (obzvláště bolestivá pak byla prohra v 6.kole). Úroveň jejích 

partií měla vzestupnou tendenci, což potvrdil i závěr 2/2. S celkovým ziskem 6,5 bodu a 80 ELO bodů 

můžeme být spokojeni. Je potřeba si však přiznat, že do turnaje vstupovala s nízkým ratingem a 

takový zisk není překvapivý. Turnaj lze považovat za zlom v sérii špatných výsledků a Karin v dalších 

turnajích jistě ukáže že může hrát ještě lépe. Pokud se šachu bude věnovat pravidelně a odstraní výše 

zmíněné problémy, stane se z ní silná hráčka.  

 

Anežka Vlková 

Do závěrečné zprávy po ME juniorských týmů jsem uvedl, že její účast byla vzhledem k podzimnímu 

MS velmi důležitá. Jsem rád, že Anežka má slova potvrdila. Úroveň její hry byla oproti turnaji v 

Německu diametrálně odlišná. Během pár měsíců dokázala zapracovat na problémech se zahájením a 

znalostmi typických pozic. Turnaj začala 2 porážkami, ale sérií 3 výher se vrátila zpět do středu 

startovního pole a v 6. kole dokonce dokázala remizovat s velmi silnou soupeřkou, která patří k 

evropské špičce této kategorie. Díky dobré první polovině si pak v té druhé mohla zahrát několik 

kvalitních partií se silnými soupeřkami. Z těch získala 2 body, což celkově stačilo k 50% zisku. Spíše 

než výsledek je milým překvapením úroveň partií. Anežka jeví o šachy zájem a rozhodně má potenciál 

ke zlepšení. To že je schopna samostatně pracovat na nedostatcích předvedla.   

 

Kamila Němcová 

Na turnaj odcestovala jako „extra-hráč“. V prvních 3 kolech dvakrát překvapila velké favoritky a k 

bodovému zisku nebylo daleko ani v partii 2.kola. Pak se však začala ukazovat absence pravidelného 

tréninku a ve 3 kolech se nedovedla bez úhony dostat za hranice zahájení.V 2. polovině dokázala 



3krát zvítězit a celkově získat 4,5 bodu. Je schopná hrát dobré partie se silnějšími hráčkami, ale bylo 

by potřeba pravidelného tréninku k odstranění mezer ve znalostech zahájení a typových pozic.   

 

Jakub Kůsa 

Jakub se na premiéru na mistrovství světa připravil na srpnovém ME v Rize, kde předvedl solidní 

výsledek. Vylepšit, nebo alespoň zopakovat +1 se mu však v Řecku nepodařilo. Nervozita z velkého 

turnaje jej svazovala od prvních kol. V tom prvním ještě zvládl pěkně zvítězit, ale poté přišla série 4 

porážek, která vlastně rozhodla o hodnocení turnaje. V těchto partiích špatně reagoval v zahájení a 

hodnotil pozice. Přibývající porážky situaci jen zhoršovaly a ve 4.kole „získal“ bílými prohranou pozici 

již v 8.tahu. Druhá polovina turnaje byla bodově úspěšnější, ale partie byly stále plné nelogických 

rozhodnutí v pozicích, kde šlo jednoduše zlepšovat pozici. Až v posledním kole sehrál Jakub dobrou 

partii a ukončil turnajem stylem jakým začal. Z této velké rány se bude muset vzpamatovat a v 

tréninku se zaměřit nejen na šachové věci (výběr plánu, typické pěšcové struktury.. atd.) ale i na svou 

psychiku. Velké mezery má v rozhodování se v pozicích, se kterými není plně obeznámen. Jakub 

zahrál celý turnaj hluboko pod své možnosti a pevně věřím, že ho tato nepříjemná zkušenost posílí a 

motivuje do další práce. 

Další české hráče bych ohodnotil následovně:  

 

Thai Dai Van Nguyen 

Naše jediná reálná medailová šance, čtvrtý nasazený velmistr, který startoval i na mládežnickém ME 

v srpnu v Rize.  Měl jsem možnost důkladněji se seznámit se startovním polem mistrovství světa do 

18 let. Jsem přesvědčen, že to byl mimořádně silný turnaj plný budoucích  hvězd světového šachu 

(namátkou Sarana, Abdusattorov, Moroni, Hakobyan a mnozí  další).  Z tohoto pohledu neberu Vanův 

výsledek jako neúspěch.  Podle mého názoru potvrdil svoji vysokou třídu,  ovšem selhal v některých 

kritických momentech (nedotáhl dvě vyhrané partie do úspěšného konce a zbytečně prohrál  

s Parvanyanem). Vanův styl je lépe stavěný na turnaje, ve kterých není favoritem. Jak v Rize (3 výhry, 

6 remíz) tak v Porto Carras (4 výhry, 1 prohra, 6 remíz) se těžce prosazoval  proti urputným obranám.  

Vše má ale teprve před sebou a věřím že se prosadí jindy.  

 

Jiří Liška 

Jirku musím pochválit za předvedený výkon a za bojovnost. Jediné, co bych mohl vytknout, je 

nedostatek sebedůvěry v partiích se silnějšími hráči. Proti Moronimu (GM,2554), Radovanovičovi 

(IM,2466) i Ayatsovi (FM, 2399) měl perspektivní, někdy i značně lepší pozice, všechny tři partie ale 

prohrál. To nebyla náhoda a musí nad tím zapracovat. Jinak ale byla předvedená hra dostatečně 

kvalitní, v posledním kole se mu povedlo porazit bývalého mládežnického mistra světa Tran Minh 

Thanga z Vietnamu. Myslím, že trochu doplatil na podhodnocené ratingy některých svých soupeřů, 

v opačném případě mohl dosáhnout na normu IM.  

 



Martin Buločkin 

Pro Martina to byl nepovedený turnaj, který odhalil jeho šachové nedostatky. Znalosti v zahájení 

nebyly tak hluboké, jak by bylo potřeba, občas prováděl nesprávné plány a celkově byl z jeho hry 

dojem, že hrál spíš  "na náhodu". K tomu přidal několik taktických přehlédnutí (například patu 

soupeře ve vyhrané pozici) a nevalný výsledek byl na světě.  Špatně turnaj začal, pak se občas zvedl, 

ale nikdy ne na více kol. Zároveň byl ale zjevný jeho pozitivní přístup,  přemýšlivost, snaha něco se 

naučit a zlepšit svoji hru. Pokud mu to vydrží,  poučí se z chyb a propracuje repertoár zahájení, bude 

jeho příští vystoupení jistě úspěšnější.  

 

Nikola Gregůrková 

Byla to pro ni premiéra na mezinárodní úrovni. Bodů získala málo, ale zkušeností myslím dostatek.  

Měla velmi dobře naučené své varianty v zahájení a získávala perspektivní pozice.  A to i v těžké 

variantě Skandinávské obrany, kterou vyzkoušela na MS několikrát.  Ve střední hře se ale ztrácela a 

nevěděla, co s pozicí. Rozhodně měla na větší bodový zisk, zbytečně pokazila řadu perspektivních 

partií.  I u ní byl stejně jako u Martina Buločkina patrný pozitivní přístup k analýzám a přípravám.  

Proto se domnívám, že bude-li pokračovat v trénincích, může z ní být v budoucnu velmi dobrá hráčka. 

 

 

Michal Konopka, Praha 20.listopadu 2018 

 

 


