
Závěrečná zpráva z MS 2018, Santiago de Compostela 

Organizace: 

Z pohledu ŠSČR byla akce zajištěna velmi dobře. Letenky z Prahy přes Madrid, které si účastníci 

odsouhlasili, jsme měli, rovněž vybraný hotel. Byli jsme přihlášeni mezi prvními, což hrálo nemalou 

roli, protože naše podmínky zdaleka nebyly nejhorší. Z hlediska organizačního pojetí pořadatelů 

bohužel nemohu nalézt velká slova chvály. Od samotného začátku turnaj provázely zmatky. Počínaje 

úmornou presencí na letišti, přes nedobrou informovanost a konče dalšími negativními detaily. Svou 

roli jistě sehrála nepřízeň počasí, ale jak vyplynulo později, není to pro tuto oblast nic nového. Na 

partii nás vozily autobusy, bylo však nutné překonat poměrně velkou vzdálenost pěšky ve větru a 

dešti a nezřídka se stalo, že děti byly dost promrzlé. O nic lépe na tom nebyli ani rodiče, kteří své 

ratolesti doprovázeli. Ti byli vykázáni v podstatě na déšť, je pravdou, že jim byl k dispozici stan! Až 

později se pořadatelé rozhodli otevřít ještě jednu zastřešenou a zateplenou místnost. Kvůli 

povětrnostní situaci bylo dokonce zrušeno kolo. Tímto chci všem přítomným rodičům poděkovat, 

protože jejich pomoc byla velmi důležitá zejména při přebírání a dopravě na hotel, hráčů, kteří své 

partie skončili. Jako zázrakem nám nikdo neonemocněl a ani jsme neměli žaludeční problémy, jako 

jiné výpravy. Stravu jsme skutečně neměli tak špatnou, i když na šachistech evidentně šetřili. Stojí za 

úvahu, jestli to bylo vhodně zvolené místo pro takovou akci. 

 

Hodnocení hráčů: 

D8, Viktorie Buchtová 5,5b, 43.místo  

Viktorka střídala lepší okamžiky s horšími. Je to velmi zapálená šachistka, která vyniká především 

dobrým taktickým postřehem. V turnaji odehrála několik pěkných partií a podařily se jí i skutečně 

hezké propočty. Někdy se však do kombinací pouštěla předčasně, bez potřebné přípravy dalších figur. 

Zde je třeba hledat i příčinu bodových ztrát. I z dalších známých výsledků vím, že dokáže zahrát velmi 

pěkně a věřím, že získané zkušenosti jí pomohou v dalším rozvoji. 

 

H8, Václav Finěk 8b, 9.místo 

Vašík je obrovský talent českého šachu. Všichni jsme nějak očekávali, že jeho umístění bude ve předu. 

Nebýt nešťastného přehlédnutí ve třetím kole, tak by tam ta medaile byla. Nenechme se ovšem 

zmást ratingy hráčů v této kategorii. Mnozí z nich si ještě neměli možnost přiměřená ela uhrát, i když 

je jejich výkonost jinde. Kdo jak na tom je se ostatně projevilo až v průběhu turnaje. Vašík mezi tu 

špičku patří, o tom, že to nebude medaile, rozhodlo až předposlední kolo. I tak je z toho nádherné 

deváté místo. 

  

D10, Adéla Janoušková 5,5b, 54.místo 

Adélka je velká bojovnice s aktivně postaveným repertoárem. Na každou soupeřku se doslova vrhala, 

a i když ta první polovina turnaje úplně nedopadla, tak to nevzdávala a bojovala dál. Nakonec nějaké 

bodíky nasbírala a to i přes to, že některé její soupeřky projevily na tuto kategorii skutečně dobré 

chápání pozice a poměrně kvalitní propočet. Nebýt některých, i když dobře myšlených zaváhání, ten 

bodový zisk mohl být i větší. 



 

H10, Tadeáš Hladký 6b, 70.místo 

Tadeáš začal turnaj relativně vlažně, dvěma remízami. Poté ale skutečně zabral a dostal se poměrně 

dopředu, kde již mohl bojovat s těmi opravdu zdatnými soupeři. Jeho hlavní předností byla 

především fáze po výměně dam. Na tak mladého hráče se vyznačuje skutečně slušnou technikou 

v koncovkách. Bohužel, závěr turnaje mu nevyšel podle představ a to do určité míry zkresluje celkové 

umístění. Na mně jeho výkon působil sympaticky, trošku bych přidal v aktivních pozicích. 

 

D12, Anna Voříšková 4,5b, 69.místo 

Umístění Aničky je určitě nezasloužené. Tento bodový zisk měla již po sedmém kole. Skutečně dvě 

třetiny turnaje hrála velmi pěkně. Dá se říci, že v některých partiích byly i rezervy. Nešťastné deváté 

kolo, které bylo úplně vyhrané, mělo zřejmě negativní vliv i na ty kola poslední. Teď se to musí hodit 

za hlavu a s potenciálem, který v ní dřímá, to bude příště lepší. 

 

H12, Richard Stalmach 7b, 24.místo 

Ríša svým výkonem určitě navázal na medailový úspěch z ME 2016. Samozřejmě soupeři byli velmi 

silní a on hrál a vyhrával i s těmi silnými. Přestože se v partiích objevila i slabá místa, celkově jsem 

s jeho vystoupením velmi spokojen. Nikoho se nebál a každou partii hrál agresivně, na výhru. 

V předposledním kole nevyužil všech svých šancí, také zde medaile unikla. Škoda jediné vyložené 

hrubky v závěru, kdy bojoval ještě o první šestku.  

 

Shrnutí: 

Celkově si myslím, že naše výprava nebyla neúspěšná. V průběhu turnaje se nám dařilo udržovat 

pozitivní a bojovnou atmosféru. Trochu nevyšel závěr, snad se z toho poučíme. Hráči se dokázali 

vypořádat s nelehkými podmínkami a naše barvy byly v průběžném pořadí vidět. Někteří z těchto 

ročníků mají na to, bojovat víceméně vyrovnaně i se světovou špičkou a mohou i vyhrávat. Bude to 

ale znamenat spoustu práce, protože oni čekat nebudou. Chci tímto poděkovat všem za vzornou 

reprezentaci České Republiky a přeji mnoho úspěchů na dalších turnajích.    

 

Stanislav Jasný 

    


