
Olympiáda mládeže do 16 let – Konya, Turecko, 24. 11. – 3. 12. 2018 

Závěrečná zpráva 

 

Na této soutěži nás reprezentovalo jedno smíšené družstvo složené ze čtyř hrajících a jednoho 

náhradníka, pravidla soutěže předepisují zařazení minimálně jedné dívky, která musí v soutěži odehrát 

minimálně 3 partie. Komise pro talenty nominovala družstvo v sestavě Alexander Skalský, Richard 

Mládek, Ondřej Švanda, Petr Špreňar a Anna Marie Koubová, doprovázejícím trenérem a vedoucím 

výpravy byl GM Marek Vokáč. 

 

Organizace soutěže 

Při nominaci družstva se komise snažila dát reprezentační příležitost i hráčům, kteří se v roce 2018 na 

jiné reprezentační soutěže nekvalifikovali. Technické zajištění akce proběhlo bez komplikací, ačkoliv 

Richard Mládek cestoval na soutěž z Anglie, kde dlouhodobě pobývá a studuje, a k výpravě se připojil 

až při přesedání na letišti v Istanbulu.  

Organizátoři připravili soutěž velmi dobře, Ubytování v 5* hotelu Ramada bylo kvalitní, hrací sál 

v sousedním objektu Selcuklu Congres Centre byl komfortní, soutěž proběhla hladce bez významných 

problémů. Hráči byli ubytováni na dvoulůžkových pokojích, naše reprezentantka byla ubytována 

společně s hráčkou z Izraele. Soutěž byla situována do klidné okrajové části více než milionového 

města, ze kterého tím pádem ovšem účastníci neměli příležitost mnoho shlédnout. 

 

Průběh soutěže 

Úvod soutěže proběhl vcelku slibně, po třech kolech mělo naše družstvo na kontě dvě jednoznačná 

vítězství a těsnou porážku s Ukrajinou. To jsme ovšem ještě netušili, že jsme porazili jedny 

z nejslabších týmů soutěže, a nebrali jsme dosti vážně varování ze zápasu s Ukrajinou, který jsme sice 

měli šanci i zremizovat, ale jeho vývoj zpočátku hrozil debaklem. Naše problémy plně propukly od 4. 

kola. Skalského v noci postihly velké žaludeční problémy, stačil jsem sice ještě opravit sestavu týmu 

na odpolední kolo, ale krátce potése stejné problémy projevily i u Koubové. Oba zřejmě nezvládli 

přechod na trochu jiný stal stravování a asi i odlišné hygienické standardy (především voda). Klid na 

lůžku a dieta bylo jediným řešením, Zápas proti Francii jsme tak museli odehrát pouze ve třech hráčích 

a prohra 1:3 nepřekvapila, i když i v tomto zápase jsme měli slušnou šanci na remízu. Zdravotní 

problémy doznívaly i v dalším kole, mimo jiné i zcela rozhodily naplánované střídání hráčů a barvy 

figur. Prohra 1:3 s nejlepším domácím týmem nepotěšila, ale na lepší výsledek by naši hráči asi 

potřebovali trochu více zkušeností. Volný den sice pomohl našim marodům dát se do pořádku, ale ve 

druhé polovině soutěže lehčí  zdravotní potíže pro změnu začaly pronásledovat Švandu. Mnohem horší 

však bylo, že se začaly naplno projevovat závažné herní nedostatky většiny našich reprezentantů. 

Zápas se Švýcarskem jsme měli vyhrát, ale v časových tísních se nám dvě partie zcela vymkly z ruky a 

konečná remíza je vlastně ještě docela dobrý výsledek. Těžkým úderem byla porážka od dalšího 

domácího týmu, složeného vesměs z dvanáctiletých hráčů (!). Bílými jsme doplatili na neznalost téměř 

základních variant, jednu partii jsme prohráli hned v zahájení. A když se k tomu přičtou i některé další 

herní faktory, prohra 1:3 mohla být ještě těžší. Následoval další katastrofální zápas se Srí Lankou, ve 

kterém zahájení pro změnu nezvládl Švanda, a obětí vlastní netrpělivosti se stal možná už trochu 

unavený Mládek, na kterého díky problémům s marody nějak nevyšlo jediné odpočinkové střídání. 

Závěrečné čisté vítězství z dalším velmi slabým družstvem z Kazachstánu už moc nemohlo napravit 

nevalný celkový výsledek. Celkově 34. místo ze 46 družstev je pro 19. nasazené družstvo jednoznačný 

neúspěch a výrazné individuální ratingové ztráty hned čtyř našich reprezentantů dokladují, že lze jen 

těžko hovořit o náhodě. 

  

Podrobné výsledky a hodnocení reprezentantů 

Podrobné výsledky uvádí tabulka. 

 



Round 1 on 2018/11/25 at 15:00 

Bo. 19   CZECH REPUBLIC Rtg - 42   ROMANIA Rtg 3½: ½ 

19.1 FM 
 
Mladek, Richard 

 

2312 - 
  

Coman, Mihnea-George 
 

2042 ½ - ½ 

19.2 
  

Svanda, Ondrej 
 

2244 - 
  

Ciocani, Iosif 
 

1636 1 - 0 

19.3 
  

Sprenar, Petr 
 

2268 - 
  

Coicev, Matei-Andrei 
 

1489 1 - 0 

19.4 
  

Koubova, Anna Marie 
 

2022 - 
  

Chicarosie, Ioana-Bianca 
 

1508 1 - 0 

Round 2 on 2018/11/26 at 10:00 

Bo. 19   CZECH REPUBLIC Rtg - 9   UKRAINE Rtg 1½:2½ 

2.1 
  

Skalsky, Alexandr 
 

2202 - IM 
 
Matviishen, Viktor 

 

2476 0 - 1 

2.2 FM 
 
Mladek, Richard 

 

2312 - FM 
 
Baidetskyi, Valentin 

 

2398 ½ - ½ 

2.3 
  

Svanda, Ondrej 
 

2244 - 
  

Galperin, Platon 
 

2334 0 - 1 

2.4 
  

Sprenar, Petr 
 

2268 - WFM 
 
Shpanko, Nadiia 

 

2262 1 - 0 

Round 3 on 2018/11/26 at 17:00 

Bo. 38   ALGERIA - A Rtg - 19   CZECH REPUBLIC Rtg ½ :3½ 

10.1 FM 
 
Brahami, Lamine 

 

1996 - 
  

Skalsky, Alexandr 
 

2202 ½ - ½ 

10.2 FM 
 
Cheikh-Boukal, Ziyad 

 

1830 - FM 
 
Mladek, Richard 

 

2312 0 - 1 

10.3 
  

Zane, Rayane 
 

1793 - 
  

Sprenar, Petr 
 

2268 0 - 1 

10.4 
  

Maameri, Insaf 
 

1366 - 
  

Koubova, Anna Marie 
 

2022 0 - 1 

Round 4 on 2018/11/27 at 15:00 

Bo. 12   FRANCE Rtg - 19   CZECH REPUBLIC Rtg 3 : 1 

9.1 FM 
 
Degraeve, Remy 

 

2384 - FM 
 
Mladek, Richard 

 

2312 1 - 0 

9.2 FM 
 
Harutyunyan, Ruben 

 

2344 - 
  

Svanda, Ondrej 
 

2244 0 - 1 

9.3 FM 
 
Travadon, Loic 

 

2310 - 
  

Sprenar, Petr 
 

2268 1 - 0 

9.4 
  

Boyer, Mahel 
 

2235 - 
  

Koubova, Anna Marie 
 

2022 + - - 

Round 5 on 2018/11/28 at 15:00 

Bo. 19   CZECH REPUBLIC Rtg - 21   TURKEY - WHITE Rtg 1 : 3 

12.1 
  

Skalsky, Alexandr 
 

2202 - FM 
 
Kamer, Kayra 

 

2290 ½ - ½ 

12.2 FM 
 
Mladek, Richard 

 

2312 - 
  

Kerem, Halil Ozgun 
 

2248 ½ - ½ 

12.3 
  

Svanda, Ondrej 
 

2244 - FM 
 
Isik, Alparslan 

 

2220 0 - 1 

12.4 
  

Sprenar, Petr 
 

2268 - 
  

Kara, Yanki 
 

2212 0 - 1 

Round 6 on 2018/11/30 at 10:00 

Bo. 29   SWITZERLAND Rtg - 19   CZECH REPUBLIC Rtg 2 : 2 

14.1 IM 
 
Baenziger, Fabian 

 

2355 - 
  

Skalsky, Alexandr 
 

2202 1 - 0 

14.2 
  

Fecker, Noah 
 

2184 - FM 
 
Mladek, Richard 

 

2312 1 - 0 

14.3 
  

Kreutzmann, Duke 
 

2049 - 
  

Svanda, Ondrej 
 

2244 0 - 1 

14.4 
  

Tezayak, Matthias 
 

1887 - 
  

Koubova, Anna Marie 
 

2022 0 - 1 

Round 7 on 2018/11/30 at 17:00 



Bo. 19   CZECH REPUBLIC Rtg - 31   TURKEY- TURQUOISE Rtg 1 : 3 

16.1 
  

Skalsky, Alexandr 
 

2202 - CM 
 
Caputcuoglu, Zeki Berke 

 

2156 0 - 1 

16.2 FM 
 
Mladek, Richard 

 

2312 - CM 
 
Ozturk, Efe Hakan 

 

2083 ½ - ½ 

16.3 
  

Sprenar, Petr 
 

2268 - CM 
 
Gokcek, Kursat Bugra 

 

2010 0 - 1 

16.4 
  

Koubova, Anna Marie 
 

2022 - WCM 
 
Aydin, Gulenay 

 

1791 ½ - ½ 

Round 8 on 2018/12/01 at 15:00 

Bo. 28   SRILANKA Rtg - 19   CZECH REPUBLIC Rtg 3 : 1 

18.1 FM 
 
Thilakarathne, G M H 

 

2346 - 
  

Skalsky, Alexandr 
 

2202 ½ - ½ 

18.2 FM 
 

Piyumantha, M Sasith 

Nipun 
 

2167 - FM 
 
Mladek, Richard 

 

2312 1 - 0 

18.3 CM 
 

Liyanage, Ranindu 

Dilshan 
 

2100 - 
  

Svanda, Ondrej 
 

2244 1 - 0 

18.4 
  

De Silva, Tenara 
 

2023 - 
  

Koubova, Anna Marie 
 

2022 ½ - ½ 

Round 9 on 2018/12/02 at 10:00 

Bo. 19   CZECH REPUBLIC Rtg - 44 
  KAZAKHSTAN-

KARAGANDA 
Rtg 4 : 0 

20.1 
  

Skalsky, Alexandr 
 

2202 - 
  

Iskakbaev, Ibraim 
 

1522 1 - 0 

20.2 FM 
 
Mladek, Richard 

 

2312 - 
  

Aubakirov, Shyngys 
 

1546 1 - 0 

20.3 
  

Sprenar, Petr 
 

2268 - 
  

Igisinova, Liya 
 

1482 1 - 0 

20.4 
  

Koubova, Anna Marie 
 

2022 - 
  

Karibaev, Dimash 
 

1460 1 - 0 

 

 

 

 

Další detaily je možno nalézt na odkazu http://chess-

results.com/tnr395106.aspx?lan=1&art=3&rd=9&turdet=YES&flag=30  

 

Velké mezery naši reprezentanti předvedli především ve znalosti teoretických variant zahájení. Při 

nominaci jsme si neuvědomili, že v sestavě budeme mít hned tři víceméně samouky, kteří nemají 

vzhledem k bydlišti mnoho možností přímého kontaktu s trenéry, a pokud vůbec s nějakým trenérem 

spolupracují, jsou vesměs odkázáni na internetový kontakt. Nelze říci, že by na zahájeních vůbec 

nepracovali, některé varianty ovládají slušně, ale jejich repertoáru chybí především ucelenost a až na 

výjimky i propracovanost, navíc většině z nich chybí v porovnání se soupeři větší šíře a pestrost ve 

výběru variant. A pokud se naši hráči ocitli v neznámé variantě, chyběly jim zkušenosti jak 

minimalizovat možnosti vzniku problémů. 

Časový rozpis této soutěže dosti komplikuje možnost trenéra přípravu na zápasy ovlivnit do 

dostatečné hloubky. Na programu jsou dvě dvoukola, v obou případech jsem na odpolední kolo 

odevzdával soupisku družstva ještě ve chvíli, kdy se dopolední kolo ještě hrálo a o dalším soupeři 

jsem neměl ani tušení. Když k tomu přičtu úvodní kolo, třikrát jsme se dověděli jména konkrétních 

soupeřů sotva hodinu před zahájením dalšího zápasu. Ve zbývajících 6 kolech byla jména soupeřů 

známa cca 4 hodiny před partií (ovšem proloženo obědem). Týmy, které měly možnost delší 

předturnajové přípravy, nebo které disponovaly hráči s hlubšími znalostmi zahájení, se s tímto 

problémem vypořádaly snadněji, pro naši sestavu to však představovalo další nepříjemnou komplikaci. 

http://chess-results.com/tnr395106.aspx?lan=1&art=3&rd=9&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr395106.aspx?lan=1&art=3&rd=9&turdet=YES&flag=30


Naše družstvo by pravděpodobně podle drobných náznaků soupeře převyšovalo v koncovkách, byl ale 

velký problém se do této fáze hry vůbec dostat. 

Alexandr Skalský má repertoár zahájení nejpropracovanější, proto jsem ho také postavil na první 

šachovnici, v této soutěži však naplno předvedl jednu ze svých největších slabin – nerozhodnost, a z ní 

vyplývající obrovské časové tísně. I když dokáže rozehrát partie do dobrých a slibných pozic, 

v mnahatahových časových tísních pak vše téměř pravidelně kazí, což je pro týmovou soutěž velmi 

nežádoucí. Richard Mládek má celkem pestrý repertoár zahájení, chybí mu ale větší propracovanost. 

Je zřejmé, že má řadu návyků ze soutěžích hraných rychlejším tempem hry (rapidy, bleskové partie), 

sází především na taktiku a kombinační vedení boje, chybí mu ale trpělivost a vrhá se do zápletek i ve 

chvílích, kdy je to zcela nevhodné. Má ovšem srdce bojovníka a v ohrožených situacích projevuje 

slušnou vynalézavost. Ondřej Švanda je dobrý bojovník, trochu ho omezovaly zdravotní problémy, 

ale také jemu chybí hlubší znalosti zahájení a to je při optimistickém pojetí boje leckdy zhoubné. Petr 

Špreňar si prožil reprezentační premiéru, soutěž zahájil skvělou sérií výher, pak si však soupeři začali 

dávat větší pozor a rychle se ukázalo, že i jemu chybí dostatečná šíře znalostí zahájení – hrálo se 

prostě něco jiného, než co má vyzkoušené z domácích soutěží. Díky tomu se ve zbývajících partií 

vesměs potýkal s problémy, které nedokázal úspěšně řešit. Anna Marie Koubová jako jediná z našich 

reprezentantů v soutěži obstála, hodně jí pomáhaly i bohaté herní zkušenosti. Na rozdíl od většiny 

ostatních družstev byla jako dívka plnohodnotným členem týmu a přes určité zdravotní problémy 

přispěla nejlepším bodovým výsledkem. Je ale třeba přiznat, že nastupovala proti vesměs nejslabším 

hráčům týmů soupeřů. 

 

Shrnutí 

Jelikož se jedná o soutěž družstev, poskytuje tato olympiáda velmi zajímavé srovnání úrovni této 

věkové kategorie. Musíme si přiznat, že toto srovnání pro nás letos vyšlo velmi nelichotivě, na rozdíl 

od všech individuálních soutěží navíc nemůžeme tvrdit, že šlo o náhodné selhání jednotlivce. Tato 

naše generace prostě ve srovnání s ostatním světem v mnohém zaostává, a jde spíše o jev systémový. 

Nechci nás srovnávat s týmy z Číny a Indie, Íránu nebo Turecka, kde se pracuje metodou internátních 

škol s intenzivním denní tréninkem šachu, nebo s týmy kavkazských a postsovětských republik, kde 

jsou šachy leckdy národním sportem a děti mají obvykle silnou vlastní motivaci k intenzivnímu 

tréninku. Kvalitní konkurence ale vyrůstá i v řadě dalších zemí, a třeba až 13. místo druhého 

nasazeného Ruska ukazuje, že kvalitní trénink mládeže probíhá ve velmi rozsáhlém počtu zemí. Náš 

systém individuálního tréninku zasahuje jen absolutní domácí špičku v některých věkových 

kategoriích, ale širší a početnější kvalitu ve všech věkových kategoriích nedokážeme přes 

nezpochybnitelnou snahu zajistit. Je samozřejmé, že různé věkové kategorie se kvalitou nutně musí 

lišit, velice nám ovšem chybí srovnání výkonnosti napříč věkovými kategoriemi, ke kterému 

přistupujeme víceméně až u nejstarších kategorií (např. špičku ve věkových kategoriích D20 a D18 

dnes tvoří vesměs hráčky kategorie D16). I toto srovnání může posloužit jako významná motivace pro 

intenzivnější trénink. Není také sporu o tom, že se musíme zamyslit nad dosavadními tréninkovými 

metodami a také je zřejmě třeba hledat formy zlepšení práce trenérů „v terénu“. V roce 2019 jsme 

pořadateli ME družstev do 18 a do 12 let, do kterého tato generace šestnáctiletých může významně 

zasáhnout. Pokud chceme dosáhnout lepších výsledků než na této olympiádě, máme na zkvalitnění 

tréninku poměrně málo času. 

 

Marek Vokáč, 15.12.2018 

 

 
 

 

 

 


