
 

Mistrovství Evropy mládeže v Bratislavě 

 

Z českého šachového pohledu bylo letošní Mistrovství Evropy mládeže v Bratislavě 

grandiózní akcí. Naše výprava měla v Bratislavě rekordní počet 101 hráčů (a přes 150 členů i 

s doprovodnými osobami)! Náročné na organizaci – s tím si výborně poradil manažer 

mládežnické reprezentace Petr Pisk a všechno klapalo. Jakýkoliv problém řešil ještě 

v zárodku, a i díky tomu jsme se všichni cítili příjemně. Především to ale byl velký test úrovně 

naší šachové mládeže. Hrálo totiž nejen 36 oficiálních reprezentantů, ale i řada dalších, kteří 

skončili na MČR mládeže na nižších místech (nebo se ho vůbec neúčastnili). V Bratislavě se 

mohli přesvědčit, jak na tom šachově vlastně jsou.  

Po dlouhé době jsme získali v Bratislavě dva cenné kovy. V kategorii chlapců do 10 let obsadil 

druhé místo talentovaný Václav Finěk z Liberce, v kategorii H18 pak zvítězil náš nejmladší 

velmistr Thai Dai Van Nguyen z Prahy. Pár slov o jeho skvělém úspěchu: 

Thai Dai Van Nguyen byl s ratingem 2535 třetí nasazený, zároveň byl jedním ze čtyř 

velmistrů v startovním poli. Pro zajímavost – nasazená jednička Hakobyan skončil na 

17.místě, nasazená dvojka Lucas Van Foorest na 27.místě. Jak se Van sám vyjádřil, pomalu se 

rozjížděl. Po 5.kole měl jen 3,5 bodu za 2 výhry a 3 remízy. V minulém roce se Van těžce 

prosazoval na mládežnických ME a MS proti urputným obranám elově slabších soupeřů, 

v Bratislavě to vypadalo na pokračování. Od 6.kola se ale mašina rozjela – Van se poctivě a 

systematicky věnuje šachu, trénuje a jeho výkonnost jde nahoru. Poslední čtyři kola předvedl 

velmi kvalitní šachy, zvítězil ve všech partiích a jako jedinému se mu povedlo porazit 

Nizozemce Vrolijka a Nora Kaasena. Tito mladí šachisté hráli v Bratislavě ve skvělé formě a 

přispěli malou kuriozitou – oba získali bronzovou medaili, když získali shodně 6,5 bodu a měli 

shodné všechny pomocná kritéria. Velmi důležitou výhru Van zaznamenal v 8.kole s nejvýše 

nasazeným Arménem Hakobyanem, když demonstroval výbornou obranu a následný 

protiútok. Van se zaslouženě stal mistrem Evropy do 18 let a zároveň se probojoval do 

dospělé reprezentace – bude hrát na ME mužů v Batumi.  

8 oficiálních reprezentačních trenérů (Konopka, Jasný, Polák, Rabatin, Tůma, Vlasák, 

Movsesjanová a Vařejčko) si rozdělilo 36 reprezentantů, nominovaných ŠSČR. Každý 

z trenérů se vyjádřil k výkonům svěřených reprezentantů: 

 

Hodnocení trenéra Stanislava Jasného:  

Je velmi příjemné psát tuto zprávu s dozvuky naší hymny, která zakončila šampionát. Celkově 

bude určitě považován za úspěšný, zlato a stříbro v kombinaci s některými nadějnými 

výsledky nevypadá špatně. Pokud mohu shrnout akci z mého pohledu, tak byla organizačně 

velmi dobře zajištěna. Sám vím, jaké problémy vznikají při podobných událostech v mnohem 

menším počtu účastníků a toto někdo musí řešit. Tíha odpovědnosti tentokráte připadla na 

Petra Piska a já jsem měl velmi dobré podmínky k práci. Určitě je třeba vyzdvihnout působení 



paní Lindy Day, která se starala mimo jiné o mého „maroda“. Rovněž komunikace mezi 

trenéry byla myslím velmi dobrá a celkově vládla pohodová atmosféra. Hrací místnost a 

prostory určené pro doprovod byly skvělé. Ubytování více méně v pořádku, strava slabší.  

Hodnocení svěřených reprezentantů: 

 Matyáš Zeman, H18, 5b, 43.místo, 58. nasazený 

Matyáše, jako jediného z nominovaných a mně svěřených hráčů nemám v individuální péči. 

Z toho důvodu mohou být mé závěry více zkreslené než u ostatních, z druhé strany mohou 

být i objektivnější, protože nejsou zatíženy dlouhodobým vztahem. Matyáš ve mně zanechal 

velmi pozitivní dojem. Ze vzájemné komunikace mi přišlo, že samostatně pracuje, což bylo 

poznat z jeho návrhů ohledně přípravy a projevených znalostí. Jeho herní styl činil problémy i 

papírově silnějším hráčům. V turnaji samotném v podstatě nebyl přehrán jen z vůle soupeře, 

snad jen s výjimkou poslední partie. On sám si stanovil, že bude hrát všechny partie tvrdě na 

výhru. Škoda, že v některých partiích to nevyšlo přesně podle představ. I tak je jeho výsledek 

možno považovat za solidní. 

 

Petr Gnojek, H14, 5,5b, 32.místo, 25. nasazený 

 Myslím, že Petr nehrál špatné šachy, většina partií se nesla ve znamení jeho převahy, a to i 

proti favoritům. Jeho úroveň čistě šachových znalostí a dovedností je slušná, i když 

samozřejmě je mnohé, co je nutné zlepšit a co se musí naučit. Určitě je potřeba zlepšit 

hospodaření s časem, některé pozice by si zasloužily hlubšího prokoumání.  Cekově je jeho 

výsledek zde samozřejmě ovlivněn prohrou v posledním kole, kdy bojoval o umístění na 

hranici první desítky, a to i přes nevyužité šance proti vysoko umístěným hráčům.  

Adam Frank, H14, 5,5b, 41.místo, 60. nasazený 

U Adama myslím, nebylo nasazení zcela objektivní. Na předchozím turnaji nerozumně ztratil 

rating, určitě měl být nasazen výše. Jeho celkový výkon je značně zkreslen zdravotními 

potížemi, které v průběhu turnaje prodělal. V jedné partii dokonce v závěru nastavil v lepší 

pozici celou věž. Zkrátka mohl hrát z úplně jinými soupeři. To v žádném případě neznamená, 

že nemá slabiny, které je třeba odstranit. Z druhé strany, byly momenty, které daly 

vyniknout jeho silným stránkám. Nicméně celkově jsem spokojený, že v obtížné situaci 

prokázal charakter a dokázal překonat problémy a turnaj dohrát se ziskem. 

Richard Stalmach, H14, 5b, 50.místo, 12. nasazený 

U Richarda bylo očekávání poměrně velké. I když byl mladším v kategorii, jeho předchozí 

výsledky dávaly naději na slušný výsledek. Ještě v průběhu letošního roku měl úspěšné 

období, které ho v určitou chvíli pasovalo do role třetího nasazeného hráče v této kategorii. 

Myslím, že tato role mu do určité míry svazovala ruce. Konkrétně se to projevilo v pocitu 

nutnosti každou partii násilím vyhrát a hledáním vynuceného vítězného řešení. Následek byly 

velké časové tísně, které rozhodujícím způsobem ovlivnily celkový výsledek. Po solidním 

startu, byla tři slabší kola, ve kterých právě ten čas chyběl k dotažení slibných pozic. Ctí ho 

ale, že nesložil zbraně a bojoval až do konce. 



 

Celkově jsem s přístupem svěřených hráčů spokojený, určitě jsem ale doufal v trochu lepší 

výsledky. Na šachovnicích tam byly. Nebojím se tedy tvrdit, že všichni výše jmenovaní mají 

velký potenciál a při nezbytné dávce pracovitosti, bychom se od nich v blízké budoucnosti 

mohli dočkat ještě zajímavých výkonů.          

        

Hodnocení trenéra Jakuba Rabatina: 

 

Kristýna Laurincová, D16, 6 bodů, 10. místo 
 
Odehrála skvělý turnaj. Sehrála pěkné partie první, třetího, a především šestého kola, v němž 
porazila druhou nasazenou hráčku. Klíčovým momentem byla smolná prohra v 7. kole ve 
vyhrané pozici, jinak by mohla pomýšlet na medaili. Moc ji záleželo na každém tahu, což si 
také vybralo svou daň v podobě častých časových tísní, ze kterých potom pramenily chyby. 
Za černé barvy dominovala, celkem nasbírala 4,5 z 5.  
 
Marek Miča, H16, 4 body, 97. místo 
 
Podepsala se na něm únava z velkého množství letních turnajů, které před Mistrovstvím 
Evropy odehrál. Úvodní kola nevyšla podle představ a potom už bylo těžké dohnat ztrátu. 
Prokázal dobrý poziční cit, ale protože se mu dlouho nedařilo soupeře přetlačit, začal hrát 
více na riziko a vytvořil si několik dobrých šancí, kterých bohužel nevyužil. 
 
Matyáš Paseka, H12, 5 bodů, 63. místo 
 
Pět bodů je na první velkou akci docela slušné, ale výkon nebyl po celou dobu stabilní. Turnaj 
rozehrál ve velkém stylu. V divoké partii sicilské obrany obětoval dva pěšce v útoku, a 
nakonec slavil úspěch. Poněkud dobře se orientoval v zahájení a věřil si také v koncovkách. 
Rezervy jsou ještě v některých strategických aspektech střední hry, na kterých bude muset 
pracovat, chce-li obstát v takto silné konkurenci.  
 
Tereza Horková, D10, 5 bodů, 39. místo 
 
Sehrála pěkný turnaj. Pět bodů je slušné, jelikož prvních pár dnů odehrála Terezka 
s horečkou, což ovlivnilo její výsledky v úvodních kolech. Potom se rozehrála a úroveň její hry 
šla s každou partií nahoru. Turnaj poctivě odpracovala, sehrála dlouhé, někdy až 
čtyřhodinové partie. Zajímavé bylo především osmé kolo, po urputné obraně otočila průběh 
partie, přešla do koncovky a vyhrála díky volnému pěšcovi. 
 
Veronika Vančáková, D08, 5 bodů, 27. místo 
 
Bezpochyby další obrovský talent. V pouhých 7 letech má docela velký přehled o zahájeních, 
motivech střední hry, i koncovek. Prostor pro zlepšení vidím hlavně v oblasti taktického 
vidění a myšlení. Partie byly různě dlouhé, nejkratší partie trvala přibližně dvě hodiny, a ty 



nejdelší hrála až čtyři a půl hodiny. Je hodně ambiciózní, před mistrovstvím věřila, že si 
odveze pohár.  
 

Hodnocení trenéra Jiřího Tůmy: 

 

Adéla Janoušková, D12 (3½ bodu) – 73.místo 

Začátek turnaje vyšel Adélce bodově velmi dobře, poté Adélka prohrála několik vyrovnaných 

lehkofigurových koncovek. Velké pozitivum vidím v tom, že v analýzách i v přípravách Adélka 

postupně začala sama navrhovat způsoby, jak navyšovat aktivitu výměnou za materiál, což 

považuji za významný pokrok v hodnocení pozic a stanovování plánů. Celkový dojem z partií 

hodnotím pozitivně. 

 

Martina Šťastná, D14 (4½ bodu) – 40.místo 

Martina sváděla se svými soupeřkami především dlouhé poziční boje se shromažďováním 

malých pozičních výhod. Čím tyto boje byly delší, tím rostla úspěšnost bodového zisku. 

V těchto maratonských soubojích se Martina cítí dobře, několik španělských her (hrány za 

obě barvy) tomu byly důkazem. Martině se nejvíce vydařila závěrečná třetina turnaje, ve 

které sehrála velmi kvalitní partie. 

 

Rudolf Jun, H14 (5 bodů) – 49.místo 

Ruda je vytrvalostní poziční hráč, kterého však baví v připravených pozicích i složité 

kombinace. V turnaji sehrál několik partií proti hráčům z absolutní špičky startovního pole. 

Lepší výsledky se dostavovaly černými figurami. Celkový výsledek lehce zaostal za 

očekáváním. Před blížícím se Mistrovství světa mládeže tak turnaj poskytl další potřebné 

informace a zkušenosti, které se budou moci zúročit. 

 

Vojtěch Říha, H18 (4 body) – 79.místo 

Vojtův styl hry je založen na agresivních útocích, přičemž se nebojí jít i do obrovských rizik. 

Tento turnaj pro něho mohl začít skvělou partií s L. Vrolijkem (pozdějším bronzovým 

medailistou), kdy si Vojta přichystal pozici pro vyhrávající přechodnou oběť věže. V časové 

tísni, ale kombinace nebyla provedena. Hra se slabšími soupeři pak byla pro Vojtu náročnější, 

neboť soupeři neměli velké ambice v partiích vyhrávat. Zkušenosti z turnaje budou pro Vojtu 

velkým poučením. 

 

Hodnocení trenérky Julie Movsesjanové: 

 



Adéla Bažantová, D8, 4 body, 42.místo ze 62 

Příliš zahozených šanci na začátku turnaje. Dokázala vyhrát poslední 3 partie, což je určitě 

povzbuzeni do další práce. 

Sophia Olivia Day, D8, 5,5 bodu, 19.místo ze 62 

Dobry výsledek, přes fakt, že hrála teprve třetí vážný turnaj. Do elitní desítky chyběl jen 

kousíček, jsou dobré předpoklady k dalšímu zlepšeni. 

Andrey Chernyy, H8, 4,5 bodu, 42.místo z 92 

50% určitě nemůže byt důvodem ke spokojenosti. Nedostatek herní praxe a nervozita vedly k 

velkému množství hrubek a chybných rozhodnuti. 

Amálie Zádrapová, D10, 5 bodu, 26.místo z 85 

Několik výborně sehraných partii, celkový výsledek mohl vypadat o dost lepe, kdyby dotáhla 

do výhry skvěle rozehranou partii posledního kola... 

Dorota Veverková, D12, 2,5 bodu, 90.místo z 96 

Několik odehraných přes prázdniny turnajů a nepovedeny vstup do ME se nejspíš podepsaly i 

na psychice a turnajem se spíš protrápila...    

Beata Havelková, D12, 4 body, 65.místo z 96 

Výsledek moc neodpovídá kvalitě hry. Hodně pokažených dobrých pozic, hrubek ve druhých 

polovinách partii. Věřím, že pokud Beata zapracuje na vytrvalosti a realizaci výhod, dostaví se 

lepši výsledky.  

   

Hodnocení trenéra Tomáše Poláka: 

 

Olga Dvořáková, D16, 3 body, 85.místo 

 

Velké zklamání. Očekávání před turnajem byla vysoká, Olga měla za sebou úspěšné období 

(zlato v MČR U16, open Klatovy výkon cca 2150). Zřejmě se nesrovnala s tlakem, nechtěla 

zklamat ostatní, chtěla potvrdit vysoké nasazení. Se soupeřkami cca 1600-1700 hrála 

mnohem hůře než s „dospěláky“ úrovně 2100. Olga je velmi inteligentní, potenciál má na 

2000-2100. 

 

Ondřej Švanda, H16, 6 bodů, 19.místo 

 



Velmi dobrý výkon. Slabší hráče porážel s přehledem, se silnějšími měl na začátku turnaje 

černé figury a potíže – z těchto porážek byl Ondra trochu psychicky rozladěný, ale dokázal se 

sebrat a druhá půlka turnaje byla super. S oběma silnějšími už černé kameny udržel bez 

větších problémů – s Remizovem  mohl sahat i po výhře, s Horvathem dokázal v klidu 

ubránit i pasivní a trochu horší pozici. Kdyby turnaj trval o 2 kola déle, mohlo být skvělé 

19.místo ještě vylepšeno. 

 

Jan Miesbauer, H18, 6 bodů, 16.místo 

 

Velmi dobrý výkon. První kolo nedopadlo dobře, ale Honza se pak srovnal, postupně začal 

hrát svou typickou svižnou a nátlakovou hru. Po půlce turnaje se rozjel k velkému finiši, 

vyhrál 3 partie v řadě, v posledním kole odpůlil černýma bez větších potíží Pecháče. Konečné 

16.místo Honzovi sluší. 

 

Hodnocení trenéra Josefa Vařejčka: 

 

Ara Martirosyan, H16, 3 body nas.108 pořadí 115 elo – 42 

Ara špatně začal a zakončil turnaj nulou, což ve finále dalo spíše lehce podprůměrný 

výsledek. Podle mého názoru má slušné znalosti v zahájení a taktice. Strategie a koncovky 

jsou trochu horší. Základním problémem na tomto turnaji však bylo zcela jistě špatné 

hospodaření s časem. To ho připravilo určitě o lepší výsledek. 

Marek Janouš, H12, 4,5 bodu nas. 77 pořadí 77 elo +53 

Marek odehrál turnaj v pohodě a s celkem dobrým výsledkem. O lepší umístění se připravil 

v předposledním kole, kdy prohrál jasně vyhranou pozici. Marek má dobrý přehled o 

zahájení a střední hře, ale koncovky nejsou jeho doménou. Jeho hlavní potíž vidím v jeho 

smířlivosti. V minimálně dvou partiích dal lepší pozici za remis. 

Matěj Jaššo, H10, 4,5 bodu nas. 85 pořadí 76 elo + 16 

Matěj odehrál dobrý turnaj s dobrým výsledkem. Vzhledem k jeho věku má dobré znalosti 

zahájení a ani taktika mu není cizí. Prostor pro zlepšení vidím především ve strategii a 

koncovkách. Matěj na mne působil dojmem pracovitého a trochu svéhlavého klučiny, což by 

mu mohlo pomoci v jeho dalším šachovém růstu. 

Jiří Bouška, H8, 5,5 bodu nas. 7 pořadí 21 elo – 48 

Jirka výborně zahájil, ale pak již to nebylo zdaleka ono. Turnaj byl na něho dlouhý a projevila 

se jeho nezkušenost. Jirka je výborný taktik a má dobrou paměť. Jeho významné minus je 

zbrklost a neumění využívat čas. Až se naučí přemýšlet……. 



Adéla Třasáková, H14, 4,5 bodu nas. 68 pořadí 58 elo + 5 

Adéla odehrála turnaj dobře a s dobrým výsledkem. K jejím přednostem určitě patří 

pracovitost a vytrvalost. Z hlediska dalšího rozvoje ji velmi limituje úzký repertoár zahájení a 

občasná taktická přehlédnutí. 

Závěrem bych konstatoval, že všichni hráči se mnou dobře komunikovali a nemuseli jsme 

řešit žádné problémy. Všichni mají šachy rádi a dost prostoru se zlepšit. 

 

Hodnocení trenéra Michala Konopky: 

 

Václav Finěk, H10, 7,5 z 9, 2.místo 

 Václav Finěk dosáhl svého úspěchu jako devítiletý, za rok tedy může startovat ještě v téže 

kategorii. S ratingem 2038 byl druhý nasazený, ELA v této věkové skupině ale nelze brát 

úplně směrodatně. Průběh turnaje potvrdil, že bylo přibližně deset hráčů, kteří se reálně 

ucházeli o přední příčky. A Vašek mezi nimi uspěl, když ukázal zralou a vynalézavou hru. 

Dařilo se mu kombinovat jak ve střední hře, tak realizovat výhody v koncovkách. Jediná 

kritická chvíle přišla v partii s Jahandirem Azadalievem, který Vaška porazil na loňském MS do 

8 let ve Španělsku.  Tentokrát v ostré pozici mohly vyhrát obě strany, nakonec vše skončilo 

spravedlivou dělbou bodů. Mírnou výhodu získal náš hráč i s Rusem Vetochinem, který 

nakonec turnaj vyhrál. Za pozornost stojí, že jak Vetochin (ročník 2009), tak Azadaliev (ročník 

2010) se zúčastnili letošního Mistrovství Evropy mužů – i touto cestou (hrát silné turnaje 

s dospělými) by se měl Vašek v blízké době vydat. 

 

Filip Neumann, H14, 4,5 z 9, 76.místo 

Spolupráce s Filipem Neumannem byla pro mě příjemným překvapením. Univerzální hráč, 

který dokáže po přípravě odehrát na slušné úrovni jakékoliv zahájení. Rozumí šachu, má 

dobrý poziční cit. Velmi dobře rozehraný turnaj se slušným nárůstem ELO bodů bohužel 

trochu pokazil nepovedeným závěrem 0 ze 2. Za předvedený výkon si zasloužil lepší umístění, 

některé partie proti ratingově daleko lepším soupeřům byly pěkné a kvalitní. Zdvižený prst – 

ve dvou partiích prohrál téměř vyrovnané koncovky, když podcenil možnosti soupeře. A 

v partii 6.kola s Papadiamandisem z Francie akceptoval remízu ve vyhrané pozici (sice bez 

kvality, ale s rozhodujícím útokem proti černému králi). Určitě má slušný potencionál, ale 

bude záležet na jeho tréninkové píli. 

Anna Marie Koubová, D18, 5 z 9, 28.místo 

Anička mohla hrát v kategorii D16, po poradě s trenérem Markem Vokáčem vyzkoušela D18. 

Z šachového hlediska správné rozhodnutí. V turnaji střídala světlé okamžiky s těmi slabšími. 

Překvapila hezkou a odvážnou partií s obětmi materiálu proti Poliakové z Běloruska, ač je 

založením spíše pesimistka a více tíhne k pozičním řešením. Zdvižený prst – slabá znalost 



teorie zahájení, zde musí Anička velmi zapracovat! Jakmile se na šachovnici objevilo něco 

jiného, než bylo v přípravě, nastal problém. Leckdy i ve velmi známých pozicích! 

Richard Mládek, H18, 4 z 9, 72.místo 

Ríša zahrál těsně před Bratislavou velmi slušně na pardubickém openu a jistě měl větší 

očekávání. Celkový výsledek ale dobrý není. Pro něj bylo dobře, že zde hrál, protože viděl, 

kde ho tlačí bota. S přehledem si poradí se slabšími soupeři, s těmi silnějšími ale tápal. Čtyři 

partie s hráči od ratingu v rozpětí 2373-2505 se podobaly navzájem, Ríša dostal trochu horší 

pozici, ve které bylo třeba demonstrovat trpělivou obranu. To mu ale moc nejde, všechny 

tyto partie prohrál. O něčem vypovídá i velmi dlouhá série partií bez remízy (řádově okolo 25 

partií) – Ríša buď vyhraje, nebo prohraje, hraje bez remíz. Nemyslím si, že to je pozitivní 

šachová vlastnost. Není to dáno nějakou nekompromisností stylu, ale spíše velkou 

vynalézavostí a náporem v lepších pozicích, a naopak slabým odporem v trochu horších 

pozicích. Na tom je třeba určitě zapracovat. 

 

 

Hodnocení trenéra Lukáše Vlasáka: 

 
 
Jakub Kůsa, H14, 6 z 9, 25.místo 
 
  Kuba začal a skončil slibně když v těchto částech turnaje získal shodně 2,5 ze 3. V prostřední 
části jej však proti silnějším hráčům srážel především strach udělat rozhodnutí a přehnaný 
respekt k soupeři. Pozitivní byla velká snaha podpořena aktivní hrou (jakou jsem snad u Kuby 
ještě nikdy neviděl) v 2.polovině turnaje. To jej vyšvihlo na 6 bodů a nejlepšího českého hráče 
v turnaji.  
 
Jakub Vojta, H14, 5,5 z 9, 37.místo 
 
  V prvních 3 kolech své soupeře nepřehrával zcela čistě (v 1.kole stál dokonce na prohru), ale 
dokázal v nich ubojovat 100% bodů. Partii 4.kola prohrál spíše hlavou než šachovými 
dovednostmi, ale dokázal se ihned rehabilitovat. Po 5 kolech byl tedy ve hře o velmi dobrý 
výsledek. V 6.kole proti budoucímu bronzovému medailistovi však bohužel brzy chyboval a 
prohrál. 7.kolo definitivně pohřbilo šance na boj o přední místa, když Jakub nezahrál vítězné 
pokračování a partii znovu prohrál. Na závěr turnaje přidal 1,5 bodu po dvou slušných 
partiích a konečný výsledek 5,5 bodu lze hodnotit jako průměrný. 
 
Anna Lhotská, D14, 4,5 z 9, 41.místo 
 
  První třetinu turnaje zvládla velmi dobře a vyhrála všechny partie. V té čtvrté bojovala a na 
konci při snaze vyhrát „přepnula strunu“ a prohrála. Měl jsem trochu obavy, co s ní taková 
prohra udělá, ale po skvělé partii v 5.kole byla znovu zpátky na předních šachovnicích. V 
druhé polovině však Aničku dohnala únava z předešlých šachových akcí a hrubé chyby ji 



pokazili i ty nejslibněji rozehrané partie. 50% bodový zisk je samozřejmě velký neúspěch, ale 
jsem stále přesvědčen, že se jedná o velmi dobrou a nadějnou hráčku. 
 
Petr Fojt, H16, 4,5 z 9, 68.místo 
 
Petr se za poslední rok dokázal vyšvihnout z ela 1821 až na (v loňském měsíci) 2140. 
Mezinárodní premiéra je pro každého hráče obtížná a ze začátku opravdu nehrál nijak 
oslnivě. Následně ho však 3 body v řadě katapultovali do bojů o velmi dobrý výsledek. V 
posledních kolech bojoval, ale proti silným soupeřům zahodil v závěru 2 remízy a skončil na 
50%. 
 
Tomáš Hurdzan, H18, 4,5 z 9, 57.místo 
 
Tomáš má jednoznačně velmi malou herní praxi což se projevilo hlavně na začátku turnaje, 
když nejdříve nedokázal dotáhnout velmi nadějnou 1.partii a ve dvou následujích nevytvořil 
žádný tlak proti výrazně slabším hráčům. Postupně se rozehrál a dokázal bodovat i s velmi 
silnými hráči. V poslední partii v dobré pozici chyboval a skončil také na 50%. 
 
 
 
 
Chtěl bych poděkovat všem trenérům za dobře odvedenou práci i za jejich závěrečné 
hodnocení svěřených hráčů. To je nejpodstatnější sdělení o vystoupení našich reprezentantů! 
Sjednotil jsem základní informace o každém hráči do tvaru „jméno, kategorie, bodový zisk, 
umístění“. Někteří trenéři uvedli ještě startovní nasazení hráče nebo zisk ELO bodů. Ve zprávě 
jsem ponechal, nicméně u dalších nedoplňoval. Někdo mohl skončit za svým startovním 
nasazením, ale sehrát přitom velmi dobrý turnaj a získat rating (například Neumann). Někdo 
zase naopak skončil před nasazovacím číslem a rating ztratil (například Miesbauer nebo 
Hurdzan) To je v turnajích hraných švýcarským systémem možné. To samé se týká nárustu 
nebo ztráty ELA – u osmiletých nebo desetiletých to nemá cenu řešit, u některých starších by 
to možná za zveřejnění stálo. Nejdůležitější je tedy pro nás trenérovo hodnocení. Všechny 
další údaje jsou dostupné na www.chess-results.com a dají se dále statisticky využít.  
 
Výsledky nejen našich oficiálních reprezentantů, ale i dalších českých hráčů, o které se 
trenérsky starali například Jan Rubeš, Michal Novotný a mnozí další, naleznete zde: 
 
http://chess-results.com/tnr459968.aspx?lan=5&art=25&fedb=CZE&flag=30 
 
 
 
Na závěr bych ohodnotil vystoupení našich reprezentantů kladně – kromě již dvou zmíněných 
medailí bylo ještě několik podařených výsledků (především 10.místo Kristýny Laurincové 
v kategorii D16). Byly i průměrné nebo slabší výkony, ale celkový dojem je pozitivní a myslím, 
že jdeme po správné cestě. 
 
Michal Konopka 

http://www.chess-results.com/
http://chess-results.com/tnr459968.aspx?lan=5&art=25&fedb=CZE&flag=30

