
Zhodnocení MČech mládeže – Herlíkovice 2021 
Ohledně letošního Mistrovství Čech mládeže již bylo napsáno mnohé, do hodnocení organizace se 
již pouštět nebudu, jen bych chtěl na úvod poděkovat Standovi Stárkovi, který v pátek v nočních 
hodinách narychlo zajistil prezentační šachovnici na přednášky. 
Nyní již k samotné činnosti trenérského týmu – akce se zúčastnili Vladimír Hadraba, Tomáš 
Hurdzan, Stanislav Stárek a Jan Havlík. Rozbory probíhaly v „dětském koutku“ ve vedlejší budově 
ubytovny Eden, kde hrály zadní šachovnice kategorií H12 a H14 (kategorie H16 se hrála v hlavním 
sále – vzdáleném cca 100m).  
Rozbory začínaly vždy necelou hodinu po zahájení kola – držíme se zásady p. Gonsiora, že kdo 
prohraje dříve nezaslouží si rozbor :-) a během následujících hodin jsme v každém kole rozebrali 
přibližně 50-60 partií. Oproti poslednímu MČech bylo partií asi o trochu méně, je znát, že mnoho 
hráčů/výprav má své trenéry (a Open kategorie se hrály mimo hlavní budovy). 
Oproti dobám, kdy jsem MČech hrával jako hráč, jsme neměli rozdělené rozbory po kategoriích, ale 
hráči si mohli trenéra vybrat sami dle svých preferencí (nebo fronty :-)), jen jsme se snažili 
dodržovat, aby hráči chodili pokud možno společně a nedocházelo tak k rozebrání jedné partie 
dvakrát. Za sebe musím říct, že jsem naštěstí nic takového nezaznamenal a musím hráče pochválit, 
že poměrně často dorazili společně. 
Kvalita rozebraných partií byla pochopitelně velmi různorodá, čili těžko zhodnotit obecně, ale s čím 
jsme se setkávali poměrně často, byly hrubé chyby (a naprosté ignorování základních zásad) v 
zahájení, přehlédnutí elementární taktiky a „rapidové pojetí partie“. 
Za sebe si ještě postesknu, že na můj vkus se i v nejmladších kategoriích velmi často vyskytují 
zahájení, na které mají dle mého hráči ještě čas. Domnívám se, že v tomto věku by si měli hráči 
osvojit otevřené hry, získat cit pro dynamiku, útok na krále atd. Zahájení typu Londýn, 1. Jf3, 
případně 1.e4 b6 mohou hrát později, resp. mohou je použít jako moment překvapení, ale neměl by 
to být základní prvek jejich repertoáru. Nevhodná zahájení jsme ale vídali ve všech kategoriích a 
bohužel i na předních šachovnicích. 
Kromě rozborů si každý trenér ještě připravil pro hráče (a doprovod) přednášku – začal T.Hurdzan, 
který si připravil partie A.Aljechina, následoval V.Hadraba s partiemi B.Spasského, Standa Stárek 
ukázal typické chyby mladých hráčů a na závěr jsem si já připravil úvod do koncovek bez pěšců. 
Přednášky se konaly v hlavním sále „Stodola“, první tři měly hojnou účast, u poslední přednášky 
byla návštěva skromnější, přece jen se jednalo o večer před posledním kolem. 
Trenéři také sehráli simultánku – první hrál Standa Stárek a já, oba jsme se shodli na simultánce s 
hodinami, a tak jsme proti 20 (Standa 21) hráčům nastoupili v „pekelném tempu“ hodina proti 30 
minutám. My jsme se trochu proběhli, ale hráče to snad bavilo a to je hlavní. Druhou simultánku 
odehrál Vláďa již bez hodin a místo Tomáše zaskočil Martin Kopřiva. 
Tomáš bohužel ve středu onemocněl (naštěstí ale s negativním testem) a odjel domů, jednak zdraví 
má absolutní přednost, jednak by mohl zbytečně nakazit někoho z hráčů...  
Poděkováním jsem začal, poděkováním i skončím. Děkuji všem trenérům, hráčům i rodičům, že 
rozbory a doprovodné trenérské akce proběhly v pohodové atmosféře a zvláště děkuji „klatovské 
výpravě“ za záskok – Martinovi za simultánku a Karlovi Nováčkovi, který nám vypomohl s 
rozbory. 
 

FM Jan Havlík – hlavní trenér MČech mládeže 
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