
 
 

Závěrečná zpráva trenéra z Polofinále MČR juniorů a dorostenců konaného ve Špindlerově Mlýně ve 

dnech 9.–16. listopadu 2019. 

Zapsal pověřený trenér KŠS Vysočina FM Jiří Tůma. 

Polofinále MČR juniorů a dorostenců se konalo již po druhé v Krkonoších ve Špindlerově Mlýně v hotelu 

Esprit (hlavní budova a dvě přidružené budovy Stráž a Kamenka). Turnaje se zúčastnilo celkem 80 hráčů. 

Kraj Vysočina reprezentoval Jan Ptáček (TJ Jiskra Humpolec, kategorie H20), Jiří Klubal (TJ Jiskra Humpolec, 

kategorie H18), Šimon Lang (ŠK Světlá nad Sázavou, kategorie H18) a posledním členem naší výpravy byl 

Petr Brož (v současnosti přechodně hrající za TJ Desko Liberec, dlouholetý reprezentant ŠK Světlá nad 

Sázavou, kategorie H18). 

Po stránce organizační byl turnaj na velmi kvalitní úrovni. Hráči měli v místě konání zajištěnou pestrou 

stravu ve formě švédských stolů. Ubytování bylo rovněž na dobré úrovni, menší problémy byly pouze 

s osvětlením na pokojích, kdy intenzita světla v místnosti byla poměrně nízká. Hrací sál byl prostorný a 

dobře prosvětlený. Partie se zahajovaly s výjimkou dvojkola a posledního kola vždy odpoledne po 14h 

(nejčastěji ve 14:30). 

Časového prostoru na přípravy a rozbory tak byl dostatek. Většinou jsme se připravovali společně, a pokud 

jsme nerozebírali bezprostředně po odehrání partie, tak i rozbory byly v režii skupinové analýzy. Starší 

chlapci byli zároveň samostatní v tom, že si na svých noteboocích opakovali své přípravy, případně dále 

analyzovali předpokládaná zahájení. 

Nejmladších členem naší výpravy byl Šimon Lang (ročník 2007), který si postup vybojoval v přeboru Kraje 

Vysočina. Cílem Šimona a jeho trenérů bylo sehrát obsahově poučné partie se staršími a silnějšími soupeři. 

Až na jednu výjimku, kde přišlo zbytečné taktické přehlédnutí (v časové tísni ve střední hře) naplnily partie 

očekávání a Šimon si tak prohluboval znalosti a dovednosti napříč všemi fázemi šachové partie. Bodový 

výsledek byl poměrně nízký, ale dařilo se nám k partiím přistupovat po celý turnaj optimisticky. Zkušenosti 

získané v tomto turnaji budou v budoucnu jistě zúročeny při dalších kvalitních turnajích. 

Petr Brož si počínal v turnaji velmi slušně. Jeho partie (tak jako ostatních) byly napínavé. Petra není třeba 

dvakrát pobízet, aby za iniciativu obětoval drobný materiál. Zajímavostí bylo, že v turnaji sehrál šest 

francouzských obran za obě barvy. V partiích, v kterých neuspěl, byla příčina buď v tom, že se zbytečně 

soupeře zalekl (partie z 1. kola) nebo v nejasných postaveních neodhadl nejlepší přechody do koncovek. 

Kromě oblíbených útočných pozic jsme tak pozorovali velké množství vznikajících koncovek, pro které si tak 

Petr sám našel cestu k jejich dalšímu studiu. I pro něho byl turnaj bohatý na zisk zkušeností. 

Jiří Klubal odehrál dobrý turnaj. Šachové myšlení Jirky je čisté a svěží. V rozborech a přípravách jsme se 

hodně zabývali typickými pozičními rysy některých zahájení (středních her) např. významem černopolných 

střelců za černé ve strukturách ježka nebo ve vybraných variantách královské indické. Cenným výsledkem je 

např. remíza s vítězem turnaje, kde Jirka dohrával koncovku za černé na výhru. 

Jan Ptáček měl v minulých ročnících problémy se začátkem turnaje. Zde začal velmi dobře, když po 4 kolech 

měl 2,5 bodu se silnějšími soupeři. Uprostřed turnaje v odpolední partii při dvojkole svedl maratonskou 

jezdcovou koncovku, kterou nakonec neubránil. V druhé polovině turnaje měl na dále silné soupeře a tak i 

přesto, že ze starších kluků měl nejmenší bodový zisk, připisuje nejvíce bodů do Elo žebříčku. 

Vedle šachového programu jsme využili brzkého příchodu zimy a jedno dopoledne jsme vyšli a následně 

seběhli na Vyhlídku nad Výrovkou, kde jsme se místy brodili až po kolena ve sněhu. Spolupráce se všemi 

byla z mé strany velmi příjemná a předpokládám, že pro všechny šachově přínosná a motivující pro další 

pracování na své šachové výkonnosti. 


