
Daniel Srba 7. na Mistrovství EU 2020 

 

Daniel Srba se ve dnech od 13. do 22. srpna 2020 zúčastnil Mistrovství EU mládeže 2020, které 
se konalo v Koutech nad Desnou. Danek byl letos po Mistrovství ČR mládeže vybrán do 
projektu talentované mládeže Šachového svazu ČR „Scouting“. Na základě této nominace a na 
základě výsledků na Mistrovství ČR mládeže nominoval Šachový svaz ČR Daniela Srbu na 
Mistrovství EU mládeže 2020. Daniel startoval v kategorii U10, kde byl 23. nasazený. 

 

Na Mistrovství EU se Daniel Srba připravoval se svým trenérem KM Pavlem Brožem. Během 
MEU rozebíral svoje partie s KM Lukášem Weissmennem. Na jednotlivé partie se připravoval 
s L. Weissmennem a s P. Brožem. Osvědčila se i každodenní kondiční příprava, pod vedením 
trenérky Simony Suchomelové. Danek společně se Simčou a Šimonem Langem každý den ráno 
absolvovali ranní běh na 3 kilometry.  

Daniel zahrál velmi dobrý turnaj, o čemž svědčí i jeho bodový přírůstek na ELO. Dan hrál na 
perfomance 1471 a připsal 123 bodů. Měl trochu problémy v zahájení, kdy se ve dvou partiích 
spletl a přišel o pěšce. Jeho síla se projevila v komplikovaných pozicích, kdy díky svému 
taktickému postřehu dokázal své soupeře nejednou přelstít. Nebál se riskovat a snažil se své 
partie hrát na výhru. Někdy měl i to potřebné štěstíčko. V přípravě na partie velmi dobře 
komunikoval, projevil zájem a působil opravdu vyrovnaným dojmem. Se svým výsledkem 
může být spokojen. Podle trenérů má potenciál na další zlepšování výkonnosti. 



Dan měl turnaj velice dobře rozehraný. Po 8 kolech mu patřilo 4. místo v jeho kategorii. 
V posledním kole prohrál a klesl na 7. místo.  

 

 

 



Celkově hodnotíme účast Danka Srby velmi pozitivně. Oproti březnovému Mistrovství ČR 
zaznamenal citelný pokrok a věříme, že bude dále pokračovat. Dan získal cenné zkušenosti, 
které jistě zúročí na podzimním Mistrovství Moravy a Slezska mládeže. 

 

Pavel Brož, trenér 

 

 

Web:  https://www.chess.cz/mistrovstvi-evropske-unie/ 

Výsledky: https://chessresults.com/tnr531988.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES&flag=30 

Fotogalerie: https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/EUYCC_2020 

 

 


