HRY IX. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2020
Ve dnech 19. – 24. 1. 2020 se v Karlových Varech uskutečnila zimní olympiáda dětí a mládeže, kde
v šachu reprezentovali Jihomoravský kraj David Barák (v kategorii starší žáci), Lukáš Petříček (v
kategorii mladší žáci), Václav Šetina (v kategorii nejmladší žáci) a Anna Vavřínková (v kategorii dívek).
Celkově náš kraj skončil na skvělém 3. místě, čemuž významně pomohla dvě medailová umístění
našich kluků.

Obrázek 1: Skupinová fotka před hotelem Thermal.

Vašek Šetina suverénně zvítězil v kategorii nejmladších žáků se ziskem 6 bodů ze 7 kol, kdy za sebou
o půl bodu nechal druhého Matěje Jašša a třetího 4,5bodového Lukáše Zelbu. Podle ratingu byl Vašek
až sedmý nasazený, ale ukázalo se, že při tak malém počtu hráčů v turnaji ještě nemusí nasazení
znamenat nic podstatného. Po prvním hracím dni a pěti kolech turnaj vedl o půl bodu a měl za sebou
už několik silných soupeřů (Zelbu – 1, Delgerdalaie – 1 a Juhaňáka – ½), druhý den připsal
v závěrečných dvou kolech 1,5 bodu, když remizoval s Jaššem a porazil Novotného, čímž si zajistil
konečné první místo.
Hru živě na místě (v kinosále) komentoval IM Petr Pisk a občas si pozval k mikrofonu i hráče, aby řekli
něco ke svojí dohrané partii. Vašek se pozvání nezaleknul a v průběhu turnajů jsme tak měli dvakrát
možnost poslechnout si jeho komentář, kdy nás pokaždé provedl celou svojí partií. Turnaj si užíval,
bylo vidět, že si z ničeho nedělá hlavu a šachy ho moc baví, tak snad mu tento přístup ještě dlouho
vydrží 😊.

Obrázek 2: Vašek při partii 6. kola proti Jaššovi.

Obrázek 3: Vašek Šetina - 1. místo nejmladší žáci.

Druhým medailistou byl stříbrný Lukáš Petříček. Byli jsme trochu smutní, že nedopadlo první místo,
protože po prvním dni vedl Lukáš svoji kategorii s bodovým náskokem poté, co porazil první tři
nasazené hráče (Němce, Václavíka a Hlavinu) a remizoval pouze se Stalmachem (sám byl nasazený
jako čtvrtý). Bohužel se Lukášovi druhý den ráno nevyvedla partie 6. kola a prohrál s Karlem Brožkou,
čímž ztratil svůj bodový náskok a dotáhli se na něj dva hráči. V posledním kole remizoval a o půl bodu
pomocného hodnocení se udržel na druhém místě před Brožkou, kategorii nakonec vyhrál Richard
Stalmach.

Obrázek 4: Lukáš při partii 6. kola proti Brožkovi.

Obrázek 5: Lukáš Petříček - 2. místo mladší žáci.

V turnaji dívek hezky obstála Anička Vavřínková, když se umístila na celkovém 6. místě. Přední
polovina hráček turnaje byla poměrně vyrovnaná. První den Anička porazila papírově slabší soupeřky
a připsala si remízu s první nasazenou Voříškovou, takže do druhého dne vstoupila s 2,5 body. Ráno
začala výhrou, v posledním kole jí bohužel připadla vedoucí Anna Lhotská, která naši Aničku porazila
a turnaj tak zakončila se 6,5 body a jedinou remízou.

Obrázek 6: Anička Vavřínková.

Obrázek 7: Anička Vavřínková - 6. místo dívky.

David Barák to měl v kategorii starších žáků nejtěžší, co se týkalo vyrovnanosti soupeřů. Nasazený
byl č.6 a turnaj dokončil na 9. místě. Nutno říct, že se v turnaji sešli téměř samí zkušení hráči. Na
Davidově hře bylo patrné, že mu rapidové tempo moc nevyhovuje, protože se často ocital v časové
tísni výrazně dříve než jeho soupeři. Měl tedy hraní o něco náročnější i po psychické stránce.

Obrázek 8: David Barák.

Turnaj družstev:
Turnaj družstev se hrál systémem play-off, nevyhovující počet týmů (14) pro tento systém vyřešili
pořadatelé tak, že prvním dvěma udělili přímý postup do druhého kola. Pořadí týmů bylo určeno

součtem bodů všech hráčů jednoho kraje z individuálních turnajů. Naše družstvo bohužel bylo třetí,
takže přímý postup do druhého kola těsně unikl.
V prvním kole se naši probojovali do čtvrtfinále, když porazili Jihočeský kraj 4:0.
Druhé kolo bylo opravdu nešťastné a při remíze 2:2 se Zlínským krajem rozhodnul o postupujícím
týmu neremízový výsledek na nejvyšší šachovnici, což byla bohužel pro nás partie Lukáše na druhé
desce, kde podlehl Michalovi Černému. Tento zápas se přitom dlouho vyvíjel v náš prospěch. Vašek
na čtvrté desce poměrně rychle zvítězil. Potom se dlouho hrály zbývající tři partie, snažila jsem se
dívat na všechny a hlídat, jak si kdo stojí, v rychlém tempu to ale bylo dost proměnlivé. Jako další
skončil partii David, který hrál už hrozně dlouho v časovce s Babulou. Jelikož partie Lukáše a Aničky
vypadaly obě jistě na nenulové výsledky, nechala jsem Davida vzít remízu. Lukáš měl v té chvíli figuru
navíc a Anička hrála koncovku různopolných střelců, kde měla minimálně remízu jistou. Bohužel se
potom pokazilo snad vše, co mohlo. Lukáš nezvládnul soupeřova utíkajícího pěšce, kvůli zablokování
zpasivnil svoje figury a v časovce partii nakonec ještě prohrál. Mezitím Anička nevyužila příležitosti,
kdy si mohla pokrýt volného pěšce na dámském křídle a následně by si vytvořila dalšího volného na
královském křídle, což by vedlo k výhře a vyhráli bychom v takovém případě 2,5 – 1,5.
Ve třetím kole už jsme tak mohli bojovat pouze o umístění na 5. – 9. místě. Zápas s Vysočinou dopadl
2,5 – 1,5 a družstvo se tak propracovalo k závěrečnému čtvrtému kolu a zápasu o 5. – 6. místo.
Poslední kolo přineslo taktéž vítězství 2,5 – 1,5 a k tomu ještě pěknou podívanou, bohužel ale také
první a poslední prohru Vaška na olympiádě. David dokázal i v časové tísni najít vyhrávající variantu
v pozici, kde měl už jen krajního pěšce a jezdce, který blokoval dva soupeřovy volné pěšce. Partie
skončila jeden tah před tím, než by si soupeř (Karel Brožka) postavil dámu a vzápětí by dostal jezdcem
mat. Lukášovi se povedlo věčným šachem zremizovat dámskou koncovku, kde měl jeho soupeř (Jan
Jiroušek) pěšce navíc. Anička porazila Adélu Třasákovou (která skončila v turnaji dívek druhá), když si
postavila druhou dámu v pozici, kdy byla na šachovnici ještě asi polovina figur – soupeřka se vzdala o
pár tahů později. Vašek bohužel prohrál věžovou koncovku, kde měl ale spoustu příležitostí
k záchraně remízy a až do poslední možné chybky hrál koncovku opravdu moc dobře (jako i jiné,
které na turnaji sehrál). Pro koncovky má Vašek cit a spolu s propočtem jde o jednu z jeho
nejsilnějších stránek hry.
Celkově tedy družstvo JMK skončilo na pěkném 5. místě. Hráči obdrželi na květinovém ceremoniálu
diplomy a drobné dárky.

Obrázek 9: Zápas s týmem Vysočiny.

Co se na olympiádě dělo mimo šachovnice:

Účastníci měli zajištěnou bezplatnou dopravu MHD, čehož jsme občas využili při cestě na / z hotelu
Thermal, kde se hrálo a který byl asi 20 minut pěšky od našeho ubytování.
V neděli byla na programu pouze cesta do KV a zahajovací ceremoniál, následovalo ubytování a
organizační schůzka vedoucích.
V pondělí se hrálo v podstatě celý den, večer jsme od pořadatele měli možnost využít plavecký bazén
v místě ubytování, a nakonec se tam sešli hlavně hráči kategorie nejmladších žáků. Ani únava
z bazénu jim ale nezabránila ještě několik hodin běhat kolem pingpongového stolu, který byl po celou
dobu pobytu doslova okupován. Ti „starší“ většinou volili spíš klidnější formu odpočinku.
V úterý jsme si v areálu ubytování vyzkoušeli laserovou střelnici a odpoledne / večer byl medailový
ceremoniál u hotelu Thermal, kde jsme museli s předstihem osobně nahlásit medailisty. Potom jsme
s dětmi šli do cukrárny, kde si mohly koupit teplé, ručně vyráběné lázeňské oplatky. Následovala
krátká, poměrně dost mrazivá procházka městem a návrat k Thermalu, kde byli medailisté
„odevzdáni“ organizátorům, aby si je mohli nachystat na vyhlášení. Fotografie z ceremoniálu jsou
bohužel mizerné, jelikož mi světla z pódia svítila přímo do foťáku, proto jsou fotografie na stupních
vítězů u tohoto článku z květinového ceremoniálu, který proběhnul ihned po dohrání posledního kola
jednotlivců.
Ve středu odpoledne jsme vyrazili do KV arény, podívat se na hokejový zápas, a večer byl opět
„bazénový“.
Čtvrteční odpoledne jsme se účastnili květinového ceremoniálu družstev (ihned po skončení partií).
Odpoledne si děti trochu odpočinuly a poté jsme vyrazili do KV arény na slavnostní konečný
medailový ceremoniál, který zakončil celou olympiádu. V rámci tohoto ceremoniálu šlo na plochu
arény 5 zástupců – medailistů z každého kraje, do pětice JMK byl vybrán Vašek, a tak si užil zakončení
z trochu jiného úhlu pohledu než my na tribuně.
V pátek ráno už jsme jen vyrazili mikrobusem na cestu domů.

Závěrem:
Ze svého pohledu hodnotím akci jako velmi vydařenou, s dětmi nebyl problém, organizace byla skvělá
a věřím, že si to všichni užili, jak jen to šlo. Všem čtyřem reprezentantům děkuji za účast, přeji jim do
budoucna mnoho šachových úspěchů a doufám, že se s mladšími účastníky na této akci za dva roky
zase sejdeme 😊. Byli jste super, děcka 👍

Nataša Richterová
(vedoucí šachistů na ODM 2020)

Obrázek 10: Skupinové foto šachové výpravy JMK - hotel Thermal.

