
ME družstev do 18 let 
 

Závěrečná zpráva  

 
Historicky nejpočetnější a co týče dívčí kategorie nejsilnější mistrovství svou organizací oslnilo 

snad všechny účastníky. To samé bohužel nelze říci o našem výkonu a především výsledku na tomto 

turnaji. Zápasy, které se  hrají jen na dvou šachovnicích, rozhoduje často jediná chyba. Nám se 

bohužel takových chyb stalo v Polsku hned několik.  

 

Hned na úvod turnaje nás nečekalo nic lehkého, ale po vydařeném zahájení na obou deskách jsem 

pevně věřil v poklidnou výhru. Těsně před první kontrolou se však začal zápas komplikovat a v 

časovce již nebylo nic jasné. Nakonec vše rezultovalo v první výhru 1,5:0,5. Druhé kolo nám 

přiřklo obhájkyně zlatých medailí a suverénky první poloviny turnaje Ukrajinu. Jednalo se asi o 

jedinou „zaslouženou“ prohru, když nám soupeřky nedaly ani nejmenší náznak šance.  To, že se 

nám proti Turecku daří, potvrdilo 3.kolo. Jejich první tým se nám povedlo porazit stejným 

rozdílem jako jejich rezervu. Hlavní zásluhu na tom měla Natálie Kaňáková, která sehrála 

výbornou partii a započala skvělou sérii. Prostřední část turnaje nám nabídla dvojzápas se 

Slovinskem. Jako první jsme změřili síly s „hlavním týmem“ (Slovinsko II nakonec porazilo 

Slovinsko I a získalo medaili). Strach budila hlavně 1.šachovnice, na které úřadovala Laura Unuk s 

elem 2347 a 100% ziskem. Nela Pýchová sehrála typově téměř identickou partii jako proti Ukrajině 

a remízu jsme museli zachraňovat na 2.desce. 5.kolo začalo přímo fantasticky. Po zahájení se mělo 

jednat o zcela jednoznačnou záležitost a vítězství, které by nás posunulo do boje o přední místa. V 

časově tísni se ale velice nezkušeně Nela dostala do problémů, a soupeřka po 35 tazích urputné 

obrany dostala naprosto vyhranou pozici. S tou naložila prachbídně a dala nám ještě jednu šanci 

zápas vyhrát. Ta však zůstala nevyužita. Po dvou remízách tak bylo potřeba naplno bodovat. V cestě 

stál 2.tým domácího Polska, což byl první elově silnější soupeř (na tento fakt jsem ale celý turnaj 

nebral ohled, neboť startovní pole bylo výjimečně vyrovnané a elové skoky/pády soupeřek před 

turnajem obrovské). Během prvních 30 minut skončila partie na druhé šachovnici, když se v 

teoretické variantě draka nechtěla soupeřka pouštět do nejasných pozic. Vše tak rozhodovala Nela. 

Po nervózním zahájení postupně získávala výhodu, kterou mohla korunovat vítězným útokem. Po 

špatných výměnách se však výhoda rozplynula a partie objektivně měla skončit věčným šachem. I 

přesto, že během turnaje Nela nenašla ideální formu se v posledních dvou kolech „obětovala“ pro 

tým a své remízové partie hrála na výhru. Poslední kolo s Maďarskem už jen podtrhlo tragičnost 

celého turnaje, když znovu sehrály hlavní roli nevyužité šance. Tato porážka, jak tomu tak bývá, nás 

srazila až do druhé desítky bez ohledu na to, že jsme celý turnaj odehráli na předních stolech. 

   
Nela měla na první šachovnici nelehkou práci, ale při její výkonnosti v posledních měsících je 1,5 

bodu opravdu málo. Obzvláště když vezmeme v potaz pozice na šachovnici. Natálie si vybrala 

nejslabší moment v posledním kole, což ji připravilo o cenu na 2. šachovnici. Po celý turnaj hrála 

stabilně a hlavně od 3.kola držela náš tým na dostřel nejlepším. 

 

Celkové 12.místo je potřeba zhodnotit jako obrovský neúspěch, který padá na hlavu nás všech. Po 

šachové stránce se rozhodně můžeme bez problémů měřit s nejlepšími v Evropě, ale jak turnaj 

ukázal, ve všem ostatním zaostáváme. Právě to by mělo sloužit jako motivace do příštích let. 

 

Lukáš Vlasák 


