
ZÁPISKY Z BUDVY POŠESTÉ (A NAPOSLEDY) ANEB DVĚ 
BRONZOVÉ MEDAILE Z ME MLÁDEŽE!!

Nela Pýchová a  Thai Dai Van Nguyen, to jsou dva hrdinové letošního ME mládeže. Oba 
dva totiž dokázali ve svých kategoriích získat umístění na stupních vítězů, což je fantastický 
úspěch!

Název  „Zápisky  z Budvy“  není  zcela  přesný,  uznávám.  Píšu  je  totiž  už  v pohodlí  svého 
domova, neboť jsme nejdříve museli absolvovat náročnou cestu do ČR...:) Nyní však zpět 
k závěrečnému kolu ME. Nejvíce naší pozornosti bylo celkem logicky soustředěno na partii 
Nely Pýchové na prvním stole kategorie D14, jelikož i remíza stačila naší hráčce k zisku zlaté 
medaile.  Soupeřku  však  měla  přetěžkou:  Ázerbajdžánka  Mammadzada  už  vyhrála  i 
mistrovství světa, tudíž pro ni podobné partie nebyly ničím novým. V přípravě jsme společně 
s Ondrou Matějovským a samozřejmě Nelou velmi dlouho řešili, jaké zahájení zvolit, jestli 
pevnou Ruskou, kterou Nela hrávala dřív, nebo svého „milovaného“ draka, který jí vyloženě 
sedí a v poslední době prakticky nehraje nic jiného. Po dlouhé diskuzi jsme se shodli,  že 
v Ruské by se  mohlo  stát  cokoliv  a  hlavně že právě tam by ji  soupeřka mohla  nesmírně 
dlouho „dusit“. Proto jsme se rozhodli řídit heslem „nejlepší cesta, jak hrát na remízu, je hrát 
na výhru!“ a i přes riziko soupeřčiny přípravy jsme zvolili dračí Sicilskou (samozřejmě i Nela 
se několik  hodin připravovala  a opakovala  a prohlubovala  různé možné varianty).  Zpětně 
hodnotím naše  rozhodnutí  jako  správné,  i  z toho důvodu,  že  Nela  soupeřku překvapila  a 
získala ze zahájení značnou časovou výhodu (více než půl hodiny!). Pak ovšem Mammadzada 
prokázala  své kvality  a  sehrála  partii  naprosto znamenitě,  ačkoliv  to  tak ani  mě  nejdříve 
nepřipadalo. Nela určitě měla ve střední hře a následné oboustranné časové tísni dobré šance, 
ale soupeřka prostě a jednoduše byla lepší, to musíme zcela sportovně uznat. I z toho důvodu 
bylo toto její vítězství zasloužené. Nela tím sice spadla na konečné třetí místo, což je ovšem i 
tak  naprosto  úžasné  umístění,  jakákoliv  medaile  z mezinárodní  akce  je  velmi  výrazným 
úspěchem, který se nesmazatelně zapíše do historických tabulek!

Což lze do slova a do písmene napsat také o Thai Dai Vanovi Nguyenovi, který vybojoval 
rovněž skvělou  bronzovou medaili v kategorii H12. Také Van v posledním kole teoreticky 
bojoval o zlato, musel by však vyhrát černými. Což bylo o to těžší, že jeho soupeři stačila 
bílými ke zlatu remíza. Vanovi se tato partie myslím úplně nepovedla a ještě před časovou 
tísní se správně rozhodl opakovat tahy a neriskovat případnou prohru. Musel tím sice čekat na 
ostatní výsledky, ale naštěstí nedopadly všechny podle nejhoršího scénaře, a tak i Van obdržel 
medaili, pohár a tablet, což byla cena pro všechny bronzové medailisty ve svých kategoriích. 
Zároveň si tímto umístěním oba naši reprezentanti vybojovali právo účasti na nadcházejícím 
ME mládeže v roce 2014.

Nele, Vanovi i jejich osobním trenérům Sergeji Berezjukovi a Ondřeji Matějovskému bych 
touto cestou ještě jednou velmi rád poblahopřál k fantastickým výsledkům a poděkoval jim za 
vynikající reprezentaci českého šachu!

Ostatní výsledky českých hráčů zůstaly tak trochu ve stínu našich dvou medailistů, ale na 
tomto místě je třeba zmínit minimálně ještě Thai Dai Vinha Nguyena, který v kategorii H8 
rovněž bojoval v teoretické rovině o cenné kovy. Svému silnému soupeři nakonec podlehl (a 
pravdou je, že vzhledem k ostatním výsledkům by ani při výhře neměl medaili), i konečné 9. 
místo je však v případě Vinha velikým úspěchem a jednoznačným příslibem do budoucna!
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K ostatním  výsledkům  už  dodám  pouze  to,  že  z celkového  pohledu  nám  poslední  kolo 
poměrně vyšlo: získali jsme  9 bodů (+3), což v závěrečném součtu celé výpravy znamená 
pěkných  +12.  Zbytek  myslím  laskavý čtenář  vyčte  z tabulky  níže,  podrobnější  hodnocení 
všech  hráčů  bude  v Závěrečné  zprávě  z ME mládeže,  která  bude  sepsána  během příštího 
týdne.

Konečné výsledky české výpravy po 9. kole

Zpracoval: IM David Dejf Kaňovský
reprezentační trenér mládeže


	Nela Pýchová a Thai Dai Van Nguyen – dva čeští medailisté z ME mládeže 2013
	Konečné výsledky české výpravy po 9. kole

