
ME mládeže 2013 – Závěrečná zpráva 
 
Mistrovství Evropy mládeže od 8 do 18 let pro rok 2013 se uskutečnilo v Budvě (Černá Hora) 
ve dnech 28. září až 9. října. Na evropském šampionátu Českou republiku reprezentovalo 15 
šachistů, z toho osm chlapců a sedm dívek. Jakožto oficiální trenéři na ME působili 
reprezentační trenér mládeže IM David Kaňovský, GM Petr Velička a IM Sergej Berezjuk. 
Kromě toho bylo na místě také několik osobních trenérů a samozřejmě rovněž rodiče a jiní 
příbuzní našich reprezentantů a reprezentantek. 
 
Níže se pokusím po jednom stručně zhodnotit výkony a výsledky naší reprezentace. 
 
D8 
Naší nejmladší zástupkyní na ME byla Anna Lhotská. Aničce se bohužel příliš nepovedl 
začátek turnaje, kdy prohrála dvě dobře rozehrané partie. Po zbytek šampionátu bojovala jak 
s figurkami, tak i s nemocí. Podala statečný výkon, a jestliže na sobě bude pracovat, jistě 
v budoucnu uhraje na mezinárodních akcích více než 3,5 bodu. 
 
H8 
V nejmladší chlapecké kategorii jsme měli hned dva zástupce, kteří byli oba nasazení v první 
desítce. Turnaj se více vydařil Thai Dai Vinhovi Nguyenovi, který ziskem šesti bodů vybojoval 
velmi pěkné 9. místo. O Vinhovi v budoucnu jistě uslyšíme. 
Velmi zajímavé šachy předváděl také Viktor Přibyl, i on může mít před sebou velmi zajímavou 
budoucnost. Na šachovnici měl určitě víc, než pět bodů, příště to jistě bude lepší. 
 
D10 
Julie Richterová získala 3,5 bodu, což je méně, než očekávali její trenéři i ona sama. Julča 
šachům už docela rozumí, ale dělá zbytečné chyby a hlavně se zcela zbytečně bojí svých 
soupeřek. Určitě má na víc, než co předvedla na letošním ME. 
 
H10 
Ara Martirosyan hraje solidní šachy, které stačí na slabší soupeře, ale proti silnějším hráčům 
je to zatím málo. I přesto je zisk pěti bodů u Ary celkem solidní výsledek. Pokud na sobě bude 
pracovat, může to v budoucnu rozhodně být lepší. 
 
D12 
Druhá kategorie, kde jsme měli dvojnásobné zastoupení. Sofie Přibylová odehrála slušný 
turnaj s padesátiprocentním ziskem. O něco větší ambice měla mít Ludmila Kopcová, ale 
Lídě bohužel totálně nevyšel vstup do šampionátu, kdy prohrála první čtyři partie. V takové 
situaci je velmi těžké pokračovat v turnaji i pro zkušené hráče, čili to, že Lída dokázala ze 
zbývajících pěti kol uhrát čtyři body, není zas tak špatné. Ačkoliv celkový výsledek 
samozřejmě zůstává za očekáváním. Každý den není posvícení a příště to jistě bude lepší. 
 
H12 
Jedna ze dvou kategorií, která nám udělala velikou radost. Thai Dai Van Nguyen byl jedním 
z hlavních aspirantů na co nejlepší umístění a tyto prognózy beze zbytku naplnil. Odehrál 
vynikající turnaj, ani jednou neprohrál a zcela po zásluze vybojoval bronzovou medaili!! 



D14 
Ihned po Vanovi následuje ve výčtu druhá kategorie, na kterou budeme ještě dlouho 
vzpomínat. Nela Pýchová byla před ME mým druhým favoritem na případný boj o medaile. A 
jak se ukázalo, Nela přijela do Černé Hory ve vynikající formě. Velmi suverénně přehrála 
skoro všechny svoje soupeřky a po osmi kolech samostatně vedla se sedmi body! 
V posledním kole však hrála černými s jednou z favoritek této kategorie, která už má ve svojí 
sbírce i titul mistryně světa. Nela bojovala jako lvice, ale Ázerbajdžánka sehrála fantastickou 
partii a po zásluze zvítězila. Na Nelu tak zbyl „pouze“ bronz, ale i to je fantastické umístění!! 
 
H14 
O Janu Vykoukovi by se dalo psát podobně jako o Arovi. Honza hraje solidní a celkem pěkné 
šachy, ale na silnější soupeře to zatím nestačí. Pět bodů je i u něj dobrý výsledek, přesto že 
sám Honza měl možná o maličko vyšší ambice. Je však třeba říct, že jakožto ročník 2000 
může hrát stejnou kategorii i příští rok. 
 
D16 
Mezi šestnáctiletými děvčaty měla nesmírně silnou konkurenci Simona Suchomelová. Se 
silnými soupeřkami se prala velmi statečně a často dohrávala jako jedna z posledních nejen 
z naší výpravy, ale i v celém sále! Konečný zisk 3,5 bodu u Simony vzhledem k jejím 
soupeřkám není špatný, přestože sama pomýšlela na padesátiprocentní bodový zisk. Z Budvy 
si odváží především velmi cenné zkušenosti, které v budoucnu jistě zúročí. Navíc také Simča 
(stejně jako Honza) může hrát stejnou kategorii ještě i příští rok. Zajímavostí také je, že hned 
v prvním kole Simona porazila Polku Wozniak, která následně udělala sedm bodů z osmi a 
vybojovala stříbrnou mediali! 
 
H16 
Jan Macháň hrál výborně především za začátku, pak maličko polevil. Přesto jeho bodový 
výsledek pěti bodů rozhodně není špatný. Honza je každopádně velký bojovník, což se mu  
(nejen) za šachovnicí bude v budoucnu jistě hodit. 
 
D18 
Nataša Richterová hrála kategorii osmnáctiletých letos také poprvé, přesto měla zdravé 
ambice skončit co nejlépe. Začátek turnaje Nataše vyšel velmi dobře, dokonce měla ve 
druhém kole na lopatě pozdější bronzovou medailistku Irinu Bareevu. Útlum bohužel přišel 
ve střední části turnaje, kde Nataša uhrála pouze jeden bod ze čtyř partií. Spravila to alespoň 
dobrým závěrem 2/2, který ji vynesl na solidní 18. místo, s čímž myslím Nataša nakonec 
může být spokojená. Je samozřejmě škoda, že to nebylo ještě alespoň o dvě místa výše, body 
pro MŠMT by se samozřejmě nesmírně hodily. 
 
H18 
Třetí a poslední kategorie, ve které jsme měli dvojí zastoupení. Od FM Tomáše Krause i FM 
Tadeáše Kriebela jsem čekal boj o první desítku. Bohužel přesný opak byl pravdou. Ani jeden 
si do Černé Hory nepřivezl dobrou formu a oba dva se především v druhé polovině 
mistrovství až neskutečně trápili. U Tomáše je to škoda zejména po výborném startu 3/4, po 
kterém dokázal přidat už jen 1,5 bodu. Tadeáš získal o půl bod více, což je také málo. Nejlépe 
to okomentoval sám Tadeáš tak, že z devíti partií stál osmkrát lépe a jednou to byla korektní 



remíza... Sečteno a podtrženo, oba dva budou chtít na tento turnaj co nejrychleji 
zapomenout. 
 
 
Z celkového pohledu je samozřejmě třeba brát letošní ME mládeže jako jednoznačně 
úspěšné, dvě medaile se z takovéto akce rozhodně nepřivážejí každý rok! Pokud se dokonce 
podíváme do historických tabulek, poslední medaili z ME dovezla v roce 2008 Kateřina 
Němcová, která obsadila 1. místo v kategorii D18. A pokud se nepletu, minimálně od roku 
2000 jsme dvě medaile z evropského šampionátu ještě nedovezli. Výsledkovou kaňkou tak 
zůstává pouze neúspěch kategorie H18. 
 
Závěrem bych rád poděkoval všem účastníkům za bojovný přístup a dobré nasazení, všem 
trenérům za přípravy svých svěřenců a všem rodičům za velmi důležitou psychickou podporu 
svých ratolestí. 
 
Úplně na konec jsem si nechal možná to nejdůležitější: velkou gratulaci oběma bronzovým 
medailistům Nele i Vanovi a samozřejmě také jejich osobním trenérům Ondřeji 
Matějovskému a Sergeji Berezjukovi!! 
 
Níže přikládám podrobnou výsledkovou tabulku celé české výpravy a také několik 
dokumentačních fotografií. 
 
 

Zpracoval: 
IM David Kaňovský 

vedoucí výpravy, reprezentační trenér mládeže  
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 


