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Nejlepší český hráč velmistrovského turnaje – GM Thai Dai Van 
Nguyen – 24. místo (6,5b.) 
 
Jak hodnotíte své vystoupení na turnaji? 
Se svým výkonem jsem celkem spokojený, získal jsem 6,5 bodu z 9, z toho 4 výhry a 5 remíz. 
Nejtěžší asi byla třetí partie, kdy jsem hrál s Arturem Frolovem. Ze zahájení jsem získal 
velkou výhodu, ale potom se partie nějak obrátila. Dokonce jsme v časové tísni málem 
prohrál, nakonec jsem se štěstím vyhrál. Nejsem příliš spokojený se svým výkonem 
ve druhém kole s Viktorem Skliarovem, kde jsem získal dobrou pozici, ala nakonec partie 
skončila remízou. 
 
Myslíte si, že jste mohl zaútočit na lepší výsledek? Jaké jste měl před turnajem cíle? 
Remíza se Skliarovem přišla ve druhém kole, takže by celý turnaj byl úplně jiný. Ale být 
nejlepším Čechem turnaje, to je slušný výkon. Určitě jsem mohl hrát v některých partiích 
přesněji a vyhrát, ale nemám si na co stěžovat. Hrál jsem uvolněně a nemyslel jsem na žádné 
umístění. 
 
Jak se vám v Pardubicích líbilo a na jaký další turnaj se chystáte? 
Czech Open se mi velice líbí, už jsem zde pošesté. Turnaj mám velice rád, je to krásný turnaj 
s pěknou atmosférou. Nyní se chystám na Mistrovství Evropy mládeže v Rize. 
 
 
 
Nejlepší žena velmistrovského turnaje Pardubice Open – FM 
Nurgyul Salimova – 29. místo (6b.) 
 
Ve velmistrovském turnaji jste skončila na 29. místě, jak tedy své vystoupení hodnotíte? 
Myslím si, že můj výsledek je perfektní. Uhrála jsem zde normu mezinárodního mistra, čehož 
si velmi cením. Jsem velice šťastná, že jsem si i zvýšila svůj rating, cítím se v dobré formě. 
 
Jak byste porovnala výsledkově Czech Open s jinými turnaji? 
Myslím si, že to byl můj nejlepší turnaj. Stala jsem se světovou šampionkou, když mi bylo 
dvanáct let, ale turnaj v Pardubicích byl náročnější. 
 
Která partie pro vás byla nejtěžší? 
Nejtěžší partie byla v pátém kole s velmistrem Gutmanem, měla jsou dobrou pozici, ze které 
jsme nedokázala dotáhnout partii do vítězného konce, a nakonec jsem uhrála remízu. 



 
Jak se vám v Pardubicích líbilo? 
Neměla jsem příliš času poznat město, jelikož jsem se každý den dopoledne připravovala na 
odpolední partii. Ale potkala jsem se zde s kamarády a chtěla bych se do Pardubic na Czech 
Open příští rok vrátit, Pardubice mám ráda. 
 
 
Kromě úspěchu v hlavním turnaji jste uspěla i v rapid turnaji. Co považujete za větší 
úspěch?  
Vyhrála jsme sice rapid turnaj, ale to byl turnaj G2, protože mám nízký rating v rapidu. 
 
Máte výrazně rozdílné ELO v rapidu a v klasickém šachu.. 
Můj rating v rapidu není příliš dobrý, protože rapid tolik nehraji. Soustředím se převážně na 
normální šachy, rapid hraji jednou nebo dvakrát za rok.  
 
 

Výsledky šachových turnajů a další informace naleznete na festivalových stránkách 
http://www.czechopen.net/. 
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