
Zpráva z individuálního ME žen 2018 

 

                    Letošní bohatá účast českých reprezentantek na ME žen jednotlivkyň byla zajímavá 

z mého pohledu jako jejich trenéra a kapitána. Měl jsem příležitost připravovat a sledovat v akci 

mnohem více hráček, než je pro mne obvyklé. Organizátoři zajistili hráčkám velmi dobré hrací 

podmínky, prospěla jim krátká procházka před partií při krásném počasí v malebném prostředí úpatí 

Vysokých Tater. Čtveřice z nich dobře zvládla i poněkud stísněné podmínky v penzionu. 

                    Nejlepšího výsledku z naší výpravy dosáhla Joanna Worek. Její herní projev nebyl 

dokonalý, výborně však skórovala s relativně slabšími soupeřkami. Jistě ji mrzí prohry bílými s těmi 

silnějšími. 

                   Největším a příjemným překvapením pro mne byl výkon Karin Němcové. I přes své mládí 

se soupeřek vůbec nezalekla a několik z nich dokázala porazit. Za svůj vynikající výkon si připíše 

neuvěřitelných 140 bodů ke svému ratingu. 

                   Ze tříčlenné skupiny čtyř a půl bodových hráček bude jistě nejspokojenější Jana Zpěváková. 

I přes porážky v prvních kolech dokázala odehrát dobrý turnaj na úrovni své síly. Tereza Rodshtein se 

musela kromě soupeřek vyrovnávat i s povinností péče o dcerku. Blýskla se několika pěknými 

výhrami, bohužel proher bylo více. Ty v posledních kolech pak pokazily celkový dojem z turnaje. 

Velmi zklamaná bude jistě Kristýna Novosadová. Svým výkonem navázala na skvělou hru při ME 

družstev. Po výhrách s Arakhamiovou a Fuchsovou atakovala normu WGM. Osudová partie s Milliet, 

kdy mohla rozhodnout v časové tísni a pak prohrála rovnou věžovku, rozhodla o jejím nezdaru. 

                 Asi nejméně spokojená bude z celé výpravy Nataša Richterová. Turnaj ji zřejmě nezastihl 

v dobré formě. Malinkou náplastí může být šťastná výhra v posledním kole. 

                Benjamínek výpravy Anna-Marie Koubová především sbírala cenné zkušenosti. Několik 

dobře rozehranných partií pokazila v časových tísních. Po několika slabších výkonech v turnajích 

předcházejících však bude tento patřit k těm lepším (i přes katastrofu v posledním kole). 

                Táňa Šeráková obhájila svoji nasazenou pozici. Své dvě remízy dala ve vyhraném postavení. 

Uvidíme, co přinesou její další turnaje. 

 

                  Celkově bych hodnotil vystoupení české výpravy jako očekávané.  Většina hráček odehrála 

dobrý turnaj, dobré partie střídaly i ty horší. Pouze Karin dokázala, že v ní dříme velký potenciál. 

Doufejme, že v podobných výkonech bude pokračovat i nadále. 
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