
 

    Hodnocení vystoupení mužské české 

reprezentace na Olympiádě v Batumi (z pohledu 

kapitána). 

 

Celkové vystoupení naší reprezentace je třeba hodnotit bezesporu za úspěšné, 

proč? 

Skončili jsme na konečném 12.místě (podle počtu zápasových bodů - 16 b.- na 6.-14. mistě), 

tedy lépe než bylo naše nasazení jako číslo 15. 

naši hráči dosáhli  na šachovnici celkově o téměř 3 body (28 ELO bodů) více než než byl 

předpoklad podle ELO hodnocení před turnajem. 

porazili jsme senzačně, ale zaslouženě 3:1 pozdějšího olympijského vítěze Čínu. V krásném 

zápase, který ocenil celý šachový svět. 

v 11 kolovém turnaji jsme se utkali 5x s družstvy z první desítky nasazených a po těchto 

těžkých střetnutích se nemáme za co stydět. Skóre 9,5-10,5 v utkáních s absolutní světovou 

špičkou  v těchto mimořádně obtížných zápasech svědčí o velké vyrovnanosti soubojů.   

kvalitní  výhry našich hráčů, napříkl. Navara -Gelfand, Láznička- Yu, Yangyi, Wei,Yi - Štoček, 

Hráček -Lopez Martinez nebo Michalík – Ponomariov  vejdou do historie i do zlaté 

pokladnice šachových olympiád. 

 

          Mohl být náš úspěch ještě pronikavější? 

        Ano, mohl. Ale pak by nám muselo "vyjít" téměř vše. Nevydařili se nám plně zápasy s 

Azerbajdžánem nebo s Indií, šlo však o velice silné   protivníky. Nicméně, v posledním kole v 

zápase s Ukrajinou jsme měli v závěru vítězství skutečně na dosah, tím také výsledné 4.-

6.místo. Nesmíme však  také zapomínat, že předcházející vítězství se Španělskem nebo i to 

hodně dřívější s Chile nebyla "samozřejmostí".   

 

            Všechny podrobné výsledky, jak individuální, tak i družstva, jsou zveřejněny na 

"Chess-results.com".  

        Krátce se ještě zmíním o výborné atmosféře:-) v našem družstvu, všichni hráči plně 

respektovali má rozhodnutí ohledně sestavení šachovnic na každý den, měli jsme jasno při 

hodnocení a poradách večer před dalším utkáním. Příprava na partie byla pak dostatečně 

zodpovědná a kvalitní. 

          K průběhu turnaje:    

        Naše hladké výhry v úvodu přece jenom poznamenala únava z cesty (nepředpokládaný 

pozdní příjezd), hlavně David vypadal unaveně. Neměl jsem jinou volbu než mu dát volno 

proti nebezpečnému Iránu. A vyšlo to! David si odpočinul a Viktor ho na 1.šach. skvěle 



výhrou zastoupil a Irán jsme porazili. Minuli jsme nejen první krizi, ale v pohodě jsme 

nastoupili proti  favorizované Číně a znovu nám vyšla sestava! 

A hlavně chuť do hry (byť černými) Jirky Štočka - ten nejdříve vytáhl překvapivého "králíčka 

ze sicilského košíku" v zahájení proti čínskému supertalentu, aby  pak bílého nemilosrdně 

zlikvidoval. A když pak odpočatý David odremizoval pozdějšího vítěze 1.šach.Ding, Lirena a 

Peter udržel na uzdě nebezpečného Bu, zářil už v koncovce Viktor na 2.šach. v závěru 

suverénní výhrou! 3:1 a historicky nejlepší start českého družstva na olympiádě byl na světě 

! 

     Po volném dni však přišla na naše družstvo série  dalších obtížných soupeřů: 

Azerbajdžán, Israel, Indie... a s nimi nemilosrdné a bolestivé bodové ztráty. Jedině dobrý 

finiš nás mohl dovést k úspěšnému výsledku. A podařilo se...Skvělým "hattrickem" 3/3 

pomohl družstvu Peter Michalík a krásnou koncovkou se Španělskem Zbyněk.  S 

Portugalskem, Španělskem a Ukrajinou jsme "ztratili" dohromady jediný bod, což nás 

přivedlo ke konečné bilanci po 11.kole : +7 =2-2, číli 16 bodů, stejně jako šestí Indové a 2 

body za vítěznou trojicí Čína,USA, Rusko...  

 

          Individuální hodnocení: 

 

 1.David Navara  6 bodů z 10 partií 

     David se po nejistém začátku rozehrál k vysokému standartu, sehrál celou řadu těžkých 

partií, důležitou (a překvapivě rychlou) výhru zaznamenal s někdejším účastníkem finalového 

boje o titul MS Gelfandem. Cenné byly i jeho remízy s černými proti Číně a Ukrajině. 

 2. Viktor Láznička 5,5 z 10 partií        

     Viktor byl důležitým aktérem bojů se všemi silnými soupeři. Po 6.utkání měl "našlápnuto" i 

k fantastickému individuálnímu výsledku, v závěru mu  však trochu docházely síly (únava) . 

Především jeho výhry s Iránem a Čínou byly však základem našich úspěchů. 

 3. Zbyněk Hráček  4,5 ze 7 partií    

   Zbyněk dokázal hrou i výsledkem (perfo přes 2650 Elo), že zdaleka nepatří do starého 

železa! Jeho výhry  v koncovkách proti Israeli a Španělsku byly moc a moc důležité. 

 4. Jiří Štoček     5,5 z 8 partií 

    Jirka patří k našim nejoriginálnějším hráčům. Daří se mu zamotat hlavu i těm nejsilnějším 

velmistrům. Navíc ve hře s černými figurami! 

 Dokazoval to i v Batumi a přiznám se, že tento fakt jsem jako kapitán (v dobré vůli) trošku 

zneužil. Svědčí o tom skutečnost, že v Batumi hrál v devíti partiích šestkrát s černými, díky 

Jirko!  

5. Peter Michalík  6 z 8 partií 

   Peter: "Byl to můj (zatím) životní turnaj!" Jsem moc rád, že Peter přesvědčivě potvrdil svou 

nominaci a především v samotném závěru skvělými výhrami nad Španělem Ibarrou a v 

závěrečném klání s bývalým mistrem světa Ruslanem Ponomariovem z Ukrajiny hodně 

pomohl našemu družstvu. 

 

 

                                                                         Vlastimil Jansa, kapitán českého družstva 

 


