
Zpráva ze 43. Šachové olympiády v Batumi 2018 – družstvo žen 

 

                   Letošní olympiáda se konala v Batumi na pobřeží Černého moře. Blízko něj jsme také byli 

ubytováni v moderním hotelu. Na jednotlivá kola jsme dojížděli autobusy. 

                   V ženské sekci jsme byli nasazeni jako dvacátí šestí z celkového počtu 151 družstev.  

Do prvního kola nastupujeme proti týmu Botswany (stejný soupeř nás potkal i při startovním kole 

v Tromso). Soupeřka Kristýny Novosadové hraje nadmíru dobře a rozhodující chybu dělá až 

v samotném závěru partie v remízové věžové koncovce. Podařilo se nám tedy zopakovat výsledek 4:0 

z Tromso. Vzhledem k velkému počtu maximálních výher nás čeká v druhém kole hratelný soupeř 

z Černé Hory. Zápas je pod kontrolou a otázkou je jen, kolik vyhrajeme. Na první šachovnici soupeřka 

vidí mat, který tam nebyl a vzdává partii. Místo remízy tak i zde připisujeme celý bod a vítězíme 

3,5:0,5. Je jasné, že po takovém startu (průběžné 10. Místo) si už řádně zahrajeme. Čeká nás Itálie. Ta 

ale nastupuje bez dlouholeté nejlepší hráčky Ziminy a nám se naskýtá příležitost toho využít. Bohužel 

se však ve většině partií dostáváme pod tlak a bodování v zápase je nereálné. Přes několik chyb 

soupeřek je tak nejtěsnější prohra ještě celkem přijatelný výsledek. Napravit to můžeme hned 

v následujícím kole proti Singapuru. Hráčská převaha na všech šachovnicích je brzy znát a dostavuje 

se opět výsledek 4:0. Následuje jeden z kritických zápasů s Austrálií. Je to vlastně jediný zápas, ve 

kterém jsme si vybrali notnou dávku štěstí. Ve vyhrané pozici soupeřka na 4. Šachovnici zapomíná, že 

pozice se může opakovat již potřetí. Kristýna Petrová zachraňuje věžovou koncovku s pěšcem méně a 

mírně horší pozici dokáže vypůlit i Joanna. Naši jedinou šanci v trochu lepší pozici a následné (zřejmě 

remízové) věžovce dokáže naplno zužitkovat Karolína v celý bod a my připisujeme cenné vítězství. 

V dalším kole nám rozhodčí trochu „připískli“. Nejen že nám dali velmi nepříjemné soupeřky Íránu, 

ale ještě nám změnili barvy v nejnevhodnější chvíli. V zápase nemáme mnoho šancí na dobrý 

výsledek (snad jedině Joanna mohla v závěru doufat ve víc než remízu). Odcházíme tak s porážkou 

1:3. Většinou po prohře dostává člověk možnost nápravy a nyní k nám posílají soupeřky 

z Lucemburska. Výhry bílými a remízy černými figurami dávají výsledek 3:1. Očekávám opět lepšího 

soupeře, zkřížíme zbraně opět z Uzbekistánem. Letos byl mírně oslaben a nás čeká vyrovnaný zápas. 

Bohužel se pod tlak dostává naše jednička, slibnou partii s kvalitou více však máme hned vedle. Na 

poslední šachovnici se stává kuriozita, kdy soupeřka čekala více než dvě minuty na přidání půlhodiny 

a neprovedla kontrolní 40. tah. Prohrává tedy na čas (pozice byla však výhodná pro Olgu) a 

srovnáváme na 1:1. Zůstává tak lepší pozice na dvojce a remízová koncovka na trojce. Začínám doufat 

v příznivý výsledek a „pomstu“ za prohru v Baku. Bohužel v časové tísni se kazí koncovka a 

prohráváme 2:1. Naštěstí Kristýna Petrová předvede výbornou techniku a srovnává na konečných 

2:2. První zápasová remíza nás dostává do méně početné skupiny družstev a máme příznivý los. 

Družstvo Malajsie i přes své mládí je soupeř na dva body, otázkou bylo jen kolik do skóre. Nečekané 

drama se odehrálo na poslední šachovnici, pro nás se šťastným koncem a připisujeme další nejvyšší 

výhru. Je jasné, že jdeme do čelní skupiny, ze které si už nemůžeme moc vybírat. Los nám nadělil 

nakonec bronzové Gruzínky. Ty byly s tímto losem zřejmě nadmíru spokojeny, nečekaly ale skvělý 

výkon našeho družstva. Kristýna Novosadová má jistou ruku jak v přípravě, tak i v samotném vedení 

partie a brzy se ujímáme vedení 1:0. Po prohrách černými kameny zůstává u Joanny koncovka 

s postouplým pěšcem při věžích a lehkých figurách. Technicky zvládnutá na jedničku připisuje další 

bod pro nás a my remizujeme s jedním z favoritů soutěže, kolébkou ženského šachu. To co čekal jen 



asi málokdo, los do posledního kola nám dává soupeře ze stejné země. Druhý tým (nasazená č. 14) 

byl zřejmě velmi dobře varován svými kolegyněmi a dal si na nás velký pozor. Černými figurami se 

dostáváme prakticky již po zahájení do nepříjemné pozice a nepodaří se nám ani jednu zachránit. 

Cenné vítězství Kristýny Novosadové tak stačí jen na těsnou prohru. Z průběžného dvanáctého místa 

tak po dvou zápasech s domácími hráčkami padáme až na místo jednadvacáté. 

 

Veškeré podrobnosti ohledně našeho týmu, statistiky a podobně můžete najít na stránkách 

 

http://chess-results.com/tnr368909.aspx?lan=5&art=20&fed=CZE&flag=30 

 

 

 

              Po tomto propadu tak v družstvu zavládlo přeci jen určité zklamání. Výkon všech hráček 

družstva byl totiž velmi dobrý (trochu to ve všem připomíná olympiádu v Tromso), jen ten výsledek 

tomu neodpovídal.  

Chtěl bych vyzdvihnout výkon Joanny Worek (perfo přes 2400). Nebála se zopakovat i počtvrté partii 

s černými. Mrzí ji asi jen partie posledního kola. Ostatní kolegyně z družstva jí však zdatně 

sekundovaly. Výkon celého týmu byl velmi sebejistý. Myslím, že tolik výher jsme nezaznamenali na 

žádné podobné akci. Všech pět zápasů se slabšími týmy jasně dominovaly nad soupeřkami. Celkové 

atmosféra a pohoda zavládla v týmu po celý turnaj a příznivě ovlivnila náš výkon. 

              Celkové vystoupení naší ženské reprezentace bych hodnotil tedy velmi pozitivně. Rozhodně 

se podařilo napravit dojem z posledního vystoupení v Baku. Herní výkon byl na vysoké úrovni. 

Bohužel prohra v posledním kole odsunula tým až na 21. Místo. To se po takovém průběhu soutěže 

jeví jako zklamání, které tomuto výkonu neodpovídá. 

 

 

V Chrudimi     11. 10. 2018                                                                            Petr Hába 

                                                                                                                           kapitán týmu žen 
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