
Rok 2018 z pohledu kapitána ženské reprezentace 

 

 

                  Blíží se prosinec a je načase rekapitulovat minulý rok z hlediska ženského šachu. Do konce 

roku nám již chybí pouze jediná akce – tou je mistrovství republiky žen v bleskovém šachu. Loňský 

titul bude obhajovat Olga Sikorová. 

                  K dalším turnajům se zkráceným časovým limitem na partii patří i přebor žen v rapidu, který 

proběhl ve Znojmě o dubnovém víkendu. Vítězkou se stala Joanna Worek. 

                  Tyto akce však nedosahují důležitosti seriózních turnajů, kterých letos bylo dostatek. 

V dubnu bylo pod vrcholky Vysokých Tater pořádáno ME jednotlivkyň. Příznivou geografickou situaci 

využil svaz k tomu, že umožnil účast hned osmi českým hráčkám. Podílel jsem se na místě na jejich 

přípravě k jednotlivým partiím. Celkově bych hodnotil vystoupení jako průměrné. Nejlépe dopadla 

Joanna Worek (67). Především se dařilo mladým účastnicím – AM Koubová i přes prohry v posledních 

dvou kolech prokázala velký talent. Ve vynikající pohodě hrála Karin Němcová, která dokázala porazit 

hned několik silných hráček. Výborně měla rozehrán turnaj i Kristýna Novosadová. Po několika 

cenných „skalpech“ však prohry v posledních třech kolech odsunuly zklamanou hráčku až na začátek 

druhé stovky. Nespokojená se svým výkonem bude jen Nataša Richterová. 

                   Další akcí na mezinárodním poli byla soutěž družstev Mitropa Cup v Itálii. Tam si nadějné 

hráčky mohou prověřit svoji výkonnost s ostatními. Letos jelo družstvo dokonce s jednou náhradnicí, 

takže si děvčata mohly zažít i atmosféru schůzek s probíráním taktiky a sestavy. Mladý tým nehrál 

zcela v pohodě a své si uhrály pouze Worek a Zpěváková. Ostatní debutantky nebudou se svým 

výsledkem spokojeny. Celkové poslední místo však nebylo tak jasné. Prohrály se dva zápasy 

v posledních kolech s přímou konkurencí, které byly rozehrané s naší výhodou. V případě výher 

bychom mohli dokonce pokukovat po medaili (jak to nakonec dokázala Itálie). 

                 Stěžejním turnajem v novém modulu byl uzavřený přebor žen v Českých Budějovicích. Letos 

se po dlouhé době hrálo systémem každá s každou. Byl tak konečně opuštěn velmi nahodilý švýcarský 

systém společně s muži v Ostravě. Na „první“ ročník se sešla velmi dobrá účast naší špičky. Celkem 

jasně zvítězila Olga Sikorová a zajistila si tak místo v družstvu na Olympiádu. Nečekaný propad nastal 

u zmiňované Karin, která se musela smířit s místem posledním. Věřím, že tento systém nebude 

ojedinělý a bude pokračovat i v dalších letech! 

                Pozornost si zaslouží i mistrovství světa juniorek v Turecku, neboť se ho zúčastnily i dvě 

hráčky do 20 let. Jejich vystoupení ale bylo jen průměrné. 

               Vrcholem letošního roku byla 43. Olympiáda v Gruzínském Batumi. Celkové hodnocení je v 

mé jiné zprávě. Já jen zopakuji výborný herní projev našich reprezentantek. Celý turnaj hráli 

v popředí a udržovaly naději na výrazný výsledek. Prohra v posledním kole je však odsunula až na 21. 

místo. 

               Tyto výsledky poukazují na to, že naše nejlepší reprezentantky dovedou uhrát dobré výsledky 

na mezinárodních soutěžích. Objevují se mladé talentované hráčky, které se mohou ještě zlepšovat. 



Kdo sleduje žebříček žen ví, že jen občas některá z nejlepších přesáhne hodnotu ratingu 2300. To není 

z celkového pohledu evropského nebo světového mnoho. Naše malá země tak patří k šachovému 

ženskému průměru. Je dobré, že svaz věnuje potřebné finance na to, aby mohly být národní i 

mezinárodní turnaje obsazovány. 
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