
Hodnocení mužské reprezentace v r.2018. 
 
 
        V uplynulém roce byla nesporně nejdůležitější událostí Šachová olympiáda v Batumi koncem září. 
Umístění české reprezentace na 6.-14. místě ( dle pomocného hodnocení na 12.místě) lze považovat 
za úspěšné. V těžké konkurenci jsme sehráli několik vynikajících zápasů, zvláště pak vítězství nad 
olympijským vítězem Čínou v poměru 3:1 (zasloužené!) upoutalo pozornost celého šachového světa.  
Po skvělém úvodu do soutěže (plný bodový zisk v prvních 5 kolech) jsme právem pomýšleli  i na 
nejvyšší turnajové příčky. Nakonec nás od medailí dělil pouhý bod a od čtvrtého místa  jen půlka 
bodu. 
      Sestava Navara, Láznička,Hráček,Štoček, Michalík se ukázala jako adekvátní k naším současným 
možnostem, myslím, že problém se sestavou na 3.-5. šachovnici jsme společně s manažerem 
reprezentace Michalem Konopkou vyřešili úspěšně. Tomu předcházel nominační turnaj na přelomu 
května a června v Praze, ve kterém zvítězil Jiří Štoček před Peterem Michalíkem a další čtveřicí 
kandidátů reprezentace. Výsledky nominačního turnaje se tak staly důležitou součástí konečné 
nominace na olympiádu. Významnou součástí přípravy na olympiádu bylo i vydařené soustředění ve 
Vráži začátkem září -tedy krátce před soutěží roku, olympiádou. 
    Rovněž v Batumi se v březnu uplynulého roku konal další významný turnaj: Mistrovství Evropy 
jednotlivců. Ze šestice našich reprezentantů hrál nejlépe (jako již obvykle) David Navara, který se 
ziskem 7,5 bodů z 11 partií obsadil celkově 14.místo. Mezi evropskou elitou si vedla skvěle i naše 
nejmladší naděje Nguyen Thai Dai Van. Po velice kvalitním a nadějném výkonu získal 7 bodů a 
celkově skončil na 44.místě. Dobře hrál také J.Štoček (6,5 b.), zbývajícím reprezentantům  Hráčkovi (6 
b.), Kriebelovi a Vykoukovi se již tolik nedařilo.   
     Ve stejné době jako nominační turnaj v Praze, tedy začátkem června, se konala další významná 
soutěž: Mitropa Cup v Itálii. Jako obvykle, reprezentací byli pověřeni hráči, kteří nepatří k naší 
absolutní špičce, ale mohou se "ukázat" pro budoucnost. Tentokráte padla volba na R.Biolka, 
Černouška a J.Vykouka, kteří společně se zkušeným Zb.Hráčkem (1.šach.) dostali příležitost. Celkové 
5.-7.místo (sedmé dle pomocného hodnocení) asi nesplnilo naše očekávání. Nezbytné zkušenosti jsou 
však také důležité. 
     Koncem roku v prosinci se čtveřice našich velmistrů ( Navara, Láznička, Štoček, Jírovský) zúčastnila 
v makedonské Skopji ME v Rapidu a bleskové hře. Velký úspěch a bronzovou medaili z ME v 
bleskovkách si odnáší David Navara, když z 22 partií získal 16 bodů. V Rapidu měl velice blízko k 
medaili Viktor Láznička, ale nešťastná prohra v posledním utkání ho odsunula na 7.místo, D.Navara v 
této disciplíně skončil na hodnotném 6.místě. 
     Uplynulý rok lze hodnotit za úspěšný nejen vzhledem k pěknému výsledku na olympiádě, ale i  k 
nadějným výkonům nejmladších adeptů pro budoucí reprezentaci na nejvyšší úrovni. Takovým byl 
určitě již zmíněný výsledek Nguyen Thai Dai Vana na individuálním ME, ale i skvělý výkon a zlatá 
medaile Tomáše Kriebela na letní univerziádě (akademickém mistrovství světa) v Brazílii. Naděje již 
do nejbližší budoucnosti skýtá i stříbrná medaile Jana Vykouka na ME do 18 let. Společně s nimi 
máme kromě letošního olympijského mužstva také řadu dalších kvalitních adeptů  příští olympijské 
nominace: velmistři Krejčí, Plát,Babula...  Rok 2018 byl vůbec štědrý k medailovým úspěchům českých 
šachistů na evropských a světových soutěžích. Jsem rád, že k medailovým žním jsem přispěl rovněž  já 
sám ziskem titulu mistra světa v seniorech nad 65 let. To vše zvyšuje prestiž českého šachu na 
mezinárodní úrovni!  
      Závěrem tohoto hodnocení bych rád poděkoval za velice vstřícnou celoroční spolupráci  
manažérovi české reprezentaci Michalovi Konopkovi, ale i pracovníkům českého šachového svazu, 
kteří se podíleli na řadě technických záležitostí, nezbytně spjatých s event. následnými úspěchy na 
mezinárodních šachovnicích.   



Věřím, že také následující Nový rok 2019 přinese našemu šachu řadu dalších úspěchů, šťastnou ruku v 
přípravě a nominacích přeji mému následníkovi v kapitánském působení - velmistru Zbyńkovi 
Hráčkovi!         
 
 
 
                                                      Vlastimil Jansa, kapitán reprezentačního družstva v r.2018  
 


