
                                         Zpráva z individuálního mistrovství Evropy žen 2019 

 

 

                  Letošní přebor Evropy se konal 11. – 22. dubna v přímořském resortu Aska Lara v turecké 

Antalyi. Na startu se sešlo 130 šachistek z 32 federací. Hrálo se švýcarským systémem na 11 kol 

s jedním dnem volna po kole šestém. 

                  Naše výprava měla čtyři zástupce: Joannu Worek, Karlínu Olšarovou, Terezu Rodshtein a 

Karin Němcovou. Ty se mohly ucházet o 14 postupových míst do světového poháru. Konkurence však 

byla velmi silná, 13 titulů GM a dalších 26 velmistryň hovoří za vše. Nasazení hráček dávalo šance na 

umístění někde uprostřed. Jistá očekávání byla i u nejmladší Karin, která podala výborný výkon na ME 

na Slovensku. 

                  Joanna Worek z pozice naší jedničky sahala po umístění nejlepším. Po skvělém startu a 

šťastnou výhrou ve třetím kole měla naopak lepší postavení  s Gaponenko, která přišla o svou 

vedoucí  turnajovou pozici až v posledním kole. Nepovedenou kombinací však hned prohrála a začala 

se postupně propadat dolů. Po výhrách v 9. A 10. kole však měla šanci na výtečné umístění. Zcela 

jasně vyhranou pozici  s Danielian (která jí dávala místo někde kolem 29.) však hrubkou přivedla do 

remízy. Po odkazu nakonec ještě prohrála a skončila až na místě 62., což vlastně odpovídá jejímu 

nasazení. 

                  Karolína Olšarová odehrála velmi silný turnaj. Se stejněbodové skupiny si ji většinou vybrala 

silnější soupeřka. Bylo to znát i na přípravách, které byly náročnější šachově i časově. Po prohře 

v prvním kole se třemi výhrami zařadila do vybrané společnosti. Devět s jedenácti jejích soupeřek 

mělo rating přes 2300. Ani remízy s prohrami ji příliš netlačily dolů. Jistě je škoda šancí na výhru 

v partii s Narvou. Prohra v posledním kole s Gruzínskou reprezentantkou ji odsunula až na místo 77, 

které také odpovídá zhruba nasazení. 

                   Obě tyto reprezentantky hrály výborně (připisují rating), proto je škoda, že jejich umístění 

neodpovídá jejich předvedenému výkonu. Za ten zasluhují pochvalu. Jistě si samy dokázaly, že 

dokážou hrát rovnocennou partii s těmi nejlepšími Evropankami. 

                   Druhá poloviny výpravy však spokojená nebude. 

Tereza Rodshtein začala turnaj zajímavou sérií šesti výher černými (barvy se ale střídaly – takže 50%). 

Pak se střídaly dobré chvilky s horšími. Bohužel proher bylo více jak výher a celkové umístění  (97) je 

za naším očekáváním. 

                  U Karin Němcové oceňuji odvahu prát se s těmi nejlepšími. První dvě partie pokazila se 

silnými soupeřkami v dobrých pozicích tahy pěšcem. Pak bylo však hůř. V některých partiích 

docházelo k prostým ztrátám materiálu, po čemž jí již soupeřky nedaly šanci. Její skóre ji na poslední 

tři kola nakonec posunuly až na Turecké naděje, které rozhodně nehrají špatně. Tím, že ještě nemají 

odpovídající rating, odnesla Karin tento turnaj i velkou ztrátou ELO bodů. Jistě to bude cenná 

zkušenost do příště (doufám, že se to projeví  hned na Mitropě!). 



                   Je velká škoda, že poslední kolo vyšlo pro nás bodově naprázdno. Tím se celkový dojem 

z vystoupení našich děvčat hodně snížil. 

                   Jinak byl turnaj velmi bojovný a napínavý až do poslední chvíle. O prvním místě 

rozhodovalo pomocné hodnocení mezi pěti hráčkami. Asi zaslouženou vítězkou se stala Ruska Alina 

Kašlinskaja. 

 

V Chrudimi 3.5. 2019 

 

Petr Hába, kapitán ženské reprezentace 


