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Kompletní výsledky a podrobnosti letošní mužské Mitropy naleznete zde: https://chess-

results.com/tnr433547.aspx?lan=5 

Letošní sestavy napovídaly, že turnaj bude hodně vyrovnaný. A to se potvrdilo. Naši muži 

dobře začali a drželi se po celý průběh soutěže na předních pozicích.  

Ve druhé polovině turnaje se nakonec ujali vedení a zdálo se, že zvítězí. Po slabším finiši  

vybojovali druhé místo – i to je velmi pěkný výsledek! Připomínám, že v celé historii této 

soutěže – letos se hrál 37.ročník-se České republice povedlo jednou zvítězit (2016, Praha) a 

čtyřikrát obsadit druhé místo (1998, 2003, 2006 a 2017).  

Nejhodnotnější výkon předvedl Thai Dai Van Nguyen na 1.šachovnici, získal 5,5 z 9 

(performance 2593, bez prohry). Podle plánu jsme chtěli 1.šachovnici obsadit někým z širší 

reprezentace – největší zájem byl o Jana Krejčího a Vana. Prvně jmenovaný odmítl, Van přijal 

a jsme rádi, že jsme ho mohli vyzkoušet na prestižní první šachovnici v týmové soutěži. 

V poslední době se Van těžko prosazoval v partiích, kde byl ratingovým favoritem. Zde podal 

podstatně lepší výkon než na MČR v Ostravě. Pokud bude pokračovat v tomto duchu, je 

vážným kandidátem na start na ME v Batumi. Solidně zahráli Jan Vykouk na 2.šachovnici 

(4/8) a Tomáš Kraus na 3.šachovnici (4,5/8). Jan Vykouk se poslední měsíce zaměřil na školu 

a studium a měl určitou herní přestávku, což se na hře trochu projevilo. Udržel ale slušný 

standard a prokázal velkou bojovnost. v posledním kole zachránil heroickou obranou remízu 

v těžké pozici a potvrdil naše stříbro. Doufejme, že se ukáže ještě v lepším světle během 

letních turnajů.  Tomáš Kraus zahrál výtečně na MČR v Ostravě, zde podal také úctyhodný 

výkon. Kapitánem týmu byl Štěpán Žilka, a zhostil se úkolu dobře. Pomáhal s přípravami na 

partie a sám uhrál důležitých 2,5 ze 3. Na poslední šachovnici získal nejmladší člen týmu Jan 

Miesbauer 4 body z 8 partií. Byl jediným členem české výpravy, který si nepřipsal rating 

(zanedbatelná ztráta 1,7 bodu), ale získal cenné zkušenosti a sehrál napínavé partie. Do 

sestavy se dostal na poslední chvíli po odmítnutí několika hráčů a domníváme se, že pro jeho 

další šachový růst to byla velmi vhodná zkušenost. 

V roce 2020 se koná 38. ročník Mitropy ve Švýcarsku. 
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