
Zpráva z 22. Mistrovství Evropy družstev – ženy 

 

                      Letošní mistrovství Evropy se konalo v gruzínském Batumi od 24. října do 2. listopadu. 

V porovnání s loňskou olympiádou bylo ubytování i strava na horší úrovni, ale nic, co by se nedalo 

zvládnout. Hlavně jsme nemuseli přes tureckou hranici. 

                     Na startu se sešlo v ženské sekci 32 družstev (z toho opět tři gruzínské), to naše bylo 

nasazené jako osmnáctka. Pořadí těsně za polovinou nám tradičně přiděluje v prvním kole velmi 

silného soupeře. Domácím družstvům jsme museli odolávat poslední dvě kola na olympiádě. Zápas 

prvního kola s domácím „áčkem“ se vyvíjel z počátku pod jejich iniciativou. V dalším průběhu se však 

začal vývoj obracet na naši stranu. Joanna ustála silný tlak soupeřky a dosáhla remízovou koncovku, i 

když s kvalitou méně. Po prohře Magdy mohla Olga v časové tísni zasadit rozhodující úder a byl by 

býval zápas srovnán (zopakovala by se tak loňská senzace). Bohužel se tak nestalo a po časovce měla 

sice pěšce více, soupeřka ale silnou kompenzaci, která ji zajistila nerozhodný výsledek. Nakonec 

koncovku prohrála i první deska, takže po velmi dobrém výkonu prohráváme příliš vysoko. Hned 

v dalším kole dostáváme neoblíbeného soupeře ze sousedního Rakouska. Přestože jsou nominálně 

slabší, proti nám vždy hrají výrazně lépe než obvykle proti jiným. V zahájení byla nucena Karolína 

obětovat pěšce s mlhavou kompenzací. Soupeřka sice nehrála partii nejlépe, ale přesto dokázala 

partii vyhrát, i když po dlouhém průběhu. Po hezké výhře Magdy zápas vypadal slibně. V časové tísni 

se však obrací lepší pozice Olgy v náš neprospěch a opět prohráváme nejtěsnějším poměrem. Po 

dvou prohrách jsme doufali v nějakého lehčího soupeře. Los k nám i letos nebyl schovívavý a Švédky 

byly ze skupiny nejsilnější. Po trochu očekávaných rezultátech na krajních šachovnicích ( i když po 

boji) se rozhodoval zápas uprostřed. Trochu vzruchu bylo jen u partie Kristýny, ale nakonec i ta, 

stejně jako celý zápas skončila remízou. Po povinné vysoké výhře s Makedonií jsem začal očekávat 

dorovnávání předchozích ztrát. Výkon dalšího soupeře však byl pro nás velká studená sprcha. Israelky 

byly sice vepředu mírnými favoritkami, ale i poslední dvě desky podaly vynikající výkon a prohráváme 

čistým skóre. Přestože nejsem zastánce volného dnu při devítikolovém turnaji, letos jsem ho snad 

poprvé děvčatům přál. Další zápas s Norkami se vyvíjel zcela v naší režii, bohužel po zaváháních na 

předních šachovnicích vyhráváme pouze o bod. Stále však doufáme v obrat. Studená sprcha však 

opět přichází shora. Nejenže si nás vybral nasazený tým č. 8 Rumunska, ale ještě nás přebarví. Proti 

silnému soupeři však podal tým velmi dobrý výkon. Zápas byl dlouhou dobu otevřený (což potvrdil i 

sám rumunský kapitán) a výsledek se mohl sklonit na libovolnou stranu. Tentokrát však ztrácíme 

výhodu na obou zadních šachovnicích. Olga pouze remizuje technicky přivyhranou věžovku, Magda 

po zdárné časové tísni přechází místo honu na soupeřčina krále do koncovky sice s kvalitou více, 

bohužel však také pouze remízové. Další prohra nás tak zavádí do zadní části pelotonu a je jasné, že 

pouze dvě výhry v posledních kolech zaručují návrat na ztracené pozice. Chorvatky máme poměrně 

rychle na lopatě a očekávám vysokou výhru. Po zatmění Magdy ve zcela vyhrané pozici ztrácíme celý 

bod. Najednou je výsledek nejasný a rozhoduje šílená pozice u Olgy. Ta ji i přes nedostatek času 

zvládá lépe než soupeřka  a my zapisujeme nejtěsnější výhrou cenné dva body. Poslední kolo nám 

dává naději v podobě Slovinek. Výhra by nás posunula na pozici někde kolem místa 19. Bohužel se 

dostáváme na posledních dvou šachovnicích pod výrazný časový tlak a ani jedna reprezentantka si 

s ním nedokázala poradit. Po pěkné výhře Karolíny bude o zápase rozhodovat  1. deska. Ve vyhrané 

pozici dovoluje Joanna soupeřce zdánlivě nebezpečnou oběť, po které následuje trojí opakování 

pozice a my tak prohráváme 2,5: 1,5. To nás odsunuje daleko dozadu, nakonec je to místo 25. Tolik 



tedy průběh celého turnaje po jednotlivých kolech. Celkový přehled a veškerou statistiku si můžete 

najít na stránkách: 

 

http://chess-results.com/tnr455226.aspx?lan=5&art=20&fed=CZE&turdet=YES&flag=30 

 

                        Jedná se tak o nejhorší umístění na ME za poslední roky. Vystoupení  na Islandu bylo 

také špatné, ale tam se alespoň hrálo se silnějšími. Výsledek mrzí o to více, že na mistrovstvích 

Evropy  hrálo družstvo v naprosté většině dobře (Kréta) nebo výborně (Warszawa a Řecko). 

                         Prakticky celý tým (jediná Magda zvládla svou úlohu nováčka dobře, ale také ji mrzí 

některé pokažené partie) hrál pod svoji úroveň. Všechny ztrácí svůj rating (celkově 100 bodů při 

koeficientu 20). Rozdíl ve výkonu činí u každé zhruba jeden bod přímo na šachovnici. Taková ztráta je 

pak v týmu pro celý turnaj velmi znát a některé vyrovnané zápasy by tak mohly dopadnout zcela 

jinak. Paradoxně dobrý výkon jsem zaznamenal proti silným soupeřkám, s těmi papírově slabšími to 

bylo o poznání horší.  

                         Jak jsem již hráčkám sdělil na závěrečné schůzce, největší nedostatek byl ve hře bílými 

figurami. Ve dvou zápasech se prohrály obě partie, takže s tím už se pak nedá moc dělat. Magda 

prohrála dvě, Karolína s Olgou dokonce tři své partie bílými! Prohry samozřejmě nebyly jen vinou 

barvy figur, ale výhoda prvního tahu pro nás nebyla prakticky žádná. Rovněž při omezeném 

repertoáru je pak snadné se pro soupeřky připravit a nachystat něco nového. Místo iniciativy se tak 

dostáváme pod tlak spíše my. Vymyslet něco černými figurami už tak snadné není. S tím vším jsou 

spojené časté časové tísně (s výjimkou Joanny), které jsou toho všeho také důsledkem. I když většinu 

partií pod časovým presem odehrála děvčata dobře. 

                           Co bylo další příčinou tohoto propadu celého týmu je již těžší říci. Žádná událost mimo 

šachovnici, která by mohla ovlivnit pohodu v týmu,  se nestala. Jak jsem psal, prostředí  sice nebylo 

super, ale byly s námi i jiné týmy, které to zvládaly lépe. Většina ženského týmu procházela výraznou 

změnou životní situace, což mohlo negativně ovlivnit  jejich psychickou pohodu. 

                           Šachový svaz věnoval nemálo prostředků na podporu  ženské části reprezentace a 

očekává nějaké zlepšení. Tento výsledek je tak jistě velkým zklamáním. Lepší výsledky se mohou však 

dostavit až po delší době. Ty nejlepší  hráčky si stále dokáží udržet svoji vysokou šachovou výkonnost 

a stále mají kvalitativní náskok před svými i mladšími kolegyněmi. Nějaké výrazné omlazení týmu se 

možná někomu nabízí, ale je to opravdu za cenu určitého oslabení. Výrazné změny tohoto typu proto 

moc nedoporučuji. Samozřejmě se nabízí i otázka změny trenéra nebo přibrání dalšího pomocníka. Je 

potřeba ale důrazně přihlédnout ke specifikám šachu a nesrovnávat to s u nás tak populárními sporty 

jako je fotbal nebo hokej. Návrhy na zlepšení se budou v nejbližší době projednávat v reprezentační 

komisi. 

 

V Chrudimi  14.11.2019 
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Petr Hába, kapitán 


