
Mitropa Cup 2021 – hodnocení ženského týmu 
 

Akce se uskutečnila ve dnech 3. – 12. května 2021. Hrálo se hybridní formou, útočištěm naší výpravy 
se stal hotel Don Giovanni v Praze. Kvůli pandemii byl turnaj posunut o rok, vzhledem k delší pauze se 
očekávala nominace silných sestav i ze stran soupeřů. 

Náš tým tvořily reprezentantky Karolína Olšarová, Kristýna Petrová, Joanna Worek, Nataša 
Richterová a Natálie Kaňáková. Nejvýše nasazeny byly Italky, české hráčky byly papírově na třetím 
místě. Ambice jsem měl vysoké a doufal jsem v zisk jedné z medailí. 

První dva zápasy vyšly dobře, bezpečně jsme porazili Chorvatky i Slovinky (dvakrát 3:1). Prestižní mač 
proti Italkám nám úplně nesedl a byli jsme těsně poraženi (1,5:2,5). Čtvrté kolo proti Francii jsme měli 
skvěle rozehrané, místo hladké výhry nás postihl nečekaný nezdar v podobě těsné prohry (1,5:2,5). 
Rakušanky nám nekladly velký odpor a vítězíme vysoko 3,5:0,5. Těžká zápas nás čekal proti rozjetým 
Maďarkám, všechny šance jsme bohužel nevyužili a odcházíme opět těsně poraženi (1,5:2,5). Derby 
s mladými Slovenkami mělo být jasnou záležitostí, leč nakonec jsme velmi rádi za těsné vítězství 
(2,5:1,5). Zápas proti Němkám rozhodoval o medailích, všechny partie byly velmi napínavé a dlouho 
to vypadalo na naši pohodlnou výhru, bohužel se však žádná z výhodných pozic nepřetavila v celý bod 
– s celkovou remízou musí být soupeřky spokojenější (2:2). Poslední kolo přineslo očekávanou výhru 
nad Švýcarskem (2,5:1,5). 

Celkově soutěži vládly Italky (17 bodů), další medaile získaly Maďarky (14) a Němky (13). Naše čvrté 
místo se ziskem 11 bodů nelze považovat za velký úspěch, naše hráčky však nijak nezklamaly. Další 
pořadí: Francie a Chorvatsko 9, Švýcarsko 5, Slovinsko, Rakousko a Slovensko 4 body. 

Prestižní první šachovnici hájila Karolína Olšarová a obstála se ctí. Hrála vícekrát černými kameny a 
téměř všechny soupeřky udržela na uzdě. Škoda jen posledního kola, tam Karolína sahala po výhře a 
vše mohlo vypadat ještě lépe. Celkově získala 3,5 bodu z 8 partií. 

Kristýna Petrová zahájila soutěž dvěma jasnými výhrami a zdálo se, že to tak může pokračovat i 
nadále. Třetí kolo se však nevyvedlo a bohužel přišlo škobrtnutí i v další partii, která byla za Kristýnu 
jasně lepší. Následovaly bojovné remízy s celkovým ziskem 4 bodů z 8 partií. 

Také Joanna Worek odstartovala dvěma výhrami a po remíze ve třetím kole měla svou další soupeřku 
rovněž na lopatě. Bohužel to nevyšlo a v dalším průběhu turnaje Joanna střídala světlé momenty 
s těmi horšími. Celkově nabrala 5 bodů z 8 partií. 

Nataša Richerová se rozehrála k velmi dobrému výkonu. Dokázala plně bodovat v těžkých zápasech 
proti Itálii a Maďarsku. Pokud by dovedla k výhře i slibně rozehranou partii s Německem, nebylo by 
vůbec co vytknout. Výsledek 4,5 bodu z 6 partií je i tak velmi pěkný. 

Natálie Kaňáková zaplatila daň z nervozity již v prvním kole, poté již byl její výkon velmi dobrý, kdy 
dokázala spolehlivě porážet slabší soupeřky, čímž přinášela do celého týmu potřebnou jistotu. 
Celkové skóre 4 body z 6 partií není vůbec špatné. 

 

V Brně dne 15. 5. 2021                                                                                                              Tomáš Polák 
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