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Ženské družstvo jsem poskládal tak, aby první tři šachovnice držely vyrovnaný stav, na poslední desce 
pak měla bodovat buď Nataša (v technických koncovkách) nebo spíše Karin (nátlakovou hrou). 
Očekával jsem, že skončíme okolo startovního nasazení (16. místo), možná i trochu lépe. Po porážce 
s Ruskem jsme díky příznivému losu měli i pár papírově slabších celků (Belgie, Litva, Makedonie). Ve 
druhé polovině turnaje jsme se pomaličku posouvali tabulkou dopředu a byli jsme v těsném kontaktu 
s první polovinou pořadí. Těžké soupeřky v závěru (Itálie a Arménie) nám moc šancí na posun vpřed 
nedaly. Pokud by se hrálo ještě 10. kolo, asi bychom opět dostali někoho slabšího s možností posunu 
vpřed, ale na „kdyby“ se nehraje. Konečné 19. místo hodnotím jako průměrné až mírně neúspěšné. 

 

Tým se choval soudržně, hráčky fandily sobě navzájem a samozřejmě i mužskému kolektivu. 
S hráčkami jsem se potkával dopoledne při jednotlivých přípravách, které trvaly zhruba 4 hodiny. 
Před třetím kolem jsem na prosbu Karin svolil předat její přípravu na partie kapitánovi mužů Zbyňkovi 
Hráčkovi, který je jejím osobním trenérem, za což mu tímto děkuji. 

Po zápasech jsme měli vždy týmové porady s krátkým hodnocením jednotlivých partií i celého 
zápasu. Následně se asi hodinu hrály deskové hry, kvůli lepšímu týmovému duchu i jako odreagování. 

 

 

 

 



Karolína se na první šachovnici těšila, její pozičně houževnatý styl mohl přinést hodně remíz se 
silnějšími soupeřkami. Což by se skoro v každém zápase velmi hodilo, skóre v zápasech bývalo velmi 
vyrovnané. Aktuální mistryně ČR žen se bohužel nepotkala se svou obvyklou formou. S ruskou 
hráčkou stála jen o něco hůře – pokud by partii udržela, celý turnaj se pro Karolínu mohl vyvíjet 
odlišně. Na šachovnicích měla asi o bod více, než nakonec uhrála. V závěrech partií mívá problémy 
s časem a většinou tím i šachově mírně ztrácí. Pro družstvo je jako zkušená reprezentantka stále 
velmi platná, na první desce to měla holt těžké, níže by jistě uhrála lepší výsledek. 

 

 

 

Bez jakéhokoli pochlebování Kristýně nebo Martinu Petrovi se v Čateži jednalo o stěžejní hráčku, 
kterou bych v případě její neprohry v posledním kole zřejmě navrhl na prémii za mimořádný výkon. 
Zodpovědná, šachově houževnatá, tmelící kolektiv. Auto odřídila celou cestu tam i zpět, také proto 
měla v prvním kole volno, pak však hrála všech 8 partií v řadě. Její vrchol přišel v zápase se 
Slovenkami, kdy zle nadělovala v soupeřčině časové tísni. Pak se již začínala hlásit únava, Kristýna by 
zasloužila v závěru střídat, ale nebylo kým ji nahradit. Stálá opora ženské reprezentace.  

 

 



Magda je velmi spolehlivá a zodpovědná. Hraje klasické otevřené šachy s vhodnou mírou rizika. První 
polovinu turnaje hrála lépe než tu druhou, což mohlo být i rozdílem v barvě figur. (Barvy se hráčkám 
kvůli nutnosti střídání a jedním otočením barev při losu v první půlce soutěže dost rozhodily, ale 
v závěru se to podařilo srovnat na obvyklou míru.) V závěru klání se už hodně hlásila únava, Magda by 
určitě ráda střídala, ale pro družstvo se obětovala. Z posledních 3 partií mohla mít klidně o bod navíc. 
Očekával jsem celkově lepší výsledek, minimálně 50%, spíše ještě něco navíc. 

 

 

Nataša se jako nováček na velké akci mohla proslavit hned v prvním kole, Gunina dost zariskovala a 
naše hráčka stála přinejmenším vyrovnaně. Skoro v každé partii měla Nataša problémy s časem, což 
je dáno asi slabší kondicí po nedávné operaci nohy. S Belgií nečekaně prohrává s pěšcem navíc. Světlé 
okamžiky přišly v zápasech s Makedonií a hlavně se Švýcarskem, kde její zasloužená výhra velmi 
pomohla družstvu. Pak však přišel tvrdší pád na zem – Slovenka Mrvová hraje rychle a agresivně, což 
na Natašu přesně platilo. Jednoznačná prohra bílými figurami hodně mrzela, také díky tomu v dalších 
dvou kolech pauzírovala. Stejně jako u Magdy – očekával jsem spíše o bod navíc.  

 

 

 

Karin byla benjamínkem naší výpravy a svou roli nebezpečného „žolíka“ plnila hlavně v závěru ME 
velmi dobře. Nebojácně se pustila i do ruské soupeřky, ale tam ještě odešla s prázdnou. Chorvatku 
zaslouženě porazila. Slabší momenty přišly ve třetím a čtvrtém kole, kdy se Karin nedařilo porazit buď 
o hodně slabší soupeřku (Belgie) nebo zrealizovat rozhodující výhodu k výhře (Litva). Také proto další 



dvě kola pauzírovala. Vrátila se důležitou výhrou se Slovenskem, s Italkou měla spíše štěstí, zatímco 
Arménku v posledním kole pěkně přetlačila. Celkový výsledek velmi dobrý. 

Kristýna (po celou dobu) a Karin (především v závěru ME) byly velkými oporami týmu. Bohužel se 
ostatním třem hráčkám úplně nedařilo – u Karolíny asi přechodný pokles formy, u Magdy v závěru 
únava, u Nataši špatné hospodaření s časem. 

U tří plně pracovně zaměstnaných reprezentantek (Karolína, Kristýna, Magda) nelze očekávat 
enormní šachovou píli a velkou samostatnou práci. Tam lze spíše ocenit to, že vlastně všechnu svou 
dovolenou věnují na šachové akce (přebor žen, Mitropa, ME atd.). O něco větší šachové úsilí bych 
očekával od studentek Nataši a Karin. 

Příští rok by se měla konat šachová olympiáda v Moskvě. Lze očekávat zapojení Yulie Movsesian a 
Joanny Worek. S Yulií by neměl být žádný problém, proto by od 1. ledna měla mít reprezentační 
smlouvu. V případě Joanny naopak doporučuji kvůli opakovanému neplnění povinností další 
reprezentační smlouvu nepodepisovat, Joanna by se do reprezentace zapojovala pouze jednou za rok 
za odpovídající startovné na akci typu ME či olympiáda. Dalšími dvěma stěžejními hráčkami by byly 
Kristýna a Karolína, které by doplnila pátá hráčka. Tento tým by mohl být papírově velmi silný 
s potenciálem atakovat první desítku pořadí, možná by se však mírně zhoršil týmový duch a 
soudržnost. Nicméně jsem připraven bojovat o co nejsilnější složení družstva v příštích letech. 

 

V Brně dne 24. 11. 2021                                                                                                    Tomáš Polák 

                                                                                                                              Kapitán ženské reprezentace  

  



Zpráva kapitána mužské reprezentace o ME družstev 2021 
 

 

23. ME družstev se letos uskutečnilo ve dnech 11. -22.11.2021 v sympatickém lázeňském komplexu 
Terme Čatež ve Slovinsku. Slovinským organizátorům se podle mě podařilo zajistit velmi dobré 
podmínky pro hru. Hotel, hrací sál i strava byli na velmi dobré úrovni.  

Naši reprezentanti nastoupili do turnaje v sestavě David Navara, Thai Dai Van Nguyen, Jan Krejčí, 
Štěpán Žilka a Vojtěch Plát. 

V 1. kole jsme změřili síly s Litvou, což je sice papírově slabší soupeř (průměrný rating 2438). Mužstvo 
je však hodně mladé, a zvláště na začátku turnaje mohou být i slabší soupeři nebezpeční. Hrajeme 
netradičně bez Davida Navary, který měl v poslední době hodně náročný program. Zápas jsme zvládli 
a vyhráli, ale průběh byl dobrodružnější, než jsem čekal. Na první šachovnici se povedla velmi dobrá 
partie Vanovi. Výhodu, kterou získal v zahájení dovedl vcelku přesvědčivě k bodu. Na druhé 
šachovnici se naopak zahájení vůbec nepovedlo Honzovi. Později sice získal nějaké praktické šance, 
které ale bohužel nevyužil a nakonec prohrál. Partie Štěpána i Vojty se lehce točily, ale naši 
reprezentanti lépe zvládli klíčové momenty a díky tomu jsme vyhráli 3-1. 

Ve 2. kole jsme dostali první nasazené Rusko. David na první šachovnici s Grischukem zvolil černými 
figurami solidní berlínskou obranu a vcelku bez problému remizoval.  Van v partii s Dubovem hrál 
také španělskou obranu, ale průběh byl mnohem napínavější. Van mohl mít dost velkou výhodu po 
zahájení, později se ovšem dostal do určitých problému, které ale zvládl vyřešit i pod lehkým časovým 
presem. Na posledních dvou šachovnicích (Štěpán hrál s Artemiovem a Vojta s Esipenkem), se našim 
hráčům nepovedlo moc zahájení a postupně se oba dostali pod tlak, který bohužel neustáli. Prohra 1-
3 odpovídala průběhu zápasu. 

Ve 3. kole nás čekalo Montenegro (průměrný rating 2518). Průběh zápasu nebyl zrovna pro slabší 
povahy. David získal s Djukičem po zahájení figuru a vyhranou pozici. Z klidné realizace se stala 
zajímavá kovbojka, kterou David nakonec zvládl. Van zahrál zahájení trochu pasivně, ale bránil se 
velmi dobře a měl i šance na více než remízu. Na třetí šachovnici byl Honza bílými sice favorit, ale 
soupeři se partie hodně povedla. V netradiční španělské obraně Honza špatně ohodnotil svoje šance 
na útok a Blagojevič trochu překvapivě přešel do protiútoku, kterému se moc nešlo bránit. Štěpánovi 
se při hře černými figurami evidentně zalíbil manévr a5 s dalším Va6, který už použil proti 
Artemiovovi. Bohužel ani v tomto případě to nevedlo po zahájení k pozici, která by se mu asi líbila (v 
této partii ovšem byl důvod i ten, že nechtěl hrát vyrovnanou pozici). Nevím přesně kolikrát přešel 
přes prohru, ale hned při první příležitosti, kdy má šanci partii otočit, tak činí a koncovku dohrává 
jako velký Akiba. 

Ve 4. kole jsme „zůstali“ na Balkáně a hrajeme proti Srbsku. Hraje opět Honza, který doufám, že se 
chytí, ale bohužel Ivaniševič byl proti a záhy prohráváme 1-0. Van remizoval s Ivičem trochu lepší 
pozici zřejmě i v domnění, že Štěpán stojí na výhru. V téhle partii Štěpán výjimečně v tomto turnaji 
nenachází svoji šanci a prohrává. David sice černými v dlouhé partii poráží Indjiče, ale už je to bohužel 
jen zmírnění naší prohry 1,5-2,5 

V 5. kole nastupujeme opět stejně, tentokrát ovšem neúmyslně. Kombinace velmi špatného 
internetu a mé hlouposti zapříčinila potřetí po sobě stejnou sestavu. Kluci to naštěstí vzali v pohodě a 



porážíme Izrael 2,5-1,5, když vyhrává Štěpán, který tentokrát prokázal hodně dobré bojové vlastnosti. 
Navíc jsem věřil, že se chytil konečně i Honza. 

 

V 6.kole po volném dnu se potkáváme s naším tradičním soupeřem, což je tým Polska. Zápas se vyvíjí 
docela dobře, protože Van poměrně rychle remizuje černými s Wojtaszkem. David i Štěpán bílými 
lehce tlačí, ale nakonec oba remizují. Rozhodnutí, tak přinesla Vojtova partie s Morandou. Vojta 
dostal po zahájení „svoji“ pozici, kterou ovšem nehrál, tak jak to většinou umí a kompenzace, kterou 
měl za pěšce, se mu postupně rozplynula. Prohráváme tedy 1,5-2,5. ME družstev je zrádné v tom, že 
je téměř jedno, kolik má družstvo bodů, protože vyloženě slabí soupeři prostě nejsou. 

Další 7.kolo totiž hrajeme s mladým mužstvem s Dánska a je otázkou, jestli jsme vůbec favoriti, i když 
jsme výše nasazení. Kromě první šachovnice mají Dánové lepší ratingy na všech ostatních 
šachovnicích. David černými rychle remizuje, což při jeho vytížení a lehkému nachlazení chápu. 
Vanova partie nevybočila moc z rovnováhy a remíza je tudíž logickým vyústěním boje. Honza se 
černými utkal se sedmnáctiletým talentem Jonasem Bjerrem, který celé ME družstev byl ve výborné 
formě. To se bohužel potvrdilo i v této partii, když mladý Dán hrál celou partii velmi dobře. Vojta 
bílými také moc nepředvedl a skoro celou partii bránil bílými nepříjemnou koncovku. Výsledek 1,5-
2,5 je spravedlivý a z mého pohledu to byl náš nejhorší zápas. 

V 8.kole proti Islandu jde do boje znovu Štěpán a jeho partie proti zkušenému Hjartarsonovi je opět 
klasika pro tento turnaj. Trojnásobná otočka s vítězným koncem. Vyhrává také David (pokolikáté už 
v důležitém zápase), a i Van je tentokrát velmi blízko. Bohužel nedotáhl velmi dobře hranou partii. 
Vojta zvolil černými hodně riskantní zahájení, které v pohodě přežil a v dalším průběhu pak oba hráči 
měli šance na úspěch, ale partie končí remízou. 3-1 je dobrý výsledek. 

Poslední 9. kolo je určitě nejdramatičtější, protože se odehrálo více věcí, než je na jeden den zdrávo. 
Večer je podána sestava bez Honzy. Ráno ovšem dostávám mail od Vojty, který píše, že je nemocný, 
protože má silný kašel a nemůže hrát. Šel jsem to prokonzultovat nejdříve s Vojtou, pak i s Honzou, 
který mi potvrdil Vojtův kašel, který je slyšet z vedlejšího pokoje. Ještě jednou jdu za Vojtou a jeho 
rezolutní ne, vede ke změně sestavy. Na poslední kolo jdeme opět 1-4. Bohužel tohle celé má dohru, 
která vyústí až ke kontroverzi mezi některými hráči a Vojtou. Okolo oběda ke mně přichází Štěpán 
s Honzou, a oznamují mně, že s Vojtou odmítají jet na zpáteční cestě v jednom autě. Tuhle informaci 
jsem předal Michalovi, protože doteď vlastně nevím, kdo měl na starosti vyřizování cesty. Já jsem si 
cestu zařizoval sám (vzhledem k tomu, že nejsem očkovaný) a za vlastní náklady (které se mi asi 
dodatečně proplatí).  

Michal mě ještě po obědě požádal, abych se zeptal dalších lidí, kteří tam měli auta, jestli by Vojta 
mohl cestovat s nimi. Tomáš Polák i Zdeněk Fiala tuhle možnost odmítli. Nevím, jestli se někdo ze 
svazu později spojil s Vojtou nebo s někým z řidičů? (*Martin Petr mi po návratu řekl, že s Vojtou 
komunikoval.)  

Vojta ovšem na druhou stranu pojal své uzdravování hodně svérázně. Hned po obědě se posadil do 
baru přímo před hotelem a venku (navíc pouze v mikině) popíjel pivo až do večeře. Tam pak dochází 
ke zmíněné kontroverzi mezi hráči a Vojtou u které jsem sice nebyl (protože Honza ještě dohrával 
partii), ale chápu rozhořčení hráčů. Vojtovi totiž chyběla základní loajálnost vůči týmu (viz i například 
fotka Štěpána na sociálních sítích).  

Vrátím se ještě k tomu nešťastnému zápasu s Norskem. První dohrává David, který nejprve 
v podezřelé pozici odmítá opakování tahů, aby pak v prohrané pozici remízu už akceptoval. Van 



propásl v zahájení správný okamžik k získání výhody a remizuje také. Štěpán popáté vyhrává, 
nemusím dodávat, že opět otáčí podezřelou pozici. Poslední partii našeho týmu dohrává Honza a 
v jednu chvíli asi všichni věří, že alespoň konec bude šťastný. Honzovi ale není souzeno v tomto 
turnaji. Prohrává úplně vyhranou pozici a náš zápas poprvé končí 2-2. Celkově to znamená neúspěšné 
19. místo. 

 

1 GM Navara David 2699 CZE 309095  ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 5,5 8 2619 2760 10 6,3 

2 GM Nguyen Thai 
Dai Van 2594 CZE 358878 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 5,0 9 2596 2639 10 5,2 

3 GM Krejci Jan 2565 CZE 322156 0  0 0 ½  0  0 0,5 6 2530 2129 10 -
27,8 

4 GM Zilka Stepan 2593 CZE 315303 1 0 1 0 1 ½  1 1 5,5 8 2521 2662 10 7,5 
5 GM Plat Vojtech 2548 CZE 325740 1 0    0 ½ ½  2,0 5 2542 2470 10 -5,3 
                     
 

Tahle tabulka s výsledky našich hráčů je vše vypovídající. David je pořád hlavní tahoun našeho týmu. 
Tentokrát mu zdatně sekundoval jak Van, který jako jediný odehrál všechny partie (navíc bez 
prohry!), tak i Štěpán (na 4.šachovnici), který pro změnu vyhrál 5 partií, což je v našem týmu naprosto 
unikátní. Byl to ostatně i můj plán, když jsem sestavoval družstvo. Honzova forma bohužel nabourala 
moje představy. Předpokládal jsem, že na třetí šachovnici bude Honza ideální kvůli jeho solidnímu 
stylu. Nevím, jestli byl nervózní z premiéry nebo přemotivovaný, ale jeho výsledek je prostě hodně 
špatný. Asi neměl hrát tolik partií, na druhou stranu ke dvěma partiím se nachomýtl, protože to 
vyplynulo ze situace. Musím ale ocenit jeho přístup ke hře, a to hlavně ve chvílích, kdy se mu vůbec 
nedařilo. Vojtův výsledek je šachově spíše průměrný, ale asi to není v současné chvíli to 
nejpodstatnější. 

Zmínil bych ještě jednu věc. Po 2.kole turnaje za mnou přišla Karin Němcová s tím, že jí nevyhovuje 
příprava s Tomášem Polákem. Vzhledem k tomu že už dříve jsme se s Karin úspěšně připravovali 
(například na MČR žen), tak jsem nakonec souhlasil. Myslím, že naše spolupráce ženskému týmu 
prospěla a výsledkově pomohla. 

 

 

 V Uh. Hradišti 25.11.2021                                                                                         Zbyněk Hráček 

  

 

 

 

 

http://ratings.fide.com/card.phtml?event=309095
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=358878
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