
Zpráva z vystoupení družstva žen na Mitropě 2017 

 

 

              V letošním roce se konal Mitropa Cup v maďarském městečku Balatonszárszó ve dnech 16. – 

25. září. Spolu s velmi úspěšnou (stříbro!) výpravou mužů zde nastoupilo také družstvo žen. Vůbec 

poprvé se hrála také soutěž žen na čtyřech šachovnicích (dříve to byly pouze šachovnice dvě). To jistě 

zvýšilo zajímavost a napínavost zápasů. Pro trenéra se tím zdvojnásobily nároky na předpartiové 

přípravy.  Vzhledem k tomu, že maďarská federace nestihla tento turnaj uspořádat v standardním 

termínu květen-červen, nemohly se kvůli kolizím s mládežnickými mistrovstvími tohoto klání 

zúčastnit naše talentované hráčky Nela Pýchová a Natálie Kaňáková. Po odřeknutí některých dalších 

hráček se vykrystalizovala tato sestava:  

Magda Miturová 

Nataša Richterová 

Jana Zpěváková 

Anna-Marie Koubová 

 

Posledně jmenovaná stihla přejezd z mistrovství mládeže v Rumunsku jen tak tak. 

Kromě Magdy byly všechna děvčata nováčky v takové mezinárodní soutěži. To jistě přispělo k jejich 

šachovému zrání, kdy si mohly vychutnat atmosféru takového turnaje.  

Magda Miturová hrála již Mitropu potřetí. Čekal ji však nelehký úkol, neboť první šachovnice byla 

obsazena velmi silně, průměr jejich soupeřek byl bezmála 2300. Po vynikajícím vystoupení v polské 

lize však nesplnila naše očekávání . Její dobré pozice se pokazily většinou pod tlakem v časové tísni, 

čehož soupeřky dokázaly náležitě využít. 

Nataša Richterová také bojovala většinu svých partií v časovkách, zvládala je však celkem dobře (snad 

nás mrzí jen zahozená výhra s Polkami – naopak potěšil ji dárek od Němky) a obhájila svou šachovnici 

zdárně. 

Jana Zpěváková předvedla solidní šach, lepší okamžiky střídala s horšími. Její výsledek je však 

rozhodně dobrý. 

Náš největší talent Anna-Marie Koubová musela zvládat dva turnaje za sebou a této role se zhostila 

se ctí. Na svůj velmi nízký věk ukázala dobrou přípravu a znalosti. Bohužel se jí také nevyhnuly 

v některých partiích hrubky (Francie a Slovinsko). Jinak by byl kromě zisku téměř 50 bodů ratingu její 

výsledek ještě lepší! 

 

Celkové umístění družstva a jeho propad až na osmé místo je pak zklamáním, dá se ale hodnotit jako 

očekávané. Průběh turnaje však nasvědčoval, že umístění mohlo být ještě lepší. Celou dobu se tým 



pohyboval uprostřed tabulky. Jen vysoké prohry a bodování konkurenčních týmů v závěru nás 

odsunulo na nelichotivou pozici. Po vynikajícím startu (výhra s Rakouskem – které často neporážíme i 

na ME nebo Ol – a pak s Německem – myslím že výhra premiérová)  však došlo k několika vysokým 

porážkám. S některými týmy (např se Slovinskem) to bylo však příliš. Nejnapínavější a 

nejdramatičtější boj se odehrál s Itálií. Konečná remíza však nakonec hrála více do karet  Italkám, 

které nás nakonec přeskočily až na pomyslné cílové pásce. 

Hrálo se v příjemném prostředí. Rovněž ubytování a stravování bylo na velmi dobré úrovni. 

Výsledky: http://www.chess-results.com/tnr302714.aspx?lan=5&art=1&wi=821 

 

V Chrudimi  11.10. 2017 

Petr Hába 

Kapitán týmu žen 
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