
České hráčky na olympiádě v Tromsö 2014 

Kristýna Havlíková (nar. 1992) ELO 2229, (315. k 1.7. 2014) 

Titul mezinárodní mistryně získala v roce 2010, nejvyšší dosažený rating 2318 v roce 2010. 

Reprezentovala na Olympiádě 2010, 2012 a na ME družstev 2011 a 2013. Pracovitá hráčka, 

typ vytrvalého tvrdého bojovníka. 

 

Karolína Olšarová (nar. 1993)  ELO 2274, (227. k 1.7. 2014) 

Pochází ze šachové rodiny, otec vyhrál ME zrakově postižených v roce 2007, sestra Tereza je 

její spoluhráčkou v reprezentaci a sestra Mariana je šachovou rozhodčí. Titul mezinárodní 

mistryně získala v roce 2010, od titulu velmistryně ji dělí jenom potřeba ratingu přes 2300. 

Nejvyššího ratingu 2282 dosáhla v roce 2011. Mistryně ČR 2011. Reprezentovala na 

Olympiádě 2012 a na ME družstev 2011 a 2013. Dává přednost aktivnímu pojetí hry. 

 



 

Olga Sikorová (nar. 1975) ELO 2289, (200. k 1.7. 2014) 

Nejzkušenější hráčka českého výběru, do reprezentace patří s výjimkou mateřské pauzy 

nepřetržitě od roku 2000. Reprezentovala na již pěti Olympiádách – 2000, 2002, 2004, 2006 

a 2010. Olga je aktuální mistryní ČR v klasickém šachu (titul získala již popáté) i rapid šachu. 

Nejvyššího ratingu 2308 dosáhla v roce 2002, titul mezinárodní velmistryně jí byl přidělen 

v roce 2013. Olga je vyzrálá hráčka, libuje si ve složité kombinační hře. 

 

Tereza Olšarová (nar. 1991) ELO 2251, (270. k 1.7. 2014) 

Titul mezinárodní mistryně získala v roce 2010, nejvyšší dosažený rating 2277 v roce 2012. 

V roce 2012 vyhrála MČR žen. Reprezentovala na Olympiádě 2010, 2012 a na ME družstev 

2011 a 2013. Velmi agresivní hráčka nekompromisního útočného stylu. 

 



Kristýna Novosadová (nar. 1990), ELO 2174,  (485. k 1.7. 2014) 

Studentka práv v Brně byla povolaná na poslední chvíli místo Evy Kulované a je nováčkem 

týmu. Reprezentovala na Mitropa cupu 2007, 2013 a 2014, letošní Olympiáda bude její 

ostrou premiérou. Pro Kristýnu je charakteristický odvážný agresivní útočný styl. 

 

 


