
Zpráva ze 42. šachové olympiády v Baku - družstvo žen 

 

 

 Na letošní olympiádu odjíždělo družstvo žen v nominálně nejsilnější sestavě, alespoň podle 

žebříčku ELO bodů. Na první šachovnici jsme byli výrazně posilněni  WGM Worek, což mohlo dávat 

určité naděje k dosažení dobrého výsledku. Vystoupení našich ostatních hráček z turnajů v poslední 

době však tyto naděje poměrně usměrňovaly. Nicméně bylo v očekávání umístění někde v třetí 

desítce, odpovídající našemu nasazení (25). 

 Celkem se v sekci žen zúčastnilo 140 družstev. Ve švýcarském systému na 11 kol to naše 

získalo 12 zápasových bodů (za 5 vítězství, dvě remízy  a 4 prohry), což v konečném pořadí stačilo 

pouze na 51. místo. Je to tedy ještě o jedno místo horší než v Khanty Mansijsku v roce 2010. 

 

 Takto probíhala jednotlivá kola: 

 

 

 

 

kolo                       soupeř                                    nasazení            barvy na 1. šach.                   výsledek 

 

 1.                        Monaco                                          92                           bílé                                  3,5 : 0,5 

2.                         Kolumbie                                        33                           bílé                                     1 : 3 

3.                         Portugalsko                                    68                           černé                                  3 : 1 

4.                         Mongolsko                                      15                           bílé                                  2,5 : 1,5 

5.                         Turecko                                            17                           černé                              0,5 : 3,5 

6.                         Azerbajdžán2                                  28                           černé                                  2 : 2 

7.                         Chorvatsko                                      34                           bílé                                   2,5 : 1,5 

8.                         Estonsko                                          56                           černé                                    2 : 2 

9.                         Uzbekistán                                       22                           bílé                                       1 : 3 

10.                        Bangladéš                                       60                           černé                                0,5 : 3,5 

11.                        Švédsko                                          43                            černé                                   1 : 3 



 

 

 

 

 Na šachovnicích jsme získali celkových 22 a půl bodu ze 44 možných, což je jen jeden plus.  

 

 

 Postupně Vás seznámím s průběhem jednotlivých kol: 

 

     První kolo probíhá v naší režii, jasný bod se rýsuje na první šachovnici. Kristýna nebere nabízenou 

kvalitu a pak se jí již nepodaří prolomit dobrou obranu soupeřky. Na třetí šachovnici máme záhy 

pěšce více. K technickým problémům se ještě přidávají problémy časové. Po navrácení nabytého 

materiálu je postavení v rovnováze, soupeřka naštěstí prohrává na čas. 

     Ve druhém kole nám dává olympijský švýcarský systém jasně najevo, že nebude brát ohledy na 

střídání barev, což velmi ztěžuje střídání kapitánům. V pohodě hrající soupeřky nás dostávají pod tlak 

na první a poslední šachovnici. Vepředu držíme, vzadu bohužel nikoliv. Zápas rozhoduje šachovnice 

třetí, kde Karolína postupně navyšuje svoji převahu a dlouho to vypadá, že bychom nemuseli zápas 

prohrát. V časové tísni však vypouští  získanou výhodu. Ve snaze zlomit remízovou pozici tak nakonec 

prohrává dobrou partii. 

    Zápas s Portugalskem mohl dopadnout ještě lépe, obě remízy byly z pozice síly a byly v nich šance 

na obě vítězství. 

     Ve čtvrtém kole předvádějí děvčata nejlepší zápas. S nominálně lepším Mongolskem máme sice 

mírné problémy na jedničce, ale soupeřka podcenila protihru proti svému králi a dostává se pod 

náhlý útok. Tereza metodicky uplatňuje převahu lepšího střelce nad jezdcem v koncovce. 

     Den před volným dnem si vybíráme slabou chvilku a prohráváme vysoko se silnými zkušenými 

Turkyněmi, tradičními soupeřkami  těchto soutěží. 

     S námi srovnatelný druhý domácí tým dostáváme pod tlak a prakticky celou dobu to vypadá na 

naše těsné vítězství. Začíná povedená série výborných příprav s Kristýnou. Ta dostává soupeřku již od 

zahájení pod silný tlak a získává první bod. Zároveň se rozehrává k fantastické sérii pěti výher 

v řadě.Bohužel v soupeřčině časové tísni přehlíží Tereza matový útok a ani Joanna neproměňuje lepší 

koncovku v celý bod – pouze remíza. 

     Zápas s Chorvatkami máme zcela ve své režii. Škoda jen, že Joanna přehlíží v lepší pozici oběť na 

h3. Výhry černými stvrzuje Karolína remízou z pozice síly. 



     Z losu osmého kola jsem moc radost neměl. Estonky mají mladý tým, který se bude ještě hodně 

zlepšovat. I přesto jsme měli zápas vyhrát. Mírně lepší koncovka u Karolíny se však bohužel obrací na 

nesprávnou stranu a zápas končí pouze nerozhodně. 

     Zápas, který prakticky rozhodl o našem neúspěchu. Nedopatření na první šachovnici je naštěstí 

kompenzováno vynikající přípravou u Kristýny a rovný výsledek vepředu nám dává dobré šance, 

neboť na posledních dvou šachovnicích máme převahu pěšce (i když kompenzace za něj je zřejmá). 

Tereza však v časové tísni soupeřky ztrácí koncentraci a nechává si podrýt postavení svých jezdců. 

Zvrátit porážku se ještě snaží Olga, i když již nestojí lépe. V časové tísni přehlíží taktický obrat a my 

odcházíme s vysokou porážkou. 

    Náplastí můžou být soupeřky z Bangladéše, většinou je to ale soupeř do kola prvního, ne do 

desátého. 

     Poslední kolo je tedy dáno – buď  všechno nebo nic. Výhra by nás posunula do třetí desítky 

(paradox švýcarského systému by byl dokonán, kdyby se tak opravdu stalo – skončili bychom stejně 

jako muži!). Zázrak se však nekoná, neboť tam, kde bychom měli soupeřky tlačit – na zadních 

šachovnicích – tam máme problémy. Navíc  Joanna  jěště prohrává horší, ale záchrany plnou věžovou 

koncovku.  

 

 

Podrobnější statistiky našeho týmu a jiné podrobnosti můžete nají na webových stránkách: 

 

http://www.chess-results.com/tnr232876.aspx?lan=5&art=20&fed=CZE&flag=30&wi=821 

 

     Celkové vystoupení ženského týmu musím tedy hodnotit jako velmi nepovedené. Naše vyrovnaná 

sestava dává dobré šance na úspěšné vystoupení, pokud vepředu udržíme vyrovnané skóre. Pak 

můžeme na zadních šachovnicích skórovat. První úkol se dařilo poměrně plnit, i když ne zcela podle 

našich představ. Worek měla výbornou první půlku, byla z ní cítit herní jistota  a suverenita. Po 

škobrtnutí s Chorvatkou přišla tragédie s Uzbekistánem hned v samém počátku partie, což mělo 

velmi negativní vliv na její druhou půlku soutěže. Opačnou křivku měl výkon Kristýny Havlíkové. Ta se 

rozehrávala pomalu a její nejistota postupně začínala vyprchat. Po několika výhrách při zdařilé 

přípravě (vlastně se ani moc nemohla dostat do svých tradičních časovek) byla tahounem týmu 

v druhé polovině olympiády.  

     Bohužel náš motor tak jel jenom na dva válce. Zbytek týmu nedokázal podpořit své lídry (snad 

s výjimkou Chorvatska) a zůstal velmi za očekávaných výsledkem.  

     Karolína jistě nehrála v pohodě, prakticky v každé partii měla časovou tíseň a o dost horší čas než 

soupeřka. Po skvělém výkonu v Reykjavíku si tak vybrala slabší turnaj. Její výsledky však neměly na 

celkový stav zápasu až tak velký vliv. Většinou jen remízou dávala na dva a půl. První zkouška zlomit 



nepříznivý zápas s Kolumbií nevyšla, jediná partie, která ji bude mrzet nejvíce je s Estonkou, neboť 

tam jsme přišli o cenný zápasový bod. 

     S Olgou Sikorovou jsem měl řádně natrénováno. Myslím, že od minulých let její snaha se šachům 

věnovat velmi roste. Zvýšená očekávání však nebyla naplněna. Velmi často se dostávala do časových 

tísní a soupeřky toho dokázaly využít. Po ještě ne tak špatné první polovině bohužel došlo k propadu 

v posledních kolech, kdy to bylo nejvíce potřeba. 

     Tereza byla v začátku soutěže opět mírně zdravotně indisponovaná. Nechal jsem ji proto odpočívat 

na lůžku déle. Slibný start se však zasekl po špatně vedených partiích bílými figurami, což mělo vliv na 

její herní pohodu. 

 

     Naše nezdary byly zčásti zapřičiněny i výbornou hrou některých soupeřek. Připomenu jen, které 

z nich plnily normy pro tituly: 

Narva,T – WIM 

Khalafova a Fataliyeva – WGM 

Muminova a Kurbonboeva dokonce IM. 

 

     Je těžké stanovit objektivní příčiny neúspěchu (stejně tak se Vás nikdo neptá na příčiny úspěchu). 

Sám jako aktivní hráč s tím mám mnoholeté zkušenosti. Někdy se vám hra prostě daří a jindy ne, 

přestože děláte všechno stejně. 

     Po velmi úspěšných vystoupeních na ME 2011 a 2013 a po výborném herním projevu na 

olympiádě poslední  se očekávalo od družstva jistě více. Samotné hráčky také mrzelo, jak se turnaj 

vyvíjí a nekončí zdárně. Přesto však byla nálada v týmu dobrá a byla evidentní snaha něco s tímto 

trendem udělat.   Někdy prostě nemusíte hrát v  pohodě  a  přesto se vám při trošce štěstí daří. Jindy 

vám trochu pomůže soupeř. Jak bylo již zmíněno, soupeřky nám toho letos opravdu mnoho 

nedovolily. Pravdou ale zůstává, že jsme  je v  tom  jako tým svým horším výkonem podporovali sami. 

K dobrému výsledku na reprezentační soutěži je potřeba dobrých výkonů dvou hráček. Zbytek týmu 

již něco dodá. Při pouze jedné opoře se o dobrém umístění nedá uvažovat. 

      Přesto jsem stále přesvědčen, že potenciál týmu do budoucna je velký. Hráčky mají do práce a 

hraní chuť. Jistě si budou chtít stejně jako po Khanty spravit chuť již na příští soutěži (tam se to 

v Řecku rozhodně povedlo!). Doufám jen, že se jim to podaří! 

 

 

V  Chrudimi 24. září 2016 

 

Petr Hába 



 

 

Kapitán ženského týmu 

  

 

 

 


