
44. šachová olympiáda v indické Chennai v plném proudu 

Příznivci  královské hry  se  konečně dočkali!  Po poslední  olympiádě,  která  se  konala  v gruzínském
městě Batumi v roce 2018, mohou opět sledovat partie nejlepších hráčů a hráček ze všech koutů
světa, a to v rozmezí dvou týdnů (27. 7. – 10. 8. 2022). Turnaj se hraje na 11 kol, tempem 90 minut na
40 tahů + 30 minut do konce partie s přidáváním 30 sekund na každý tah. Každý kapitán vybírá 4
hráče na jednotlivá kola. Místo, kde vyrůstal „Tygr z Madrasu“ (do roku 1996 se Chennai jmenovalo
Madras), uvítá celkem 350 týmů (188 v open a 162 v ženské kategorii). Samozřejmě zde nechybí ani
česká stopa, a to jak v mužském, tak i v ženském podání. 

Česká výprava pohromadě, zleva seshora: Zbyněk Hráček, Joanna Worek, Julia Movsesian, David Navara, Pavel Šimáček –
kapitán mužské reprezentace, Thai Dai Van Nguyen, Karolína Pilsová, Tomáš Polák – kapitán ženské reprezentace, Peter

Michalík, Lenka Kůsová – vedoucí české výpravy, Kristýna Petrová a Anna Marie Koubová 
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Ač některé týmy (např. Rusko) nemohou startovat, i tak při pohledu na startovní listinu lze usoudit, že
naši hráči to nebudou mít vůbec jednoduché. Do prvního kola vstoupily naše celky jako favorité, to
také  potvrdily.  Muži  se  utkali  s výběrem  „bohatého  přístavu“,  Portorika.  Ženy  naopak  zůstaly  u
evropského soupeře, a to Andorry. Oba zápasy českých týmů skončily přívětivým stavem 3,5:0,5, a za 

celkovou výhru si tak připsaly 2 body do tabulky. Následné druhé kolo už bylo z pohledu soupeře o
něco  těžší.  Muži  se  utkali  s Lotyšskem.  Hráči  z pobaltské  země však  okusili  nemalé  sousto,  a  to
porážku v podobě 0:4. Ženy usedly proti výběru Alžírska. Zápas byl oproti mužům více vyrovnaný.
Naštěstí díky výhře Julie Movsesianové se Češky zaradovaly při konečném stavu 2,5:1,5. Los pro třetí
kolo byl hlavně z pohledu žen velice těžký. Dámy bojovaly o výhru proti výběru Gruzie, která patří
mezi jasné favority turnaje. Bohužel se nezadařilo, a zápas tak skončil při stavu 1,5:2,5. Naděje se tak
upínaly na zápas mužů, kterým byl přidělen tým Kanady. Po velice vyrovnaném boji však následně
Češi  tahali  za  kratší  konec  a  opět  se  výsledek utkání  zastavil  na  2,5:1,5  v  náš  neprospěch.  První
srpnový den začal pro české barvy snad nejlépe, jak jen to bylo možné. Ve čtvrtém kole se našim
dámám naskytla možnost využít  odvety v pomyslném souboji  mezi  ČR a Kanadou. Po napínavém
zápase byl výsledek 2,5:1,5 ve prospěch Češek. Muži vyzvali tým ze Severní Makedonie. Balkánci však
nestačili na český výběr a utkání skončilo přesvědčivým výsledkem 3,5:0,5. Do dalších bojů tak naše
celky  vstupují  s 6  body  na  svých  kontech  a  dvoubodovou ztrátou  na  čelo  tabulky.  Partie  našich
reprezentantů můžete sledovat na následujících odkazech:  muži a  ženy. Oficiální stránka turnaje je
zde. 

Odkazy na kompletní zpravodajství z šachové olympiády v Chennai 2022: 

• Aktualizovaný článek na webu ŠSČR 
• Facebooková stránka Šachového svazu ČR 
• Facebooková stránka Ženský šach 
• Youtube kanál Ženský šach 
• Osobní profil na FB Lenky Kůsové 
• Instagram ŠSČR   
• Instagram Ženský šach   
• Twitter ŠSČR   
• Fotogalerie Zonerama   
• Výsledky – open 
• Výsledky – ženy 
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Diagram k zamyšlení 

Preotu Razvan (CAN) – Zwardoň Vojtěch (CZE), 3. kolo 

BNT získá kvalitu. 
Řešení zde 

Dotazy a soutěž   

Sledujete naše pravidelné zpravodajství a napadají Vás otázky k dění v „olympijském městě“ Chennai,
na které byste rádi znali odpověď? Neváhejte a napište svou otázku na e-mail  bednarik@chess.cz.
Následně budou vaše otázky přeposlány do Indie, kde vedoucí výpravy zajistí odpovědi. Sledujete
olympiádu v Chennai pravidelně? Pochlubte se a ukažte, jak fandíte. Pošlete nám na e-mail fotografii,
která  zobrazuje  Vaše  nejlepší  šachové  fanouškovské  já.  Fotografie  zveřejníme  ve  fotogalerii  a
nejzapálenější fanoušky rádi odměníme. 
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Držme palce! 

Ať se vám daří na šachovnici i mimo ni,

krásné léto Vám přeje 

Šachový svaz České republiky


