
 
 

 

 

42. šachová olympiáda začíná v Baku 

Právě dnes, v pátek 2. 9. ve 13:00, vypukly šachové boje 42. Olympiády. Soutěže se zúčastní 

týmy ze 176 států! 

Naši muži do Baku odcestovali v sestavě David Navara, Viktor Láznička, Zbyněk Hráček, 

Vlastimil Babula a Vojtěch Plát. Nehrající kapitán Vlastimil Jansa nominaci vysvětluje 

následovně: „První čtyři hráči byli jasní, a co se týká pátého hráče, padla tentokrát volba 

na Vojtěcha Pláta jako na aktuálního přeborníka.“ To je trochu riskantní tah, což si sám 

kapitán uvědomuje a pokračuje „Vojta Plát je takový enfant terrible našeho šachu. Když se 

mu začne dařit, tak může být jako ďábel ... může se ale taky stát, že z něj bude trochu brzda, 

nicméně doufám, že se mu bude dařit.“  

Hlavní oporou mužského týmu by měl být David Navara, v současnosti 20. hráč světa. 

„Připravoval jsem se, ale dojem z přípravy dokážu lépe určit až po soutěži, nechci být špatným 

prorokem,“ říká David Navara se svou typickou skromností a dodává: „Na olympiádu se těším, je to 

velká soutěž a velký šachový svátek, potkám se tam také s mnoha známými tvářemi.“ 

V týmu žen je novou tváří Joanna Worek, která v letošním roce přestoupila z polské šachové 

federace do české, protože u nás dlouhodobě žije. Vzhledem ke své výkonnosti se zařadila 

rovnou na první místo českého ženského žebříčku!  

Přestože je náš ženský tým většinou nasazený hůře než muži (v této olympiádě na 21. místě), 

častokrát končí lépe než podle papírových předpokladů. Tereza Rodshein k tomu říká: „V 

týmu máme velice dobrou atmosféru a to se ukazuje i na výsledcích, že si většinou vedeme 

lépe než jsme nasazené“. 

V dnešním prvním kole ženy nastoupily proti Monaku (92. nasazený tým). Český mužský tým 

je nasazený jako 18. a hraje proti výběru Malajsie, který je až 104. nasazený. To by měla být 

pro oba naše týmy jasná záležitost, partie můžete sledovat u online přenosů přes oficiální 

stránky soutěže http://www1.bakuchessolympiad.com/ . Fandit našim můžete až do 13. září, 

kdy se bude hrát poslední kolo. 
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