
Čeští hráči na olympiádě v Tromso 2014 

 

Uvádíme krátké medailonky hráčů, kteří nás budou reprezentovat na letošní šachové 

olympiádě v Tromsö. Jako nehrající kapitán povede tým velezkušený Vlastimil Jansa (nar. 

1942), který sám reprezentoval Československo na deseti šachových olympiádách – 

především v roce 1982 v Luzernu, kde náš tým vybojoval stříbrné medaile. Vlastimil Jansa je 

trojnásobným mistrem Československa, vítězem celé řady mezinárodních turnajů a 

úspěšným šachovým trenérem (mezi jeho svěřence patřil mimo jiné i David Navara), několik 

let působil u reprezentace Lucemburska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



David Navara (nar. 1985) ELO 2716, (34. k 1. 7. 2014) 

Šestinásobný mistr republiky, hráč s mimořádným talentem, kterému se tradičně velmi daří 

v soutěžích družstev. Českou jedničkou se stal už v roce 2003 a záhy ukázal, že s ním musí 

počítat i světová špička. V roce 2006 zahrál výborně na ŠO v Turíně (8,5 z 12), kde se mu 

podařilo porazit v památném zápase s Ruskem Petera Svidlera. V roce 2007 nejprve uhrál 

50% výsledek na turnaji ve Wijk aan Zee, kde startovali téměř všichni nejlepší světoví hráči, a 

pak zvítězil na velmi silně obsazeném rapid turnaji v Mohuči s úctyhodným výsledkem 

9,5/11. Na Světovém poháru 2011 (Chanty-Mansijsk) se probojoval až do čtvrtfinále, kde 

těsně podlehl současné světové trojce Alexandru Griščukovi z Ruska. Na minulé šachové 

olympiádě v Istanbulu 2012 získal 9,5 bodu z 11 partií, což byl nejen nejlepší výkon na druhé 

šachovnici, ale i nejvyšší bodový zisk ze všech účastníků olympiády. S velkým přehledem si 

počíná na domácích šampionátech – letos na šampionátu v Ostravě zvítězil s úctyhodným 

výsledkem 8 z 9 (v roce 2010 dokonce získal 8,5 z 9 a měl dvoubodový náskok). Člen 

vítězného týmu z Nového Boru, který v roce 2013 senzačně zvítězil na Evropském klubovém 

poháru (Rhodos). 

David Navara je hráč s velkou fantazií a tvůrčím přístupem. Výborně hraje nejen pozice 

s iniciativou, ale mistrně a trpělivě umí bránit i horší pozice. 

 



 

Viktor Láznička (nar. 1988)  ELO 2679, (63. k 1. 7. 2014) 

Viktor Láznička měl vynikající výsledky i v mládežnických kategoriích, ale výrazněji na sebe 

upozornil v roce 2006, kdy se mu podařilo s převahou zvítězit v Mistrovství ČR mužů (zároveň 

se stal velmistrem) a skvěle zahrál na šachové olympiádě v Turíně. V dalších letech 

výkonnostně rostl a za zmínku stojí úspěchy v Pardubicích 2007 (dělené 1. místo), Liverpoolu 

2008 (dělené 2. místo na mistrovství EU) a v Kalkatě 2008 (1. místo). V roce 2009 zazářil na 

Světovém poháru v Chanty-Mansijsku, kde se dostal do osmifinále, když vyřadil špičkové 

světové velmistry Morozeviče a Bologana. V roce 2010 vyhrál solidně obsazený World Open 

v USA a především pak silný prestižní turnaj v Paksu (Maďarsko). V roce 2011 se mu jako 

druhému českému hráči v historii podařilo pokořit magickou hranici ratingu 2700. Upoutal 

pozornost nejen vítězstvím v zápase nad svým domácím rivalem Davidem Navarou (2011), 

ale i velmi dobrým vystoupením na ruském turnaji Pojkovskij za účasti několika hráčů 

světové špičky. Na začátku roku 2012 obsadil 2. místo na silném turnaji ve španělském San 

Sebastianu a letos se mu povedlo vyhrát tradiční open turnaj v německém Deizisau. Člen 

vítězného týmu z Nového Boru, který v roce 2013 senzačně zvítězil na Evropském klubovém 

poháru (Rhodos). 

Viktor Láznička je hráčem univerzálního stylu. Snaží se ovládnout všechny šachové 

dovednosti a velmi poctivě na sobě pracuje. Ze svých nedostatků dokázal udělat přednosti – 

měl potíže v taktice, stal se z něho hráč s výborným propočtem.   

 



Zbyněk Hráček (nar. 1970) ELO 2634, (140. k 1. 7. 2014) 

Zbyněk Hráček je stálicí našeho šachu, svou první olympiádu hrál už v roce 1990. Až do 

nástupu Davida Navary byl naší dlouholetou jedničkou. Největší úspěchy sklízel v druhé 

polovině 90. let. Velmi úspěšný pro něj byl rok 1995, kdy přesvědčivě vyhrál velmistrovský 

turnaj v Altensteigu i pásmový turnaj v Odorheu Secuiesc. V roce 1997 porazil v zápase 

slovenskou jedničku Lubomíra Ftáčnika a v roce 2000 vyhrál turnaj v Lippstadtu. V dalších 

letech hrál mimořádně stabilně s minimálními výkonnostními výkyvy. Na mistrovstvích 

Evropy jednotlivců pravidelně bojuje o přední pozice a o postup na Světový pohár, úspěšný 

byl loni na ME v Lehnici, kde si postup na Světový pohár 2013 vybojoval. Také Zbyněk byl 

členem vítězného týmu z Nového Boru, který v roce 2013 senzačně zvítězil na Evropském 

klubovém poháru. Právě kvůli své spolehlivosti je cenným členem každého týmu.  

Zbyněk je vynikající stratég s mimořádným pozičním citem. I to má vliv na jeho šachovou 

dlouhověkost.

 



 

Vlastimil Babula (nar. 1973) ELO 2549, (449. k 1. 7. 2014) 

Tak jako byl pro Viktora Lázničku památný rok 2006, stejně důležitý byl pro Vlastimila Babulu 

rok 1993. Dokázal se tehdy stát mistrem republiky mužů a obsadil na mistrovství světa 

juniorů 2. místo. O rok později už debutoval na šachové olympiádě v Moskvě a nynější 

olympiáda pro něj bude jubilejní desátá. Podařilo se mu dvakrát zvítězit na jednom 

z nejtěžších turnajů vůbec, na open v Pardubicích (2003 a 2007). V roce 2008 zopakoval své 

dávné vítězství na mistrovství republiky mužů v Havlíčkově Brodě. Kromě toho zvítězil na 

několika domácích i zahraničních turnajích (Lázně Bohdaneč 1995, Štýrský Hradec 2003, 

Olomouc 2004). V roce 1999 startoval na vyřazovacím mistrovství světa v Las Vegas a v roce 

2011 na Světovém poháru v Chanty-Mansijsku. V roce 2010 zahrál výtečně na šachové 

olympiádě v Chanty-Mansijsku a vybojoval bronzovou medaili za výsledek na své šachovnici. 

V roce 2012 obsadil na mistrovství republiky v Koutech nad Desnou třetí místo, o rok později 

na stejné soutěži ve Světlé nad Sázavou získal stříbro.  

Vlastimil Babula je velmi dobrým teoretikem, nebezpečným především bílými figurami. Rád 

hraje pozice, kde má iniciativu a může útočit. Je třeba i přiznat, že postupem let jeho šachový 

projev zesolidněl a hraje více pozičně.

 



Martin Petr (nar. 1988), ELO 2540, (501. k 1. 7. 2014) 

Nováček týmu, bojovný a nekompromisní hráč. Na letošním přeboru republiky v Ostravě 

získal bronzovou medaili, stříbrnou pak vybojoval před několika týdny v Pardubicích na 

mistrovství republiky v rapid šachu. V roce 2010 obsadil 2. místo na velmistrovském turnaji v 

ukrajinském Lvově. O rok později to zopakoval a dokonce zvítězil na velmistrovském turnaji v 

Charkově. Úspěchy na těchto turnajích mu vynesly titul mezinárodního velmistra. 

Martin Petr je znám i jako moderátor televizního pořadu „V šachu“, který vysílá stanice ČT 

Sport. 

 


