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Začíná největší světový svátek šachu 
 
S cílem minimálně potvrdit své nasazení odlétají v pátek čeští reprezentanti na 41. šachovou 
olympiádu. Prestižní soutěž národních týmů bude letos hostit sedmdesátitisícové norské město 
Tromsö.  
 
Podle nasazení, které je založené na průměrné hodnotě ratingu hráčů, patří České republice 
šestnáctá pozice. „To je umístění, s kterým bychom byli ještě spokojeni. Každý posun směrem vzhůru 
by byl příjemným bonusem,“ říká manažer reprezentace Michal Konopka.  
 
Nehrající kapitán Vlastimil Jansa bude spoléhat na Davida Navaru, který v týmových soutěžích 
předvádí dlouhodobě vynikající výkony. Před dvěma lety na poslední šachové olympiádě v  Istanbulu 
získal na druhé šachovnici v jedenácti partiích 9,5 bodu a to byl nejlepší individuální výsledek ze všech 
účastníků.  
 
„Teď budu hrát na první šachovnici, to znamená s těmi nejlepšími. Asi není reálné, abych istanbulský 
výsledek zopakoval, ale udělám pro úspěch týmu maximum,“ slíbil Navara. Spolu s Navarou budou 
hájit české barvy v Tromsö Viktor Láznička, Zbyněk Hráček, Vlastimil Babula a nováček týmu Martin 
Petr, kterého znají diváci ČT Sport jako moderátora pořadu V šachu.  
 
Nejvýše nasazené mezi muži jsou celky Ruska, Ukrajiny, Francie a obhájci prvenství z Arménie, v jejíž 
nominaci nechybí ani Sergej Movsesjan žijící v Praze. Největší pozornosti šachových příznivců se 
určitě bude těšit úřadující mistr světa Magnus Carlsen, který bude hrát na první šachovnici domácího 
družstva. 
 
Mezi ženami vstoupí do soutěže v roli nasazených jedniček Číňanky v čele s mistryní světa Hou Yifan, 
Češky jsou podle ratingu sedmadvacáté. „Tým odjíždí do Tromsö oslabený,“ připomíná Konopka: 
„Němcová studuje v USA a využila nabídky reprezentovat Spojené státy a Kulovaná onemocněla.“ 
 
Nehrající kapitán Petr Hába určil, že na první šachovnici bude hrát Kristýna Havlíková. „Je to pro mě 
velká čest,“ prozradila Havlíková.  Za další šachovnice pak usednou Karolína Olšarová, Olga Sikorová a 
Tereza Olšarová. Náhradnicí je Novosadová.  
 
Šachová olympiáda v Tromsö začíná jen pár dní poté, co Norsko zpřísnilo bezpečnostní opatření 
v souvislosti s hrozbou teroristických útoků. „Jsme v úzkém kontaktu s organizátory. Ujistili nás, že 
účastníci olympiády budou v bezpečí. Není důvod jim nevěřit,“ vysvětloval Konopka. 
 
Dalším úskalím, které na šachisty čeká, jsou polární noci. „Já spím normálně špatně. Beru si sebou 
klapky na oči, špunty do očí. A kdyby to nefungovalo, vyrazím o volném dnu na diskotéku a dám si 
víno,“ vtipkoval Navara.   
  
Šachová olympiáda bude slavnostně zahájena v pátek večer, úvodní kolo je na programu v sobotu od 
15 hodin. Na startu by mělo být rekordních 174 zemí. 
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Česká stopa v historii šachových olympiád 
 
Nejlepší výsledek přinesla samostatné České republice šachová olympiáda 2006, kterou hostil Turín. 
Muži na ní skončili na jedenácté pozici, ženy ještě o příčku lépe. Ženský tým se do nejlepší desítky 
dostal už v roce 2002 ve slovinském Bledu.  
 
Československo se ale může pochlubit ještě úspěšnější bilancí. V roce 1924 vyhrálo 1. neoficiální 
šachovou olympiádu v Paříži. V roce 1931 v Praze obsadil československý tým třetí pozici a své 
umístění ještě o příčku vylepšil na další olympiádě o dva roky později ve Folkestone. Poslední 
medailový úspěch zaznamenalo Československo v Lucernu v roce 1982, kdy družstvo, v němž byl 
mimo jiné současný nehrající kapitán mužů Vlastimil Jansa, obsadilo druhé místo.   
 
Šachová olympiáda se v období mezi dvěma světovými válkami hrála nepravidelně, od roku 1950 se 
koná každé dva roky. 
 
  


