
Beseda s Vlastimilem Jansou 
 
 proběhla v rámci ČEZ TALENT FESTIVAL - Akademické mistrovství České republiky v praktickém 
šachu, který se konal ve dnech 24. 8. – 1. 9. 2013 na VUT Brno Fakultě podnikatelské v sobotu 31. 8. 
Přednáška trvala přes 2 hodiny a asi celkem 20 zájemců si vyslechlo mnoho poutavého ze všech oblastí šachu a 
zejména z mistrovství světa vysokoškolských týmů 1963, kde český tým získal zlaté medaile. 
 
 Pro nejdůležitějšího aktéra, účastníka mistrovství světa 1963 velmistra a našeho reprezentanta 
Vlastimila Jansu není Brno neznámé, hrál zde přebory republiky v letech 1964, 1975 a 2006 a mnoho ligových 
utkání. Z jednoho z nich, UNIVERZITA Brno - ÚDA Praha (25. 1. 1976) jsou následující snímky. 
 

 
Střetnutí Jansa - Babula Milan 

 
Vlastimil Jansa promýšlí další tah 

 
 Představme si nejprve hlavního aktéra:  
 
 Vlastimil Jansa je mistr republiky v letech 1964, 1974 a 1984. Velmistrovský titul získal roku 1974. V 
letech 1964 až 1986 úspěšně reprezentoval Československo na deseti šachových olympiádách (je 
vlastníkem stříbrné medaile za účast v roce 1982 v Lucernu, kde získalo družstvo ČSSR druhé místo). Hrával na 
pásmových i mezipásmových turnajích a zvítězil nebo se o první místo dělil v řadě mistrovských a 
velmistrovských turnajů. Působí i jako šachový trenér, v poslední době spolupracuje s Davidem Navarou a 
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byl trenérem národního mužstva Lucemburska. Napsal několik šachových knih, například Dynamika strategie 
zahájení (2003) a společně s Vlastimilem Hortem Zahrajte si s velmistry (1975). Často píše poutavé články do 
magazínu Šachinfo. Je také komentátorem televizních přenosů z šachového dění, nyní zejména v pořadu V 
šachu. 
 
 Hlavním tématem besedy bylo připomenutí jednoho slavné jubilea a to zisku zlatých medailí Čs. 
družstva na mistrovství světa vysokoškolských týmů v Budvě v roce 1963. Nemá cenu zde připomínat co již 
sepsal Jan Kalendovský ve svém oslavném článku k tomuto úspěchu na novoborském šachovém webu, kde 
uveřejnil několik fotografií, všechny dostupné partie a novinové články  
 
viz: http://www.nss.cz/padesatilete-zlato-z-budvy 
 
 Na doplnění materiálu pak odkazuji čtenáře na linku:  
 
viz: http://www.olimpbase.org/1963y/1963in.html 
 
 Zde jsou všechny dostupné partie, tabulky, fotografie a podrobný článek. 
 
 Velmistr Jansa ve své přednášce uvedl množství atraktivních historek ze slavného turnaje a zejména 
předvedl některé vybrané partie, zvláště z utkání posledního kola, kdy se rozhodovalo o medailích a kdy náš tým 
hrál (a prohrál) s družstvem Bulharska. Konečné pořadí pak bylo pro nás velmi lichotivé:  
1.ČSSR 24, 2.Jugoslávie 23,5, 3.Bulharsko 22, 4.SSSR 22, atd.  
Sestava ČSSR: Hort 6(10), Jansa 7,5(11), Janata 8(10), Trapl 6,5(8), Augustin 5,5(7), Kupka 2(3). 
 
 Bohužel z uvedené sestavy 3 medailisté již nežijí (Janata, Trapl a Kupka). A je velká škoda, že se 
nemohl dostavit z důvodů nemoci ani brněnský účastník Josef Augustin, který byl v turnaji nejlepší první 
náhradník. 
 
 Velmistr Jansa předvedl analýzy stěžejních partií turnaje, zejména z napínavého střetnutí závěrečného 
kola. Podívejte se alespoň na 2 zajímavé ukázky: 

 
Čipev - Augustin Budva, 1963 

XIIIIIIIIY 
9r+q+rvlk+0 
9+-+n+pzpp0 
9p+l+p+-+0 
9zP-zPp+-+-0 
9-+-zP-vL-+0 
9+RwQL+N+-0 
9-+-+-zPPzP0 
9tR-+-+-mK-0 
xiiiiiiiiy 

Brněnský zástupce vyprovokoval klasickou oběť střelce, která je korektní, ale velmi náročná na vedení útoku. To 
nakonec bílý, bulharský reprezentant nezvládl. 19.Sxh7+! Kxh7 20.Jg5+ Kg6 20...Kg8 21.Dh3 Jf6 22.Se5+– 
21.Dh3 e5 22.Dh7+ Kf6 23.Dh4 23.dxe5+ Jxe5 24.h4+– 23...Ke7 24.Ve1? 24.Je4++– 24...f6 25.Dh5 fxg5 
26.Sxg5+ Jf6 27.dxe5 Kd7 28.Df7+ Kd8 29.Veb1 Dd7 30.Dxd7+ Kxd7 31.exf6 gxf6 32.Sxf6 Sxc5 33.Vc3 Sd6 
34.Sd4 Sb5 35.h4 Ve4 36.Sf6 Vf8 37.Sg5 Sf4 38.Vf3 Se2 39.Vxf4 Vexf4 40.Sxf4 Vxf4 41.Vb7+ Kc6 42.Vb6+ 
Kc5 43.g3 Vb4 44.Vf6 d4 45.f4 Vb2 0–1 
 
 Ve 4. kole finálové skupiny se blýskl Jansa hezkou výhrou nad holandským reprezentantem a přispěl 
tak k vynikajícímu výsledku proti nebezpečnému soupeři 3-1. 
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Jansa - Jongsma, Budva, 1963 

XIIIIIIIIY 
9r+-+-trk+0 
9+-+q+pzpp0 
9p+-zpl+-+0 
9+p+-zp-vl-0 
9P+-+P+-+0 
9+-zP-sN-+-0 
9-zP-+LzPPzP0 
9tR-+Q+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

Bílý v typické pozici sicilské obrany s opozdilým pěšcem d6 a "dírou" na d5 si vytvořil tlak, ovšem černý se z 
počátku výborně pozičnímu presu bránil. 18.Jd5 Sxd5 19.Dxd5 bxa4 20.Vfd1 Vfd8 21.Da5 Db7 22.Vdb1 d5 
23.Vxa4 d4 24.cxd4 Dxe4 25.Ve1! Vxd4 26.Sc4 Dg6?? Nyní bílý zakončí partii jednoduchým obratem na téma 
slabosti poslední řady. 27.Dxe5 Vdd8 28.Vxa6 1–0 
 

 

 
S mladickým elánem velmistr převáděl analýzy partií 

 

 
Posluchárna sleduje jednu z partií 

 



 O universitním mistrovství světa vyšla útlá brožurka a všechny partie čs. družstva s rozsáhlým 
komentářem uveřejnil Čs. šach 1963 (str. 113 až 124), číslo 8 i s fotkou družstva. 
 

 
 

Brožura vzpomínaného turnaje vydaná v Praze (autor J. Šajtar) ve francouzském jazyce a aktuální podpis 
Vlastimila Jansy 

 

 
Kouč družstva Pithart, Trapl, Janata, Augustin, Jansa, Hort, Kupka 

 
 V průběhu přednášky pan Jansa zavzpomínal také na letošní životní jubileum dalšího z tehdejších 
mladých talentů a svého velkého kamaráda Luboše Kaválka a předvedl jeho brilantní partii s Gufeldem (z roku 
1962), která patří ke světovým klenotům šachového umění. Jako bonus ukázal kuriózní střetnutí z jednoho z 
pražských bleskových turnajů, která diváky velmi pobavila: 
 
 



 Kaválek - Jansa 

XIIIIIIIIY 
9rsnlmkqvlntr0 
9zppzppzppzpp0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9PzPPzPPzPPzP0 
9tRNvLQmKLsNR0 
xiiiiiiiiy 

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 e6 7.f4 Se7 8.e5 dxe5 9.Jxe6#  

XIIIIIIIIY 
9rsnlmkq+-tr0 
9+p+-vlpzpp0 
9p+-+Nsn-+0 
9+-+-zp-vL-0 
9-+-+-zP-+0 
9+-sN-+-+-0 
9PzPP+-+PzP0 
9tR-+QmKL+R0 
xiiiiiiiiy 

 

 Ano špatné základního postavení figurek v bleskovce může přinést nečekaně vtipné rozuzlení! 
 

 

 
Vlastimil Jansa vzpomíná ty členy družstva, kteří již mezi námi nejsou 

 
 Mimo partie s Kaválkem dále připomněl několik vtipných historek, které naše družstvo zažívalo při 
různých akcích s tehdejším reprezentačním trenérem a koučem Františkem Pithartem a předvedl jednu z 
vynikajících útočných partií Jindřicha Trapla.  
 

Trapl - Toluš [E26] 
ME Oberhausen, 1961 



 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.a3 Sxc3+ 5.bxc3 c5 6.e3 b6 7.Je2 Sa6 8.Jg3 Jc6 9.e4 0–0 10.Sg5 h6 11.h4 cxd4  

XIIIIIIIIY 
9r+-wq-trk+0 
9zp-+p+pzp-0 
9lzpn+psn-zp0 
9+-+-+-vL-0 
9-+PzpP+-zP0 
9zP-zP-+-sN-0 
9-+-+-zPP+0 
9tR-+QmKL+R0 
xiiiiiiiiy 

12.f4 hxg5 13.hxg5 g6 14.gxf6 Dxf6 15.Dg4 Dg7 16.Sd3 dxc3 17.0–0–0 c2 18.Kxc2 Vfc8 19.e5 d6 20.Je4 
dxe5 21.Dg5 Kf8 22.Jf6 Ke7 23.fxe5 Jxe5 24.Jd5+ 1–0 
 

 Závěr přednášky byl věnován současnému šachu, velmistr rozebral právě probíhající Světový pohár a 
ukázal některé netypické ukázky, které dokazují, že i světový mistři se dopouštějí hrubých chyb. 
 

 
Jansa s organizátory a účastníky turnaje (Novák, Vachek, Jansa, Lička, Vykydal, Kuchynka) 

 
 Všechny, i v textu uvedené partie z přednášky si můžete přehrát na lince 
 
http://www.viewchess.com/cbreader/2013/9/2/Game9762604.html 
 
najdete tam i 3 hezké partie, které velmistr Jansa sehrál na přebornických turnajích v Brně. Partie s tehdejším 
významným sovětským teoretikem Suetinem byla uveřejněna v Šachovém informátoru 20/392.  
 
 
Zdeněk Závodný, 2. 9. 2013 


