
                            

Novák Jaromír, Ing., nar. 25.8.1927. Voják z povolání, plukovník ve výslužbě. Ještě 
nedávno byl předsedou Městského šachového svazu v Brně, je dlouholetým aktivním 
šachovým funkcionářem. V Brně působí od osmdesátých let, předtím byl v Táboře, 
hrával za I. brněnskou, nyní za Lokomotivu Brno. Pěkné úspěchy sklízel v armádních 
korespondenčních soutěžích, kde získal bronz a stříbro (III. přebor 1969/70: 1. Mališ 
10(12), 2. Piecka 9, 3. Novák 8,5 bodu, V. přebor 1971/72: 1. Daněk Václav 10,5(12), 
2.  Novák 9,5 bodu),  je mistrem Brna v KŠ v sezóně 1983/84.   Dodnes často na 
turnajích získává nejen „ceny pro seniory“, ale i čistá vítězství. 

Novák,J - Přib,J [C18]
koresp., 1971
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.e5 c5 5.a3 Sxc3+ 6.bxc3 Je7 7.Dg4 Jf5 (V době, kdy 
se tato partie hrála, nejpopulárnější obrana černého)  8.Sd3 h5 9.Dh3  (Nejostřejší 
pokračování)  9...cxd4  [9...g5!?  10.g4  Jh4  11.gxh5  cxd4  12.cxd4  f5  13.exf6  Dxf6 
14.Dg4 Vg8 15.f4! Dxd4 16.Vb1 je výhodné pro bílého] 10.Jf3 Dc7! [10...Jc6 11.g4 
Jfe7 12.gxh5 Dc7 13.Sf4 Jg6 14.Dg4 Jxf4 15.Dxf4 dxc3 16.Dg3 se osvědčilo bílému 
v  partii  Tal-Petrosjan,  Moskva  1957]  11.Vb1  Jc6  (Nešlo  ovšem  11.-Dxc3+  pro 
12.Sd2 s nasl. g2-g4xh5, ale lepší bylo: 11...dxc3! 12.g4 Je7 13.gxh5 Jbc6 14.Sf4 
Jg6! 15.Sg3 Jgxe5 16.Jxe5 Jxe5 17.Kf1 Sd7 a v této ostré pozici nestojí černý hůře, 
Tal-Korčnoj, Riga 1958)  12.g4 Jfe7 13.cxd4  (Následující zápletku ocenil bílý lépe) 
13...Jxd4 14.Jxd4 Dc3+ 15.Sd2 Dxd4 16.f4 Jg6 17.c3 Dc5 (17...Jxf4 18.cxd4 Jxh3 
19.g5 a černý má problémy se zaběhlým koněm) 18.gxh5 Je7 19.Dg4 Sd7 20.Vxb7 
d4?! 21.Ke2 (Nabízí černému tučnou věž a černý se svodům neubrání, ačkoliv jeho 
dáma na a3 bude trvale ohrožena) 21...Sc6 22.cxd4 Dxa3 23.Vhb1 (Kolem černého 
krále v centru se stahují mračna)  23...Sxb7 24.Vxb7 a6  [24...0–0–0!? 25.Df3 Vd5 
26.Vb3 Da1 bylo asi lepší obranou] 25.Df3 (Hrozí Sb5+) 25...Jd5 26.Vxf7 Kd8 27.f5 
(Archiv Jaromír Novák. Zničujícímu 28.fxe6 zabránit nelze) 1–0

Novák,Jaromír - Zapletal,Jindřich [C89]
Tábor OP, 19.03.1981
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0–0 8.c3 d5 



9.exd5 Jxd5 10.Jxe5 Jxe5 11.Vxe5 c6 12.Sxd5 cxd5 13.d4 Sd6 14.Ve1 Dh4 15.g3 
Dh3 16.Se3 Sg4 17.Dd3 f5 18.f4 Diagram 

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+-+-+-zpp0
9p+-vl-+-+0
9+p+p+p+-0
9-+-zP-zPl+0
9+-zPQvL-zPq0
9PzP-+-+-zP0
9tRN+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

18...Sf3 (Zdá se, že tato teoretická novinka v promrskané variantě Marshallova útoku 
mistru Evropy v koresp. hře nevyšla)  19.Df1 Dh5 20.Jd2 Se4 21.a4 bxa4 22.Vxa4 
g5 23.Vxa6 Vad8 24.Vb6 Vd7 25.Jxe4 fxe4 26.Db5 gxf4 27.Dxd7 fxg3 28.h3 Sc7 
29.Vh6 Df5 a černý se vzdal. 1–0

Novák,J - Urbanec,L [C84]
Brno /Olexa A/ /09/, 1996
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.d4 exd4 6.0–0 Se7 7.Ve1 b5 8.e5 Jxe5 
9.Vxe5  bxa4  10.Jxd4  0–0  11.Jf5  Ve8  12.Sg5  d6  13.Jxe7+  Vxe7  14.Sxf6  gxf6 
15.Vh5  Ve5  16.Jc3  Sb7  17.f4  Vxh5  18.Dxh5  De7  19.Dh4  De3+  20.Kh1  Dd2ł 
21.Vg1  Dxc2  22.Dxf6  Ve8  [22...Dxb2  23.Dg5+  Kf8  24.Dh6+  Ke8  25.Ve1+  Kd7 
26.Dh3+=] 23.f5 
XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9+lzp-+p+p0
9p+-zp-wQ-+0
9+-+-+P+-0
9p+-+-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzPq+-+PzP0
9+-+-+-tRK0
xiiiiiiiiy

  V postavení  diagramu ohlásil  černý mat ve dvou tazích. K partii  se sběhli  snad 
všichni účastníci turnaje. Jaromír Novák hledí na šachovnici a pak povídá: „Tak mi to 
ukaž!“ A Láďa Urbanec předvádí: 23...Dxg2+?? 24.Vxg2+ Jaksi při své „kombinaci“ 



nedocenil, že dostává šach!  /0.45–0.45/ 1–0

To předcházející bylo o Jaromíru Novákovi tak trochu akademicky psáno. Však je to 
také mírně upravená ukázka ze stále nevydaného „Slovníku brněnských šachistů“. 
Mohu  však  prozradit,  že  kromě  toho,  že  perfektně  ovládá  mnohé  varianty  třeba 
francouzské obrany (příjemný důsledek jeho korespondenční praxe), je také velmi 
úspěšným psychologem – amatérem. Kolikrát jsem s ním stál v bleskových a rapid 
partiích  tzv.  na  výhru!  Neúrekom  –  ale  Jaromír  ve  vhodné  chvíli  pronesl  pár 
provokativních slov, potutelně se zatvářil, něco o brzkém vzdání pronesl – a rázem 
bylo  po  soupeřově  koncentraci  a  jeho  trik  slavil  úspěch.  Zapsal  jsem si  několik 
takových proher s ním – zde jedna z nich:  

Novák,Jaromír (1940) - Kalendovský,Jan (2123) [B07]
Brno /KP rapid teams/ (2), 05.03.2005
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Sg5 Sg7 5.e5 dxe5 6.dxe5 Jg4 7.Dxd8+ Kxd8 8.0–0–
0+ Sd7 9.f4 h6 10.Sh4 g5 11.fxg5 hxg5 12.Sg3 Jxe5 13.Sxe5 Sxe5 14.Jf3 Sf4+ 
15.Kb1 g4 16.Jd4 Vxh2 17.Vxh2 Sxh2 18.Sc4 e6 19.Je4 Ke7 20.Jc5 Sc8 Diagram 

XIIIIIIIIY
9rsnl+-+-+0
9zppzp-mkp+-0
9-+-+p+-+0
9+-sN-+-+-0
9-+LsN-+p+0
9+-+-+-+-0
9PzPP+-+Pvl0
9+K+R+-+-0
xiiiiiiiiy

 ("Ty jsi tvrdý hráč, Honzo", pronesl teď Jaromir Novák. A tuto partii - za chvíli zcela 
jasně vyhranou - černý prohrál. Odstartoval Jaromíra Nováka k zisku 6,5-7 na čtvrté 
desce) 1–0

Co ještě o panu Novákovi říci? Bylo by možné hovořit o jeho přátelství s Liboslavem 
Češkem (kdysi v Češkově restauraci na Bratislavské dokonce chodil vypomáhat do 
kuchyně),  o  jeho  levicových  politických  názorech  (které  tak  nesnáší  opačně 
orientovaný přítel  Vykydal)  a které konvenují  Honzovi  Píšemu, o jeho galantnímu 
chování k ženám, které snad dodnes fascinuje jeho jemné umění svádění,  o jeho 
karetní společnosti, v níž se holduje tarokům, o jeho synovi, který zastává významné 
podnikatelské místo a podporuje šachisty tuším v Havlíčkově Brodě, o jeho nesmírné 
tělesné zdatnosti a čilosti, kterou si po celý život udržuje, o jeho obětavosti,  s níž 
pomáhá při organizaci všech turnajů v Lokomotivě Brno, o jeho skvělých šachových 
výsledcích, i když se teď občas dobrovolně v soutěžích družstev nepostaví – a my 
pak po prohraném zápase litujeme, že jsme Jaromíra ke hře nepřemluvili. No – mohl 



bych toho říci slovy vděčnými ještě mnohem více, leč domnívám se, že by se měli ke 
gratulacím připojit i další členové našeho i ostatních klubů v Jihomoravském kraji se 
svými postřehy.

 

(kal)

Požádali jsme členy klubu o doplňění článečku o panu Jaromíru Novákovi. Zde dva 
ohlasy:

Uvedené skutečnosti bych ještě doplnil, že pan Novák je opravdový gurmán, který si 
specialitky umí i sám kvalitně připravit. Vše ostatní tam už i když dost stručně je a 
těžko se cokoliv doplňuje. Vachek



Zdravím,
jak jsem psal znám pana Nováka jen několik posledních let.
Pro Vaše potřeby přiložím pár fotek k použití.

Pár postřehů :
- s tím psychologickým profilem souhlasím taky se mi to několikrát stalo
- neúnavný a pokud zdraví dovolí, tak pomůže kdykoli
- je to patriot a myslí a pracuje pro svůj klub jak málokdo jiný, mladší, zdravější
- stěma ženskýma je to taky pravda, jak je někde nějaká ženština - je alespoň o 19 
let mladší
- má smysl pro humor, nezkazí žádnou srandu
- s Vachkem správci šachového materiálu
- dokáže ukecat - mě ukecával a nahlodával skoro rok, abych vstoupil do Lokálky
- včil mě tlačí do vyšších funkcí výboru - to se mu už ale nepovede
- ve výboru stále činný a dokáže na závěr diskusí formulovat za všechny společný 
usnesení
Toš tak.berta

Pěkná fotka od Břeti Eichlera: pánové Točev, Novák a Češek.
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