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Obãasn˘ seriál, kter˘ ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ pfiedstavuje úspû‰né osobnosti z na‰eho okolí

Nedávno jsem mûla moÏnost setkat se s velmi zaneprázdnûn˘m ãlovûkem, kter  ̆toho stihl v Ïivotû uÏ hodnû dokázat. O to více si váÏím toho, Ïe mi pan
Ing. Vlastimil Chládek, fieditel a spolumajitel Dopravních staveb Brno, vûnoval svÛj ãas a poskytl mi rozhovor pro ãtenáfie ListÛ regionÛ.

·achy – hra nebo Ïivotní styl?

Ing. Vlastimil Chládek. 
Foto: Monika Hlaváãová

Pane Chládku, vím, Ïe se od mládí
vûnujete u‰lechtilému koníãku – ‰a-
chu. MÛÏete nám sdûlit, jak jste se
k ‰achu dostal a kdy jste je zaãal hrát? 

K ‰achÛm mû vlastnû pfiivedla ma-
minka. V ‰esti letech mi koupila moje
první ‰achy, byly magnetické a dodnes si
na nû pamatuji. Nauãila mû tahat figur-
kami a hodnû tím asi ovlivnila mÛj Ïivot.
KfiiÏovatek, které nevratnû urãují ná‰ Ïi-
vot, je hodnû, ale vím, Ïe tato, ta ‰acho-
vá, ta mi dala zelenou. ·achy mû nauãily
hrát podle pravidel. Nauãily mû nejen
prohrávat, ale i vyhrávat tak, abych si
vÏdy svého soupefie váÏil a ctil ho. Ale
hlavnû se ‰achy není ãlovûk nikdy sám,
a to ani v tûch nejtûÏ‰ích chvílích. Nûkde
ve skfiíni vÏdy trpûlivû ãeká tfiicet dva
vûrn˘ch kamarádÛ.

·achy, jak fiíkáte, vás provází cel˘
Ïivot, mÛÏete nám to osvûtlit?

·achy, to pro mû není jen hra, je to
„Ïivotní styl”. V mládí z toho vypl˘vá
tvarování ãlovûka, respektive získávání
vlastností, jako jsou napfiíklad nadhled,
rozvaha, vidûní cíle, spoléhání sama na
sebe, odpovûdnost ke kolektivu, umûní
prohrát, umûní vyhrát, motivace, váÏit
si soupefie, atd… Díky ‰achÛm jsem se
nauãil samostatnosti, vnímavosti, flexi-
bilitû a tyto vlastnosti v‰echny dohro-
mady mi umoÏnily v dal‰ím Ïivotû tfie-
ba mimo jiné fiídit stavební firmu pokud
moÏno bez chyb a bez útrap.

To jsou velmi moudrá slova, pane
Chládku. Bydlíte pfiímo v Moravském
krasu, nedá mi to se nezeptat – ãerpá-
te energii z okolní pfiírody?

Musím fiíct, Ïe mám rád Ïivot a fiídím se
tím, abych ãas, kter˘ zde mám vymûfien˘,
strávil naplno spoleãnû s rodinou a s lidmi,
které mám rád a ktefií se ze Ïivota radují
a hledají jeho pozitiva i tam, kde tfieba
zrovna v danou chvíli nejsou… Moravsk˘
kras mám rád. Rád se jím procházím, nej-
radûji se sv˘m milovan˘m psem Sheilou.
KaÏdoroãnû také se sv˘mi blízk˘mi a zná-
m˘mi organizujeme pfiedsilvestrovsk˘
v˘‰lap zasnûÏen˘m Moravsk˘m krasem.

je bûh Ïivota. Mám rád sport, a to hlav-
nû v jeho rekreaãnû sportovní podobû.
Mezi ty nejoblíbenûj‰í patfií ‰achy, bow-
ling, cyklistika. 

¤íkáte bowling. To jste si musel po-
stavit dráhu, abyste si v Blansku za-
hrál, Ïe? 

Smích… Je pravda, Ïe centrum s res-
taurací uÏ nûjak˘ rok úspû‰nû funguje.
Jsem rád, Ïe si na‰el bowling oblibu. Je
zde spousta skvûl˘ch hráãÛ, dnes sou-
ãasnû uÏ i m˘ch kamarádÛ. 

To je jistû u‰lechtil˘ zámûr, ale vraÈ-
me se prosím zpût k ‰achu. Kdo je va-
‰ím vzorem a se kter˘mi velikány jste
si v Ïivotû zahrál?

Urãitû si nejvíce váÏím Roberta
Fischera. Byl to v˘jimeãn˘ ãlovûk,
kter˘ posunul ‰ach nûkam dál, a díky
nûmu se rozrostly fiady ‰achov˘ch fa-
nou‰kÛ o miliony lidí. VÏdyÈ se stal
mistrem svûta v ‰achu ve sv˘ch pou-
h˘ch dvaceti devíti letech. Tehdy sám,
samojedin˘ postupnû porazil celou
plejádu sovûtsk˘ch velmistrÛ. Ukázal,
Ïe se dá se Sovûty soupefiit. Mnoha li-
dem dal motivaci a to jistû nejen pro
‰ach. V‰echno to vypûtí a osamûlost
musela b˘t pro nûho a jeho mozek zni-
ãující. Amerika se ale bohuÏel, ales-
poÀ podle mû, k nûmu nezachovala
nejlépe. Nezapamatovala si, co pro ce-
l˘ svût udûlal a jak ho namotivoval.
Odvrhla jej. V roce 2008, kdy odmítl
dal‰í léãbu ledvin, zemfiel na Islandu.
Je mi jeho osudu moc líto. 

Co se t˘ãe m˘ch ‰achov˘ch partií,
nejvíce si váÏím partie se Spassk˘m,
Navarou, ·irovem, Korãn˘m, Kaspa-
rovem.  

Nad Borisem Spassk˘m, desát˘m le-
gendárním mistrem svûta jste vyhrál…

Ano, to je mÛj nejvût‰í ‰achov˘ ús-
pûch. Porazil jsem ho tenkrát ve dvaceti
tazích. Sice v simultánní partii, ale ta pak
obletûla cel˘ svût. Její rozbor se dokonce
objevil i ve vydání Washington Post. ¤í-
kám si, Ïe mimo mé ‰achové zku‰enosti

mi ten veãer asi vedla ruku s ãern˘mi fi-
gurkami ‰achová bohynû Caissa. (pan
Chládek se potutelnû usmál) Mûl jsem
moÏnost s Borisem Spassk˘m strávit nû-
jak˘ ãas po partii, choval se velmi pfiá-
telsky a dával mi ten veãer pocítit, Ïe
jsme partnefii. Mám z toho velk˘ záÏitek
a opût se mi potvrdilo, Ïe ti nejvût‰í lidé
jsou vût‰inou nejvelkorysej‰í…

Pane Chládku, neuniklo mi, Ïe 30.
ãervna 2012 ‰achov˘ velmistr Sergej
Movsesjan zahájil simultánkou provoz
novû zrekonstruované Zámecké S˘pky
v Blansku…

Ano, máte pravdu… Pan Movsesjan
pfiijel a spoleãnû s dal‰ími pozvan˘mi
hosty to byla velmi pûknû proÏitá so-
bota spojená s ‰achem, protoÏe nová
S˘pka má i své hotelové „‰achové pat-
ro”. A je‰tû jen krátce, na okraj ke
‰piãkovému svûtovému velmistru
Sergeji Movsesjanovi… Îije dlouho-
dobû v Praze a pfied nûkolika lety vel-
mi usiloval o ãeské obãanství. Od na-
‰ich úfiedníkÛ ho nedostal a tak aã Ïije
zde a má zde dûti, ohlíÏel se jinde…
Nyní hraje za Arménii a pfied nûkolika
málo t˘dny se v dresu Arménie stal 
olympijsk˘m vítûzem. Na‰i úfiedníci ji-
stû dodrÏeli, a moÏná spí‰e i „papeÏ-
‰tûji” pfiedstihli, v‰echna moÏná pra-
vidla o obãanství, a tak Sergej repre-
zentuje jinou zemi. 

Myslím si, Ïe my a na‰i úfiedníci by-
chom mohli kandidovat na svûtovou
‰piãku v umûní komplikovat ve zbyteã-
nostech Ïivot sami sobû…

S˘pka byla úspû‰nû otevfiená a je
zde jak pro místní, tak pro turisty, v˘-
letníky, …

MÛÏete nám tedy novou Zámeckou
S˘pku blíÏe pfiedstavit, prosím?

V podzemí, v místû b˘valé diskotéky,
mají hosté moÏnost nahlédnout do „pod-
svûtí”. Pivotéka s kapacitou 70 míst na-
bízí nûkolik druhÛ piv, jak domácích tak
i zahraniãních. Cel˘ interiér je ladûn do
ãervené barvy podsvûtí, a název plnû vy-
stihuje, jak se zde budete cítit.

Pokraãování textu na stranû 13

Je to v období vánoãních svátkÛ jednak
pfiíjemná zmûna (od náv‰tûv, jídla, televi-
ze a v‰eho, co k svátkÛm jako takov˘m
bohuÏel dnes uÏ patfií) a jednak ãlovûk 
udûlá nûco pro sebe, pozdraví se s pfiáteli,
… komunita byla vÏdy dÛleÏitá pro pfieÏi-
tí. BohuÏel v dne‰ní dobû uÏ si to lidé
mnohdy neuvûdomují, není ãas, kaÏd˘ má
moc práce, … Já ale povaÏuji za dÛleÏité
se na práci nevymlouvat, Ïít opravdu na
plno a utíkat Ïivotem s vûtrem o závod.
„Dokud jsme zdraví a mladí”, pak uÏ bu-
de pozdû. 

TakÏe proÏíváte kaÏd˘ nov˘ den „ja-
ko by byl poslední”? Jak to v‰echno stí-
háte? Platí u vás také pofiekadlo, Ïe
ãím míÀ ãasu ãlovûk má, tím hospodár-
nûji s ním nakládá?

SnaÏím se v‰e skloubit dohromady,
samozfiejmû ãlovûk nemÛÏe zanedbávat
pracovní povinnosti. Na druhou stranu
bez odpoãinku a relaxace by nebyly za-
se ty v˘kony… v‰e se v‰ím souvisí, to


