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2016: 

 

360) Ve 4. kole KP jen remíza 
 

O neúspěchu se nepíše příjemně, ale nejde jen "vyzobávat" to nejlepší a špatné zakrývat. To bychom se 

nepohli kupředu. I k nezdaru je třeba postavit se čelem a rozebrat jeho příčiny, ať je to příště lepší.  

 

Dnes jsme sehráli zápas 4. kola KP proti Gambitu Jihlava B. Chyběli nám dneska Ruda a Tonda a každý 

ze soupeřů, kteří jezdí do Náměště, většinou postaví zrovna proti nám pokud možno nejsilnější sestavu. 

Ani dneska tomu nebylo jinak a tak po porovnání ELO jednotlivých dvojic bylo jasné, že máme lepší 

ELO na prvních 5 šachovnicích a na posledních 3 zase soupeři. Nečekal jsem lehký zápas.  

 

Vilém stál o něco hůře, rozhodující momenty jsem neviděl, a najednou prohráváme 0:1. Zuzana vsadila 

vše na útok, obětovala figuru a později ještě kvalitu. Jak známo, brání se hůře než útočí a k našemu štěstí 

její soupeř nepostavil včas věž na sloupec h a s věží méně upletla Zuzka matovou síť. 1:1. Tomáš přešel 

ze zahájení po hromadných výměnách do koncovky, která nebyla bez jedu, ale soupeři se shodli na 

remíze a nepokoušeli osud. 1,5:1,5. 

  

Černými jsem rozehrál variantu, která mi moc nesedí, nicméně vyrovnal jsem hry a po výměnách dam, 

kdy jsem začal stát lépe, udělal soupeř hrubou chybu a před ztrátou materiálu se vzdal. Ještě jsme 

nestačili podepsat partiáře a dostavil se šok: David s pěšcem navíc a přivyhranou pozicí propočítával 

rozhodující útok a potáhl druhou věží, než původně chtěl. Byla to obrovská hrubka, soupeř sebral 

jednotahově věž a David se ihned vzdal. 2,5:2,5. Mirek Horák ve střední hře zakombinoval, ale soupeř 

byl na výši a potřeboval více času, aby se nedostal do nevýhody. Dostal se ale do časové tísně a partii 

neudržel. Prohráváme 2,5:3,5 a na výhru v zápase potřebujeme, aby Víťa s Petrem oba vyhráli.  

 

Dvojčata Skořepova už nejsou žádní lehcí soupeři. Petr ještě Jakuba přehrál, ale Víťovi se navzdory tlaku 

v koncovce dam a čtyř jezdců nepovedlo najít, jak prorazit, a po remíze v této partii i celý zápas skončil 

remízou 4:4, což znamená ztrátu dvou bodů. 

  

Proč jsme prohráli? Nenastoupili jsme v nejsilnější sestavě, snad jsme si i mysleli, že to půjde jednoduše. 

Chvilkové nesoustředění může zmařit i dlouhodobou snahu. Snažme se k dalším zápasům přistoupit 

odpovědně a bojujme dál, nic ještě není ztraceno!  

(MIČ) 

 

 

361) V 5. kole KP výhra v Pelhřimově 

 
Dnes jsme vyrazili k zápasu 5. kola KP do Pelhřimova. Domácí tým, který nás tady čekal, není té síly, 

jako před pár lety, ani nenastoupil v nejsilnější sestavě. I nám chyběli hráči základní sestavy, ale byl jsem 

nakonec rád, že nás bylo osm,když před pár dny to vypadalo všelijak. Pár subjektivních dojmů ze zápasu: 

Nejprve skončil Ruda, jeho soupeř opakoval tahy a beze ztráty materiálu se tomu nedalo vyhnout. Vilém 

převedl čtyřvěžovou koncovku do pěšcové, ty jsou hodně ošidné. Jeden neopatrný tah může otočit 

výsledek. Tady musíme přiznat, že jsme měli sportovní štěstí. Soupeř mohl vyhrát, ale hrál zbytečně 

rychle, ač měl fůru času na přemýšlení. Pozice se změnila, když si oba postavili dámy, a po výměně dam 

Vilém vyhrává další pěšcovku! Brzy nato vítězí Tonda, který se však v průběhu partie dostal do horší 

pozice a musel pozici držet. Dočkal se, po soupeřově chybě byl za pár tahů konec. Přestože po 2 hodinách 

hry vypadaly pozice nic moc, věřil jsem v naši hráčskou sílu, že se později ukáže. 

 

David měl po 20 tazích tak zablokovanou pozici, že na výhru ji nemohl hrát nikdo a tak další remíza, 

vedeme už 3:1. Petr Halbrštat převedl partii do koncovky věží a jezdců a vzhledem ke stavu zápasu nabídl 
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remízu, která byla přijata. Petr Walek sehrál partii jako starý mazák. Po brzké výměně dam odhadl lépe 

než soupeř další plány a slabiny pozice soupeře a postupně jej přetlačil. Po důležité výhře vedeme už 

4,5:1,5 a zápas vyhráváme, nedohrané jsou ještě dvě partie. 

 

Štefan postavil svou typicky pasivní pozici a soupeř se dostal k útoku. Pak ale pozici zablokoval a Štefan 

sice ztratil kvalitu, ale uzavřel soupeři věž, takže výsledek byl otevřený. Zároveň ale byl téměř v 

zugzwangu a nemohl najít cestu, jak se z toho vymanit. Soupeř našel plán, prošel králem přes celou desku 

a pěšcem do dámy. Nakonec to byla jediná prohraná partie dnešního zápasu. Osmdesátiletý Štefan ale 

vydržel bojovat 4 hodiny a zaslouží respekt! Moje partie skončila jako poslední. Nedařilo se mi nic 

kloudného vymyslet a v určitých fázích partie stál lépe spíše soupeř. Po 40. tahu, kdy nám přibyla 

půlhodina na přemýšlení, jsem v pozici s pěšcem méně našel pěknou kombinaci s obětí věže a následně i 

dámy, kdy jsem ve výsledku získal pěšce a přešel do remízové jezdcové koncovky. Hledal jsem tam i 

maty, v některých variantách dříve jsem je viděl, ale v této pozici jsem byl po 4 hodinách dost unaven... 

Kdyby mi někdo poklepal na rameno a řekl mi, že tam mám mat 5. tahem, našel bych jej. Místo toho jsem 

našel hezkou cestu k remíze. Celkový stav zápasu je 5:3 pro Náměšť.  

 

Další kolo hrajeme za 14 dní doma proti Havlíčkovu Brodu, který vede tabulku. Víťa bude ještě na 

Kanárech, Mirek s Vilémem budou hrát turnaj v Liberci a tak musíme nasadit všechny síly, abychom měli 

šanci (pokud teď všechny 4 zbývající zápasy vyhrajeme, postupujeme bez ohledu na ostatní výsledky :-))) 

 

Pořadí Krajského přeboru - Vysočina   po 5. kole : 

Poř. Tým     Záp. +   =   -         Body   Skore   Výher    
1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod A  5 4   0   1 12 22½ 16 

2. TJ Žďár nad Sázavou A  4 3   0   1   9 21 16 

3. TJ Spartak Pelhřimov A  5 2   1   2   7 21 14 

4. ŠK Caissa Třebíč B   5 2   1   2   7 20 12 

5. TJ Náměšť nad Oslavou  4 2   1   1   7 17 12 

6. Silko Gambit Jihlava B  4 1   2   1   5 16   9 

7. Spartak Velké Meziříčí A  4 1   1   2   4 14½ 10 

8. ŠK Světlá nad Sázavou B  5 1   0   4    3 15   8 

9. TJ Jiskra Humpolec A  4 1   0   3   3 13   9 

(MIČ) 

 
361 do bojů v KP zasáhl i 80-letý Štefan Paulenda 
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362) Prohra s Havlíčkovým Brodem 

 
Dnes jsme sehráli zápas 6. kola KP proti vedoucímu týmu soutěže, Jiskře Havlíčkův Brod. První partie 

skončily po necelých 3 hodinách hry. Zuzana Krumlová bohužel ve střední hře nenašla dvojtahový zisk 

dámy a v přechodu do koncovky pak soupeř ulovil jejího zatoulaného střelce. Partii pak dotáhl k výhře. 

Tonda Čížek v zahájení zpochybnil závazný výpad soupeře pěšcem a spustil protiútok, který brzy dotáhl 

k materiálním ziskům a výhře. Vzápětí  jsem vystupňoval černými tlak na dámském křídle, získal jsem 

pěšce a po oběti střelce se soupeř před postupem spojených pěšců do dámy musel vzdát. Ruda Zezula se 

zatoulal dámou a soupeř mu nachystal past, ze které nebylo úniku. Škoda, zatím průběžný stav 2:2.  

 

David Mičulka získal v zahájení gambitového pěšce, ale pak místo dobrání v centru jezdcem, po kterém 

by měl zdravého pika navíc, dobral na d4 pěšcem a tak mu zbyl navíc pěšec izolovaný, kterého soupeř 

úspěšně zablokoval. Ještě to mohl zkoušet, ale plán k využití pěšce navíc nenašel a byla z toho první 

remíza v zápase. Tomáš Košut přešel do čtyřvěžovky, kde mu mohl protivník udělat problémy, ale k 

aktivní hře se dostal naopak Tomáš, kterému se za cenu pěšce podařilo soupeři odřezat krále na sloupci h. 

Pak hledal plán k výhře, ale nakonec se v koncovce, ve které mohli chybou prohrát bílý i černý, 

dopracovali k remíze. Průběžně 3:3 a na výhru zápasu to nevypadá, protože Petr Halbrštat, který ve 

střední hře obětoval figuru za dva pěšce, ale další výhodu třeba v podobě útoku na krále už nezískal, po 

postupných výměnách přešel do koncovky, ve kterých byla figura méně cítit. Navíc musel dávat pozor na 

vidličky od soupeřčiny dvojice jezdců, takže pozorná soupeřka se vyhnula nástrahám a donutila Petra v 

beznadějné pozici vzdát. Prohráváme 3:4 a Petr Walek v té chvíli dostal nabídku remízy. Jako starý 

bojovník odmítl, celou partii stál lépe. Po výměně dam však vzniklá koncovka V+S:V+J vypadala na 

remízu. Petr ještě zkoušel něco vymyslet a chvíli to vypadalo, že by mohl vyhrát, ale soupeř dotáhl partii 

až do holých králů a po remíze tak prohráváme nejtěsnějším poměrem 3,5:4,5.  

 

Vzhledem k průběhu zápasu docela zklamání, protože v několika partiích jsme nevyužili šancí - mohlo to 

dopadnout obráceně. Na kdyby se ale nehraje a musíme to zkusit příště. 

(MIČ) 

 

363) Remíza ve Žďáru 

 
Dnes jsme hráli ve Žďáru zápas 7. kola Krajského přeboru 2015/2016 proti místním. Oběma družstvům 

chyběl jen 1 hráč základní sestavy, za Žďár nastoupilo 7 kandidátů mistra a jedna 1. výkonnostní třída. 

My jsme nastoupili konečně s Víťou, který byl se školou měsíc na stáži přes 3500 km daleko, takže nám 

první hráč soupisky chyběl ve dvou zápasech. Na 6 šachovnicích měli vyšší ELO žďárští, na 2 deskách 

my, favority jsme tedy nebyli. Průběh zápasu však ukázal vysoké kvality našeho družstva.  

 

Již běhěm první hodiny zápasu za mnou přišel náš mistr FIDE Tonda Čížek s tím, že nabídne remízu, 

protože se nemůže soustředit na partii. Sdělil mi, že se mu stala v mimošachové působnosti nemilá věc a 

musí na to myslet. Snažil jsem se ho přesvědčit, jestli přece jen nezkusí na to aspoň v průběhu zápasu 

zapomenout, vždyť zatím všechny své partie vyhrál... Nemůžu mít Tondovi za zlé, že ji pak nabídl, 

soupeř ihned přijal. Jsou prostě věci mezi nebem a zemí, které silně ovlivňují naše konání. Prostě jsou 

důležitější věci, než šachy. Nakonec - jsem rád, že v takové situaci s námi vůbec jel. Tonda je obětavý, 

věřím, že další zápasy již sehraje v pohodě. O chvíli později dostal Mirek Horák nabídku remízy od 

soupeře s ELO o 250 bodů vyšším. Mirek stál v tu chvíli o něco lépe, ale v dosud nevyjasněné střední hře 

byla přijata, průběžný stav je 1:1.  

 

Po další hodině hry skončily další dvě partie: Tomáš Košut se držel srdnatě, ale zkušený soupeř využil 

oslabení bílých polí na královském křídle a Tomáš se pod rozhodujícím útokem musel vzdát. Vilém 

Feldvábl hrál proti soupeři s ELO o 400 bodů vyšším, ale hrál výborně a až do koncovky to byla 

vyrovnaná partie. Teprve v koncovce se začla rovnováha narušovat, aktivnější soupeř si vytvořil volného 

pěšce a přes výborně vedenou partii musel Vilém vzdát. Prohráváme 1:3.  
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Boje na prvních čtyřech šachovnicích pak trvaly více než 4 hodiny, na nich jsme začínali mít navrch: Petr 

Walek se zase dostává do formy. Soupeře, známého svým originálním pojetím zahájení, v zahájení 

překvapil netradičním postupem. V centru obětoval pěšce, pak následoval pochod Petrova krajního pěšce, 

soupeřova krále vyhnal skoro přes celou šachovnici, ale jasná výhra pořád nebyla vidět. Petr však projevil 

neobyčejnou trpělivost a mačkal soupeře dál. Myslím, že odmítl i nějakou nabídku remízy. Závěr 

originální partie byl taktéž působivý, připomínal pochod hrdinného pěšce Budlika. snižujeme na 2:3. 

David Mičulka ze zahájení černými vyrovnal a když dostal nabídku remízy, jako kapitán jsem mu řekl, ať 

hraje dál. V koncovce to byl jen David, kdo to mohl zkoušet vyhrát. Nakonec po dalších asi 10 tazích 

remízu přijal, pak už se nedal čekávat jiný výsledek. 2,5:3,5. 

  

Víťa Kratochvíl černými vyrovnal hry a začal mít převahu. Tu proměnil na sklonku střední hry ve výhodu 

dvou pěšců, ale asi 15 tahů hrál na půlminutě a tady projevil hráčskou vyzrálost i sebevědomí. V časové 

tísni odmítl nabídku remízy. Brzy měl pozici vyhranou, přítomnost těžkých figur ale dávala tušit, že to 

nebude tak lehké. Víťa se však nelehkého úkolu zhostil s rutinou a vyrovnáváme tak průběžný stav na 

3,5:3,5. Jako poslední jsem dohrával já. Během bojovné partie, kterou jsme oba hráli na výhru, se mi z 

pozice po zahájení o něco horší podařilo vykřesat šance nalezeních několika silných tahů. Nekryl jsem si 

napadeného pěšce a věřil jsem, že když ho soupeř vezme, otevře mi sloupec a rozhodnu útokem na krále. 

Soupeř byl ale na výši a otráveného pika se ani nedotkl. Také jsme v koncovce střelce proti jezdci 

odehráli asi 15 tahů na minutě, v určitých chvílích jsme oba nacházeli jediné tahy, které neprohrávaly. 

Snažil jsem se vyhrát, ale soupeř taky. Nakonec z toho byla asi zasloužená remíza jak v této partii, tak v 

celém zápase (v něm jsme snad měli přece jen maličko navrch) 4:4. 

  

Dnes musím pochválit bez výjimky všechny členy družstva za přístup k zápasu, za snahu i za bojovnost. 

Se Žďárským Áčkem jsme v minulosti obvykle prohrávali. Dneska jsem i za průběžného stavu 1:3 věřil, 

že zápas neprohrajeme a možná i zvítězíme.  

 

364) Výhra v KP s Humpolcem 

 
Dnes jsme odehráli zápas 8. kola KP proti Humpolci, kteří od nás přebírají "žezlo" družstva s nejmladším 

věkovým průměrem v soutěži. Zápas byl méně dramatický, než jsem čekal, protože nejen my, ale ani 

soupeři nehráli v nejsilnější sestavě. 

Již asi po dvou hodinách hry získal Petr walek kvalitu, kterou rychle proměnil v bod. Štefan Paulenda 

nastoupil k dalšími zápasu KP s osmi křížky a proti jeho mladému soupeři to nebylo znát. Z vyrovnané 

pozice si soupeř udělal slabiny u krále, Štefan nezaváhal a baterií dáma + střelec jej postavil před 

nekrytelný mat. V mé partii jsem po zahájení nebyl zvlášť spokojen, v rovné pozici mi ale soupeř vyměnil 

svého střelce za centralizovaného jezdce a doufal ve výměnu dam. Tu jsem odmítl a přesunul ji na 

královské křídlo, soupeř se pak trochu předčasně vzdal, pozice ještě nebyla jasně vyhraná. Tonda Čížek 

obětoval ve střední hře svému mladému soupeři dva jezdce za věž a volného pěšce. Mladík mu pak úlohu 

usnadnil, po hrubé chybě se musel vzdát před matem. Vedeme již po 2 1/2 hodinách 4:0 a vypadá to, že 

už půjde jen o výši skóre. 

Petr Halbrštat nejdříve v zablokované pozici odmítl remízu a zkoušel prorazit, ale bylo to marné a za 

vysokého vedení družstva remízu přijal, čímž zajistil družstvu výhru. David Mičulka černými brzy 

vyrovnal a stál trochu lépe, přehlédl však soupeřovy dva silné tahy střelci. V povážlivé situaci se pak 

bránil přesně, takže soupeř měl jen lepší pozici s pěšcem navíc. Soupeř hledal cestu k výhře, ale David 

postupně vyrovnal. To si ale soupeř neuvědomil a snaha vyhrát vyústila v hrubou chybu, po které David 

svázal jezdce a během několika tahů se soupeř musel vzdát. Tomáš Košut si připravoval černými útok na 

královském křídle. Dlouho se soupeři podařilo odolávat, pak ale ztratil dva pěšce a přes krkolomnou 

snahu pozici zkomplikovat Tomáš vše hlídal a zvyšoval svoji výhodu, až soupeř uznal marnost dalšího 

pokračování ve hře a vzdal se. vedeme 6,5 : 0,5. V poslední rozehrané partii Vilém neutralizoval svého 

mladého soupeře a přešel do vyrovnané koncovky. Pěšec navíc byl součástí izolovaného dvojpěšce, takže 

to nehrálo žádnou roli. Po výměně lehkých figur partie přešla do koncovky nestejnobarevných střelců, 

která obvykle končí remízou, Vilém si ale nechal sebrat pěšce na h2 a soupeř pak měl volného pěšce na 
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obou křídlech. Když našel plán k výhře, zaznamenali jsme jedinou prohru partie v tomto zápase a 

vyhráváme nakonec 6,5 : 1,5.  

Dnešní zápas nakonec nepřinesl žádnou zápletku, přestože obzvláště mladíci z Humpolce se ve hře 

zlepšují a již dnes jsou zdatnými soupeři. 

 (MIČ) 

 

365) Mladí šachisté O velikonočního beránka 

 
V sokolovně proběhl šachový turnaj "O Velikonočního beránka". Je to jeden z turnajů Ligy 

Vysočiny. Zúčastnilo se celkem 61 hráčů a hráček. Za Náměšť nastoupilo šest hráčů - Mikuláš 

Vrba, Jakub Zezula, Matyáš Kuchar, Miroslav Rous, Matěj Zezula a Stanislav Pelán.   

Pro Mirka Rouse a Standu Pelána to byly první zkušenosti s šachovým turnajem, přesto se jim podařilo 

získat nějaký ten bod. Všichni kluci se srdnatě prali ve velmi vyrovnané konkurenci. Nejlepšího výsledku 

z Náměšťských se podařilo dosáhnout Matyáši Kucharovi - ze 7 kol 4,5 bodu, což mu vyneslo 3. místo v 

kategorii H10 a celkově 17. místo. Druhým nejlepším z domácích byl Mikuláš Vrba  - 9. místo v 

kategorii H14 a celkově 26. místo se 4 body. Tato kategorie H14  má velké zastoupení hráčů s vyšší 

výkonnostní třídou. Dalším byl Jakub Zezula.  Ten v prvním kole podlehl stejně tak jako Mikuláš Vrba v 

pozdějším kole s nejstarší hráčkou z klanu Šťávových, kdy asi ještě dospával nad šachovnicí, ale i on pak 

zabojoval a získal 4. body a to mu vyneslo 6. místo v kategorii H10 a celkově 28. místo. Nejmladší 

domácí hráč Standa Pelán se na svém prvním turnaji pral se všemi nástrahami turnaje, ale popral se 

srdnatě a získal krásných 2,5 bodu, což mu vyneslo krásné místo v kategorii H8 a celkově 48. místo. I 

Mirek Rous byl na svém prvním turnaji a tak se tedy rozkoukával, co takový turnaj obnáší a jak je těch 7 

kol pro takto malé hráče náročných. I Mirek v závěru zabojoval a předvedl, že mu to šachově myslí. 

Získal 1,5 bodu, což stačilo na 9. místo v kategorii H8 a celkově 58. místo. Náš druhý nejmladší hráč z 

týmu je Matěj Zezula. Je to již jeho několikátý turnaj v této sezoně, ale vybral si svůj špatný den a moc se 

mu nedařilo. Z předchozích turnajů byl zvyklý na vyšší bodový zisk, a tak sám byl pod tlakem z nezdaru. 

V závěru také získal 1,5 bodu, a to stačilo na 10. místo v kategorii H8 a celkově 59. místo. Nejmladší 

hráči se nám zatím pohybují v celkových výsledcích na koncových pozicích, ale  je potřeba je pochválit 

za velkou bojovnost a nasazení, zvládnutí pro někoho nepředstavitelné námahy soustředění na 7 kol a 

celodenní turnajový mumraj. S každým dalším turnajem získávají zkušenosti a určitě se ve výsledcích 

posunou stejně tak jako naši matadoři Mikuláš a Kuba nejméně do první poloviny absolutního pořadí. 

Škoda jen, že náš tým nemá ve svých řadách alespoň jednu dívku. Velice rádi bychom ji uvítali a ne 

jednu, protože nám chybí do týmu pro soutěž družstev, kde musíme využívat hostování  Viktorky 

Michálkové z Třebíče. Děkuji Petru Krátkému a týmu DDM, jak se zhostili pořádání turnaje. 

Jan Zezula 

 
365 Matyáš Kuchar 3. místo v H10 
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366) Šachisté na Pobeskydí 2016, Víťa Kratochvíl pátý! 

 
Ve dnech 24.-28. března se čtyři hráči náměšťského Áčka zúčastnili otevřeného mezinárodního 

turnaje Pobeskydí ve Frýdku-Místku. Turnaj je součástí velkého festivalu celkem šesti turnajů, 

z nichž 3 mají název Turnaj šachových nadějí – jedná se o silné otevřené mezinárodní turnaje dětí 

do 9, 12 a 15 let. Dále se hrály uzavřené mistrovské turnaje o 10 hráčích – jeden mužský a jeden 

ženský. Celkem hrálo v 6 turnajích asi 300 hráčů. Naše výprava – Vít Kratochvíl, David a Petr 

Mičulkovi z TJ Náměšť nad Oslavou a Petr Walek ze ŠK Caissa Třebíč, který za naše Áčko 

hostuje, hrála turnaj Pobeskydí mezi 94 hráči ze 7 států včetně 11 držitelů mistrovských titulů. 

V turnaji hraném zrychleným švýcarským systémem se naši hráči rozhodně neztratili. Petr Mičulka sehrál 

řadu obsažných partií. V partiích proti mistrům chyběl bodový závěr – proti polskému mistru – 

zázračnému dítěti Pultorakovi – dosáhl po oběti dvou figur nadějný útok, ale v kritické pozici si nevybral 

nejlepší tah a nakonec po 4 hodinách hry prohrál v koncovce. Naopak proti ruskému mistrovi 

v posledním kole uvěřil soupeřově kombinaci - kdyby ji prověřoval, nevzdal by se ve vyrovnané pozici. 

Velmi solidní zisk 5 bodů znamenal celkově 26. místo z 94 účastníků. Petr Walek v prvním kole porazil 

mistra Rabatina, pak se střídaly výborné výsledky s menšími nezdary a se ziskem 5 bodů skončil na 25. 

místě. David Mičulka remizoval s alžírským mistrem Abdelouhabem, celkem získal velmi pěkných 5,5 

bodu a umístil se na 22. místě. Nejlepší výsledek zaznamenal Víťa Kratochvíl, který prohrál jen s vítězem 

– mistrem Plátem. S dalšími dvěma mistry remizoval, získal celkem vynikajících 6,5 bodu a za výkon 

performance 2310 si připíše 54 ELO-bodů! Skvělý výsledek znamenal pro Víťu cenu za celkové 5. místo 

a další cenu za nejlepšího hráče do 18 let! Všichni členové naší výpravy si v průběhu turnaje zahráli na 

předních šachovnicích a prověřili řadu favoritů. 

(MIČ) 

 

 
366 Víťa Kratochvíl na Pobeskydí nejlepší do 18 let a celkově pátý! 
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367) Jak jsme poprvé hráli soutěž družstev 

 
Protože v šachovém kroužku DDM Náměšť nad Oslavou už je nás konečně dostatek na sestavení 

družstva, zaregistrovali jsme naše mladé hráče u Šachového svazu České republiky, abychom se mohli 

účastnit Krajského přeboru družstev mladších žáků, který jsme hráli naposled v roce 2010. Letos byly 

ročníky šestičlenného družstva určeny takto: 4 chlapci narození 2004 a mladší, 1 dívka 2004 a mladší a 1 

chlapec 2007 a mladší. Jelikož nemáme ve svých řadách žádnou dívku, využili jsme možnosti postavit 1 

hosta z jiného oddílu a domluvili se na hostování s oddílem Caissa Třebíč, za který hraje Viktorie Nela 

Michálková, která už má zkušenosti z Mistrovství ČR ve své věkové kategorii i s hraním pomalejším 

tempem.  

Když byly několik dní před turnajem uzavřeny přihlášky, zjistilo se, že se přihlásilo rekordních 8 družstev 

(v minulosti to bylo myslím nejvíce 5), takže předpokládaný systém hry každý s každým tempem 2x25 

minut na partii s přídavkem 10 sekund za každý tah by znamenalo hrát od rána do večera (předpoklad byl 

až do 18:30 hodin!) a tato možnost byla tak absurdní, že se dva dny před turnajem rozproudila rozsáhlá 

mailová debata o tom, jak v této mimořádné situaci upravit systém hry. Jednou možností bylo hrát ve 

dvou skupinách po 4 družstvech s postupem do skupin o 1.-4. a 5.-8. místo se započtením vzájemného 

zápasu z úvodní skupiny. To by znamenalo 5 zápasů původním tempem hry, zkrácením do rozumných 

odpoledních hodin a spravedlivým sestavením pořadí. Druhou možností bylo zkrátit tempo na přemýšlení 

na 2x15 minut + 10 sekund za tah, což by vyhovovalo asi 90 % hráčů, snad jen několik nejlepších by 

poznalo, že se čas na přemýšlení zkrátil. Dlouho nebylo o systému jasno. Když se v předvečer turnaje 

dokonce objevila možnost, že někteří z vedoucích by chtěli hrát původním tempem a každý s každým, 

napsal jsem, že za této situace ani nikam nepojedeme. O systému hry se pak rozhodovalo až na místě a po 

hlasování 4:4 nakonec zvítězila ta absurdní varianta! V tu chvíli jsem opravdu chtěl jet hned domů, 

protože v této věkové kategorii to znamenalo pro děti nadměrnou zátěž, tím spíš pro naše hráče, kteří 

tvořili na turnaji jasně nejmladší družstvo. 

Dva dny před odjezdem na turnaj jsem dostal zprávu, že jeden z chlapců má vysoké horečky a nebude 

moci jet. V jiném ze zúčastněných oddílů, ve kterých vybírají z několikanásobně většího počtu hráčů, by 

náhrada byla provedena rychle. V našem případě jsem řešil, zda jet hrát v pěti hráčích a prohrávat každý 

zápas už od začátku kontumačně 0:1, nebo zaregistrovat (jestli to tak rychle vůbec jde) Standu, který 

začal chodit do kroužku nedávno (a ještě nechodí do školy). Nakonec se podařila rychlá registrace a 

s vědomím, že chlapci hrající na posledních dvou šachovnicích hráli svůj první turnaj v životě před 14 

dny, jsme odjeli do Havlíčkova Brodu na turnaj, na který jsem se těšil už několik měsíců. 

Rozhodnutí na místě, že se bude hrát do úmoru, svědčí o tom, že řada vedoucích družstev dala před zájmy 

dětí přednost buď svým jakýmsi ambicím, nebo při hlasování nevěděli, do čeho jdou. Tvrdili totiž, že 

děcka stejně hrají rychle a do 20-40 minut bude každé kolo odehráno, takže skončíme ve 14-15 hodin. 

Kdo jsme tvrdili, že toto bude sice platit pro většinu dětí, ale v každém kole se najde několik delších 

partií, jsme byli v menšině. První kolo začalo se zpožděním před 10. hodinou. Téměř všechny z 24 

současně hraných partií skončily do půlhodiny, jen ve třech se pokračovalo… Poslední se dohrála za 70 

minut. A tak to pokračovalo i v dalších kolech, zhruba hodinu na každé kolo.  

Všech 8 družstev se do hrací místnosti nevešlo. Pořadatelé to vyřešili tak, že hráči šestých šachovnic ze 

všech družstev hráli v zadní místnosti. To bylo další špatné rozhodnutí. Nejen, že jsme neměli družstvo 

pohromadě, ale navíc ti obvykle nejmladší a nejméně samostatní byli od nás několik desítek metrů 

daleko, takže jsem přebíhal několikrát během každého kola a původně připravené listy, na které jsem si 

chtěl psát poznámky jednotlivě ke každému hráči o průběhu partií, jsem tak nahradil focením zajímavých 

pozic, vzniklých před našimi hráči v průběhu jednotlivých partií. Na jejich řešení se podíváme v kroužku. 

Nedostatek místa se dal vyřešit tak, že by se 3 zápasy hrály v přední a 1 v zadní místnosti, družstva by tak 

hrála pohromadě. Jak mohli kluci vidět, nejlepší hráči si své partie pečlivě zapisovali, aby si z nich něco 

odnesli i doma při jejich rozboru. Zapisování partií a jejich rozbor bude další opatření, které pozvedne 

významně úroveň hry našich mladých nadějí. 

Během dne se naštěstí děti zabavily, přestože většinu času čekaly na dohrání delších partií a nebylo na 

čem sedět. Maminky seděly obvykle na koberci. Po dvou odehraných kolech již bylo po poledni a tak 

jsme se rozhodli, že odehrajeme jen 5 kol a pojedeme domů. Nakonec jsme si dali čas do 15 hodin a těsně 
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před ní jsme ještě odehráli 6. kolo proti pozdějšímu vítězi. Kdy turnaj skončil, ani nevím. Ještě teď se 

zlobím na ostatní vedoucí i organizátory, protože takhle se to s malými dětmi dělat nemůže. 

 
367 družstvo mladších žáků na KP – Staník, Matyáš, Kuba, Viktorka, Mirek a Matěj 

 

K průběhu turnaje: Podle průměrného ELO jsme byli nasazeni jako nejslabší tým. V těchto věkových 

kategoriích ale ještě více záleží na věku a na tom, jak dlouho kdo šachy hraje. A tam byly rozdíly ještě 

větší (v průměru 2-3 roky), takže poslední 8. místo bylo očekávané – podrobné výsledky zde: http://chess-

results.com/tnr216354.aspx?lan=5. Letos jsme se přijeli jen zúčastnit, perspektivy do dalších let vidím velmi 

slibné (ovšem hrát turnaj tímto systémem se už nesmí!). Musím všechny členy družstva (bez výjimky) 

pochválit za příkladnou bojovnost. Stručně k jednotlivým hráčům: 

Na první šachovnici hrál proti nejlepším hráčům ze všech týmů Kuba Zezula. Hned v první partii získal 

proti silnějšímu soupeři po kombinaci dámu za věž. Proměna převahy ve výhru ale nebyla snadná a 

nakonec Kuba zachránil aspoň remízu díky znalosti koncovky s krajním pěšcem. Ještě několik dalších 

partií (všichni soupeři byli o 2-3 roky starší a šachy hrají mnohem déle) dávalo v jejich průběhu určité 

šance, starší lídři týmů však Kubu vytrvalostí „vyseděli“ a nakonec Kuba další body nezískal. Stačí přidat 

trochu soustředění a ubrat respektu ze soupeřů a brzy jim to bude Kuba oplácet. 

Hned za ním hrála Viktorka Michálková. Ta strávila nad partiemi nejvíce času ze všech členů družstva. Je 

vidět, že má dost zkušeností s partiemi hranými delším tempem, trpělivost už získala. Nebojácně bojovala 

proti ELOvě silnějším soupeřům, kteří ji někdy přehráli díky lepšímu taktickému postřehu. Hra se 

silnějšími jí určitě dala šachově mnohem více, než kdyby sbírala body proti slabším na nižší šachovnici. 

Viktorka získala ze 6 partií 2,5 bodu, což bylo z družstva nejvíce. Jako jediná z družstva hrála proti stejně 

starým soupeřům, kromě jedné dívky však proti samým klukům, kteří hrají zpravidla útočnější šachy, 

takže to měla hodně těžké. Se svou úlohou se vyrovnala rozhodně se ctí. 

Na třetí šachovnici hrál velmi odvážně Matyáš Kuchar. Jeho živelné útoky nedokázali odvrátit dva ze 

soupeřů. Když ale narazil na silnější hráče, odhalili v útocích mezery a získaný materiál pak proměnili ve 

výhru. Matyáš potřebuje zlepšovat propočet a tím se i jeho hra zpomalí. Útok je třeba připravit, silnější 

http://chess-results.com/tnr216354.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr216354.aspx?lan=5
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hráči se nepoddají snadno. Matyášovi ale nechybí nadšení a věřím, že má výbornou perspektivu do 

budoucna. 

Dominik Houška před turnajem onemocněl a tak se na 4. šachovnici posunul Matěj Zezula, který tak hrál 

proti soupeřům až o 4 roky starším. S Matějem jsme zatím ani nestačili probrat základy, přesto projevuje 

na svůj věk výborný cit pro figury. O nějaký materiál ho mnohem zkušenější soupeři obrali. Velkým 

pozitivem je, že jsem viděl, jak Matěj bojuje dál a v jedné partii díky výborně postaveným střelcům 

Matěje musel soupeř, který byl ve velké materiální výhodě, odevzdat dámu, aby zabránil matu. Pak 

ovšem Matěje „vyseděl“ a počkal si na chybu, takže Matěj se bodového zisku nedočkal.  

Mirek Rous hrál před dvěma týdny teprve svůj první turnaj. Je třeba říct, že hrál s chutí a to je teď asi to 

úplně nejdůležitější. Bylo vidět během partií dílčí úspěchy, i když na body to v tomto silném turnaji zatím 

nebylo. Mirek je ale stejně jako všichni ostatní moc šikovný a stejnou soutěž může hrát ještě 4 roky, takže 

má všechno před sebou. 

Po onemocnění Dominika jsme na poslední chvíli zaregistrovali Stanislava Pelána, který ještě nechodí ani 

do školy. Standa hrál svůj první turnaj stejně jako Mirek před 14 dny a po oddělení hráčů na 6. šachovnici 

do vzdálenější místnosti jsem měl obavy o to, jestli mu nebude chybět přítomnost ve hrací místnosti 

někoho, koho zná. Standa se však pral statečně stejně jako se soupeři i s touto skutečností a při občasných 

návštěvách jsem viděl, jak nezvykle zralé pozice dovedl hrát. Nejdůležitější je, že ho šachy baví. Standa 

je na svůj věk neobvykle samostatný.  

Proti tomu, jak se zlobím na ostatní vedoucí a na organizátory, stojí velká spokojenost s tím, jak v turnaji 

vystupovali naši mladí hráči a hráčka. Navzdory poslednímu místu musím ještě jednou pochválit všechny 

členy družstva za bojovnost. Viděl jsem v našich partiích hodně kladných momentů i hodně chyb. Jejich 

odhalení nám umožňuje poznat, v kterých situacích se jich dopouštíme a najít pak způsob, jak se poučit a 

pro příště se jim vyhnout.  

Toto družstvo má na to, aby se trvale zlepšovalo. Když vidím, jakým tempem a jak aktivně se kluci učí 

v kroužku DDM stále novým dovednostem v chápání šachu i v logice obecně, jsem přesvědčen, že mají 

na to jít ve stopách náměšťáků (KP družstev mladších žáků jsme naposled s Náměští hráli před 6 lety – 

viz článek zde: http://www.kssv.cz/index.php?page=view&ida=83), kteří ještě nedávno bojovali úspěšně 

v extralize dorosteneckých družstev i Mistrovství ČR svých věkových kategorií. Chce to ale trpělivost, je 

to běh na dlouhou trať.  

Všechna ostatní družstva měla ve svých řadách několik hráčů ročníku 2004, kteří už za rok za mladší 

žáky hrát nemůžou. Myslím, že již za rok může mladé družstvo Náměště hodně překvapit, ročníky 2005 

(Viktorka), 2006 (Matyáš, Dominik), 2007 (Kuba), 2008 (Mirek) a 2009 (Matěj, Standa) budou na to 

připraveny!  

 (MIČ) 

 

368) Bleskovky s Třebíčí na Sádku – článek z webu Caissy Třebíč 

„V posledním kole KP Vysočiny jsme doma přivítali našeho tradičního okresního soupeře, tím je první 

tým Náměště nad Oslavou. Jelikož o postup bojovali na dálku Brod se Žďárem, v našem utkání již šlo 

pouze o umístění. Tomu odpovídal i průběh utkání, když všechny partie skončily do 35 minut smírně, 

přičemž nejdéle trvala partie Košut - Huňáček. Co s načatým dopolednem? 

Po utkání jsme uspořádali bleskový turnaj schwenningenským systémem, kdy každý hráč domácích 

sehrál dvě bleskové partie s hráčem hostů, týmový duch soutěže tak byl plně zachován. Lahve vínka byly 

otevřeny a mohlo se začít blicat. Musíme uznat, že blicařská kvalita hostů byla obrovská, když nás 

roznesli na kopytech v poměru 80:48. V týmu hostů hrála prim zejména dvojice otec a syn Mičulkové. K 

tomu přidal ještě skvělý výkon jejich znojemský host Petr Halbrštat, který dokázal skvěle vzdorovat 

http://www.kssv.cz/index.php?page=view&ida=83
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domácím bleskovým esům. Podtrženo, sečteno, blesková lekce od hostů. Možná jsme přece jenom upíjeli 

více vínka než hosté. 

Závěrečný pohled na tabulku možno kliknout zde. (v záložce přílohy možno stáhnout již vydanou 

závěrečnou zprávu). 

Obhájili jsme loňské čtvrté místo, naši hosté brali bronzovou medaili. Opět jsme se stali nejlepší zálohou 

v kraji. Sluší se poděkovat kapitánovi družstva Jendovi Tesařovi za bezproblémový průběh sezony bez 

jediné kontumace a se všemi obsazenými šachovnicemi. Pohledem do závěrečné zprávy vidíme, že Jenda 

si počínal skvěle i hráčsky, když vyhrál hodnocení hráčů na třetí šachovnici. Od nás se toto povedlo i 

autorovi těchto řádků, když triumfoval na desce první.  Tým hostů má tři vítěze šachovnic, jmenovitě Petr 

Walek na druhé, Petr Mičulka na páté a Tonda Čížek na osmé.“ (Luboš Svíženský) 

Konečné pořadí Krajského přeboru - Vysočina   po 9. kole : 

Poř. Tým     Záp. +   =   -         Body   Skore   Výher    

1. TJ Žďár nad Sázavou A  8 6   1   1 19 42½ 32 

2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod A  8 6   1   1 19 35½ 23 

3. TJ Náměšť nad Oslavou  8 3   3   2 12 35 22 

4. ŠK Caissa Třebíč B   8 3   2   3 11 32 18 

5. Silko Gambit Jihlava B  8 3   2   3 11 31½ 16 

6. ŠK Světlá nad Sázavou B  8 3   0   5   9 27½ 17 

7. TJ Spartak Pelhřimov A  8 2   2   4   8 31½ 18 

8. Spartak Velké Meziříčí A  8 2   1   5   7 27 19 

9. TJ Jiskra Humpolec A  8 2   0   6   6 25½ 16 

 
368 Sádek – sklípek rodiny Lampířových 

http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1538
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368 vinice na Sádku 

 

 

 

 
368 zajímavé povídání pana Lampíře o víně 
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368 bleskový zápas na Sádku 

 

 
368 tabulka zápasu Caissa Třebíč – TJ Náměšť 48 : 80 
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369) 8. Turnaj Ligy Vysočiny v Třebíči 

 

 
369 Jakub Zezula 3. místo v H10 

 

370) KURZ ŠACHU PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY A 

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ IV. TŘÍDY – článek z webu Krajského 

šachového svazu Vysočina 

 
Účastníci se v rámci školení seznámili se systémem soutěží pro mládež, pravidly FIDE, specifiky 

tréninku malých dětí a dostupnými metodickými materiály. Velká část školení byla věnována didaktice 

šachu. Své zkušenosti jim předali dva zkušení lektoři – trenér I. třídy Evžen Gonsior z Hradce Králové a 

trenér II. třídy z Náměšti nad Oslavou Petr Mičulka. Oba měli svá témata připravena velmi poutavě a 

posluchače zaujali. Zejména vitalita, vtip a zkušenosti trenérské legendy pana Evžena Gonsiora, jenž 

vychoval i řadu našich šachových reprezentantů, je neuvěřitelná. Nikdo z přítomných nevěřil, že mu 

v prosinci bude 85 let. 

Školení se zúčastnilo 17 zájemců o vedení šachových kroužků nebo jejich výuku na školách. Většina byla 

z Kraje Vysočina, 1 účastník přijel z Pardubického kraje. Zájemci o trenérské osvědčení se nyní budou 

věnovat samostudiu, aby v červnu složili úspěšně zkoušky sestávající z písemného testu z didaktiky a 

metodiky šachu a praktického vystoupení – předvedení vzorové lekce. 

 

Související články: 

l Kurz šachu pro pedagogické pracovníky a školení trenérů IV. třídy (11.04.2016) 

[ 22.05.2016, Eva Kořínková ] 
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370 školení trenérů – Petr Mičulka 

 

 

 

 
370 školení trenérů – Evžen Gonsior 
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371) Závěrečný turnaj kroužku DDM 

 
371 předprázdninový turnaj DDM 

 

 
371 předprázdninový turnaj DDM 
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372 Rozloučení šachistů se sezonou 2015-2016 
 

Šachový oddíl TJ Náměšť nad Oslavou uspořádal na Penzionu rozloučení se sezonou 2015/2016 a při té 

příležitosti si přítomní zahráli otevřený přebor oddílu v bleskové hře pro rok 2016 tempem 2 x 3 

min/partii + 2 sec/tah a žáci do 15 let přebor oddílu tempem 2x15 min/partii + 5 sec/tah. 

 

Mezi žáky si vítězství vybojoval se 100 % ziskem Jakub Zezula, který jako jediný z kluků hraje šachy 

déle než rok, právě před rokem hrál Mistrovství ČR do 8 let a nyní má 4. výkonnostní třídu. Ostatní 

chlapci začali chodit do kroužku DDM teprve v tomto školním roce a kvapem získávají nové zkušenosti. 

Druhé místo obsadil „nejstarší“ z kluků díky ročníku narození 2006 – Matyáš Kuchar, na dalších místech 

skončili benjamínci ročníku narození 2009 – Stanislav Pelán, Matěj Zezula a Tomáš Koubek, kteří budou 

moci hrát MČR do 8 let ještě v příštím roce! Škoda, že se rozlučky nemohli zúčastnit všichni kluci. 

 

V otevřeném bleskovém přeboru oddílu bylo pořadí na prvních 4 místech velmi těsné. Hosté 1. Petr 

Walek (5 bodů) a 2. Vojtěch Mejzlík (4,5 bodu) skončili před nejlepšími kmenovými členy 3. Petrem 

Mičulkou a 4. Davidem Mičulkou (oba 4 body, o pořadí rozhodlo pomocné hodnocení Sonnenborn-

Berger). Za nimi skončil nejvyšší člen šachového oddílu TJ Náměšť nad Oslavou Tomáš Košut, nejlepší 

veterán Vilém Feldvábl a nejlepší žena Věra Pelánová.  

 

Celkem se naší akce zúčastnilo 20 členů hráčů a doprovodu. Kromě vyhodnocení uplynulé sezony, ve 

které se družstvu dospělých opět nepodařilo vyhrát KP, byla vyslovena naděje, že z našich nových 

mladých členů může vyrůst další velmi úspěšná reprezentace Náměště!  

 

(MIČ) 

 
372 společné foto rozlučka 2016 
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372 přebor žáků do 15 let š.o. TJ Náměšť nad Oslavou 

 

 
372 tabulka přeboru žáků 
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372 účastníci bleskového přeboru oddílu 

 

 
372 tabulka bleskového přeboru oddílu 
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373) Krajský přebor jednotlivců v šachu 

 
Ve dnech 12.-19. června se v prostorách nového DDM v Třebíči odehrál otevřený krajský přebor 

jednotlivců v šachu. K bojům zasedlo 36 šachistů, z nich 28 z Vysočiny, ostatní z různých koutů 

vlasti od Prahy k Brnu. Hrálo se 10 kol tempem 2 x 90 minut na partii + 30 sekund na tah.  

V turnaji zvítězil po bojovném výkonu Petr Walek z oddílu Caissa Třebíč, host náměšťského  družstva 

dospělých v KP. Petr prokázal skvělou formu, a přestože odehrál celý turnaj s berlemi, prokázal 

nejvyššího sportovního ducha, uhrál jako jediný 7,5 bodu. Za odměnu může berle za pár týdnů odhodit. 

David Mičulka v průběhu turnaje porazil jako jediný celkově třetího Pavla Večeřu, tátovi chytil dámu. Se 

ziskem 6,5 bodu se dělil o 3.-6. místo, podle pomocného hodnocení skončil v absolutním pořadí na 5. 

místě, z kraje Vysočina čtvrtý, nejlepší do 20 let. 

Petr Mičulka jako jediný ze všech účastníků zaznamenal 10 rezultativních partií (bez jediné remízy), 

zaznamenal po Petru Walkovi nejvyšší počet výher – šest. Několik partií se mu nevyvedlo, částečně si to 

nahradil královskoindickým matovým útokem v posledním kole. 6 bodů stačilo na celkové 11. místo.  

Zcela opačným případem „bojovnosti“ byl Dr. Svoboda, který jako jediný ze všech hráčů neprohrál 

žádnou partii. Za 9 remíz a 1 výhru získal 5,5 bodu a 12. místo. Jak je vidět, na stejnou věc se lze dívat 

různě – jeden vidí v remíze půl výhry, druhý půl prohry. 

Také Tomáš Košut si zlepšil náladu v posledním kole, kdy v napínavé partii vybojoval cennou výhru. 5,5 

bodu stačilo na pěkné 14. místo a zároveň cenu pro nejlepšího hráče s ELO do 1900! 

Náměšťský host Petr Halbrštat získal slušných 5 bodů, což mu stačilo na 23. místo. 

Vilém Feldvábl získal 4,5 bodu a 26. místo, zároveň byl čtvrtým nejlepším seniorem nad 60 let. 

Všech těchto 6 hráčů náměšťského „Áčka“ skončilo lépe, než jejich nasazení podle ELO. Podrobné 

výsledky zde: http://chess-results.com/tnr215754.aspx?lan=5&art=1&rd=10&turdet=YES&flag=30&wi=984 . 

(MIČ) 

 

374) První letní trénink mládeže 

 
374 první letní trénink mládeže 

http://chess-results.com/tnr215754.aspx?lan=5&art=1&rd=10&turdet=YES&flag=30&wi=984
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Dnes odpoledne jsme se sešli na prvním letním tréninku s 87,5 % účastí (z osmi kluků kroužku chyběl jen 

jeden, věřím, že i Mikuláš se zapojí!), což hodnotím vysoko. Doufám, že i klukům se líbil. V příloze 

posílám pár fotek. Jsou z konce tréninku, kdy už jste hráli i spolu a některým jsem začal kontrolovat 

sešity s vyřešenými diagramy. V předchozí části jsem fotit zapomněl - to jsme si na magnetické nástěnné 

šachovnici ukazovali průběh jedné útočné partie z nedávné doby a v jejím průběhu jsme se seznamovali s 

tím, jak šachisté přemýšlejí a navrhovali jste postupně oběma stranám nejlepší pokračování.  

 

Na příštím tréninku bych chtěl více času věnovat procvičování témat, která jsme probírali v DDM v 

dubnu a květnu a která řešíte i v sešitech doma, tedy další herní situace - okolo rošády, využití vazby a 

opakování matových vedení dámou a dvěma i jednou věží. Také bych se chtěl více věnovat vašim sešitům 

a vyřešeným diagramům, ať můžete s jistotou řešit další témata. 

(MIČ) 

 

375) Šachy v parku  

 
Po akci piána v ulicích letos běží šachy v ulicích. I Náměšť se zapojila. Ve spolupráci Města Náměšť, 

Domova bez zámku a nadace ČEZ vznikl venkovní šachový stůl z židlemi a tak si mohou lidé od 

včerejška zahrát šachy nebo dámu na šachovnici v parčíku před kryptou / před kavárnou Pohodička. 

Figurky jsou k zapůjčení v kavárničce. Koncem září se v parčíku asi uspořádá venkovní turnaj pro 

šachisty klubové i širokou veřejnost. Prvními, kdo si při slavnostním odhalení zahráli šachovou partii, 

byli Kuba a Matěj Zezulovi. Fotky v příloze. Odkaz na novinový článek:  

http://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-sachy-hraji-lide-v-namesti-v-parku-20160811.html  

Petr 

Našel jsem další článek s jinými fotkami: http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/sachove-partie-na-

cerstvem-vzduchu-v-namesti-130348/ 

 

 

 
375 šachy v parku 

http://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-sachy-hraji-lide-v-namesti-v-parku-20160811.html
http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/sachove-partie-na-cerstvem-vzduchu-v-namesti-130348/
http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/sachove-partie-na-cerstvem-vzduchu-v-namesti-130348/
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376) Vít Kratochvíl dvojnásobným mistrem ČR! 

 
O druhém zářijovém víkendu se ve Vyškově uskutečnilo MČR juniorů a juniorek v rapid šachu 2016. TJ 

Náměšť nad Oslavou reprezentovali Víťa Kratochvíl, David Mičulka a Tomáš Košut, ve výpravě byl také 

Petr Walek z Caissy Třebíč. Z Vysočiny se MČR v kategoriích do 20, 18 a 16 let účastnili ještě Jan 

Ptáček z Jiskry Humpolec a Šárka Volaninová ze ŠK Světlá nad Sázavou. Ve dvou dnech bylo odehráno 

9 kol švýcarským systémem tempem 2x20 min. + 5 s/tah. 

Šárka Volaninová měla smůlu, kvůli horečce po několika kolech odstoupila z turnaje. Výborně zahrál 

Honza Ptáček. Ač nasazený až jako 48. z 60 startujících, odehrál parádní turnaj a ještě v předposledním 

kole bojoval na 8. šachovnici. Uhrál výborných 4,5 bodu z 9 partií při performance o 300 bodů 

převyšujícím jeho rapidové ELO a umístil se na výborném 30. místě.  

Vůči svému startovnímu nasazení si polepšili i ostatní zástupci z Vysočiny. Tomáš Košut  podal pěkný 

výkon. Druhé nejlepší pomocné hodnocení z deseti hráčů, kteří dosáhli 5 bodů, což svědčí o tom, že hrál 

proti silnějším soupeřům a výsledkem je pěkné 20. místo v absolutním pořadí do 20 let. David Mičulka 

sehrál velmi dobrý turnaj, hrál často na horních šachovnicích a 5,5 bodu mu přineslo 12. místo do 20 let, 

osmé mezi chlapci do 18 let. 

Petr Walek prokázal vynikající formu, v posledním kole hrál na prvním stole a v případě výhry by získal 

medaili. Po napínavé partii proti Víťovi a remíze získal 6,5 bodu a skvělé 4. místo! Víťa Kratochvíl sehrál 

fantastický turnaj. Po prvním dnu a 6 kolech byl ve vedoucí skupině a dělil se o 1.-4. místo. V neděli pak 

porazil dva mistry FIDE Macháně a Půlpána (nejvýše nasazený s ELO 2411)! Víťa zůstal v turnaji jediný 

neporažený a se 7,5 body získal samostatné první místo jak ve své kategorii do 18 let, tak v absolutním 

pořadí do 20 let a zaslouženě se stal dvojnásobným mistrem ČR! Víťovo performance přes 2300 je jen 

slabým odrazem Víťova výkonu, protože většina juniorů a juniorek má rapidové ELO hodně podsazené a 

neodpovídající jejich výkonnosti. 

Ze součtů výsledků 4 hráčů z jednoho oddílu byla vyhlášena i soutěž družstev, kterou vyhrály Polabiny 

s 21,5 body před Lokomotivou Brno (20,5) a Starým Městem (18,5). Čtvrtá byla Náměšť s 18 body, 

protože měla jen 3 hráče… 

Podrobné výsledky zde: http://chess-results.com/tnr234804.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE&wi=821  

 (MIČ) 

 
376 Víťa Kratochvíl dvojnásobným mistrem ČR!!! 

http://chess-results.com/tnr234804.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE&wi=821
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376 Petr, Tomáš, Víťa a David na MČR juniorů v rapid šachu 

 

377 Pohodový turnaj v parku 

 
377 turnaj v parku 
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Kavárna Pohodička a Domov bez zámku ve spolupráci s DDM Radost a šachovým oddílem TJ Náměšť 

nad Oslavou uspořádali 15. září v parku naproti kavárně Pohodička první šachový turnaj. Za krásného 

počasí hrálo pohodový turnaj pod širým nebem, určený všem bez omezení, 10 hráčů. Hrálo se 

švýcarským systémem na 5 kol tempem 2x15 minut na partii + 5 sekund za tah. Začalo se od 15 hodin a 

před osmnáctou hodinou již byly předány ceny – vstupenky na koncert Petra Bendeho a Ivana Hlase i 

další ceny - občerstvení v kavárně, které věnovala kavárna Pohodička. 

Desítka šachistů věkového rozpětí 9-53 let (z toho 6 chlapců do 15 let) bojovala urputně: Z celkem 25 

partií skončila remízou jediná. Každý získal aspoň jednu výhru. Nejmladší účastník, 7-letý Matěj, skončil 

sice poslední, ale dal pěkný mat, kterým porazil pana architekta, který prohrál i s Dominikem, taktéž ze 

šachového kroužku v DDM Náměšť. Také v tom je půvab šachu: I malý může zvítězit nad velkým, 

mladší nad starším. Všichni si v parku výborně zahráli. 

 

Konečné pořadí: 1. Mičulka Petr 5b, 2. Krátký Petr 4b, 3. Halbrštat Petr 3b, 4. Zezula Jakub 2,5b(13,5), 5. 

Houška Dominik 2,5b(12,5), 6. Motl Václav 2b (14), 7. Kuchar Matyáš 2b (12,5), 8. Motl Ivo 2b (9,5), 9. 

Motl Arnošt 1b (10,5), 10. Zezula Matěj 1b (10). 

 

Fotky z turnaje jsou zde: https://www.facebook.com/KavarnaPohodicka/photos/?tab=album&album_id=1046990232086015 

Podrobné výsledky jsou zde: http://www.chess-results.com/tnr239336.aspx?lan=5&art=1&wi=821  
 

Je to něco přes měsíc, kdy zde byly odhaleny šachy v parku. Občas někdo využije možnost si zahrát, což 

je dobře - k tomu šachový stůl a stolky v parku máme! Figurky je možné si půjčit v kavárničce, jsou tady 

i bílé a černé kameny, takže se dá hrát i dáma. Pro piškvorky je hřiště 8x8 políček dost malé, navíc se 

z betonového stolu barevné křížky a kolečka špatně smývají a těžko se dá hrát další… 

(MIČ) 

 

 
377 turnaj v parku 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/KavarnaPohodicka/photos/?tab=album&album_id=1046990232086015
http://www.chess-results.com/tnr239336.aspx?lan=5&art=1&wi=821


25 

 

378) Další kroužek v DDM 

Dnes jsme sešli opět v plném počtu 11. Mezitím došly objednané pracovní sešity, které dostali ti, kteří 

jsou noví. Někteří ze členů kroužku dořešili některý ze sešitů a po kontrole dostávají další. Dnes jsme se v 

kroužku věnovali individuální kontrole pracovních sešitů - za každou vyřešenou stránku dostal každý 

bonbón. V řešení můžete doma pokračovat, berte si s sebou vždy do kroužku pracovní sešit (který 

právě řešíte), obyčejnou tužku a gumu. Příště vám zkontroluji další vyřešené stránky a probereme si 

nějaké nové poznatky. Přehrajeme si partii na téma slabého bodu f7, rozebereme si různé podoby dvojího 

úderu a když budeme stíhat, i téma odtažného a dvojitého šachu. S novými členy individuálně 

zopakujeme  nebo naučíme pojmy k šachovnici a označení polí, pohyb šachových kamenů, případně 

proměnu pěšce, braní mimochodem a srovnatelnou hodnotu figur, základy by se měly uzavřít šachovou 

notací a jejím používáním. Když přemýšlíme nad svým dalším tahem, měli bychom se sebe zeptat a 

odpovědět si na následující otázky: 

1. Čím můj soupeř hrozí?  

2. Není jeho tah chybou?  

3. Jaký tah je z mé strany nejsilnější?  

4. Co soupeř na můj tah odpoví?  

(tyto 4 body jsou v kostce stejné v úrovni hry od začátečníka po velmistra, jen neustále tyto odpovědi 

vylepšujeme a upřesňujeme :-)) 

Petr Mičulka 

P.S.: Dnes jsem vzal do kroužku foťák, abychom udělali pár fotek, ale v zápalu průběhu kroužku jsem si 

na to vzpomněl, až jste odcházeli. 

P.P.S.: Když vidím to nadšení, bylo by dobré kdybychom objednali jednotné dresy, v kterých byste hráli 

na turnajích. Byl by o triko zájem? V příloze pár fotek s dresy z minula - asi od r. 2005 jsme měli 

bleděmodré, od r. 2010 žlutočerné. Podobu bychom ještě vymysleli a dohodli se. Tenkrát stály myslím 

kolem 300-350 Kč pro jednoho, velikost dle volby. 

 

 

379) Šachový kroužek v DDM 

Tak nám opět začaly kroužky v DDM. Každé úterý odpoledne se schází 11 mladých šachistů (včetně 5-

leté šachistky), aby pronikali do tajů královské hry a zlepšovali si logické myšlení. Všechno nové, co se 

naučí, pak procvičují s Patem a Matem a brzy začnou jezdit i po celé Vysočině na turnaje, aby změřili síly 

s dětmi z jiných měst a zjistili, jak se postupně zlepšují ve výsledcích. Dům dětí a mládeže má ve směru 

od zahrady nové dláždění a uprostřed je krásná šachovnice, tam se mohou odehrávat živé partie! 

(MIČ) 
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379 Viktorie Čejková – 5 let 

 

379 kroužek DDM – venkovní šachovnice 
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380) Šachisté zahájili vítězně 

 
Nová sezona krajského přeboru družstev začala zostra: V třebíčském hotelu Atom jsme se utkali se 

zdatným konkurentem v boji o postup - Caissou Třebíč B.  

 

Nejprve skončila již asi po 2 hodinách partie na 8. šachovnici - Vilém Feldvábl nezískal proti Liboru 

Janákovi výraznější převahu - i proto, že své aktivnější figury vyměnil za soupeřovy pasivnější. Přechod 

do jezdcové koncovky se stejným počtem pěšců věštil brzký smír. Průběžný stav utkání je 1/2 : 1/2. Petr 

Habrštat hrál na 7. desce proti ELOvě výrazně silnějšímu astronomu Rosťovi Štorkovi. Ve střední hře se 

pozice hodně zablokovala, Petr sice ztratil pěšce, ale po výměnách přešla partie do koncovky nestejných 

střelců a další remíza upravila stav utkání na 1 : 1. Dvacetiletý Petr Walek se na 3. šachovnici dostal z 

trošku horší pozice, ve střední hře získal figuru a vypadalo to, že partii dovede k výhře. Jeho soupeř - 

soudce Honza Tesař - však usoudil, že Petr má svou obvyklou časovku, vycítil svou šanci a po následném 

útoku partii zachránil věčným šachem. 1 1/2 : 1 1/2. Vojta Mejzlík si svou premiéru za Náměšť určitě 

představoval jinak. Na 2. stole stál proti mistru Švandovi už od zahájení dost podezřele, když proti 

křídelnímu útoku nemohl provést úder v zablokovaném centru. Zkusil pak ještě z nouze obětovat věž za 3 

spojené volné pěšce, ale zkušenému mistrovi dnešní pozice opravdu seděla a Vojtovi nedal šanci. 

Bohužel prohráváme 1 1/2 : 2 1/2.  

 

Osmnáctiletý David Mičulka si na 4. desce vyměnil ve střední hře s Romanem Bradáčem všechny jezdce 

a jelikož se pozice výrazněji nevychýlila z rovnováhy, v pozdní střední hře bylo třeba spokojit se s 

remízou. 2 : 3. Na 3 : 3 pak vyrovnal Petr Mičulka, který hrál na 6. šachovnici proti talentovanému 

Tomáši Zelenému. Patnáctiletý mladík se rychle zlepšuje, vždyť před týdnem porazil o 300 ELO-bodů 

silnějšího hráče. I v této partii hrál dobře a nebojácně, jeho budoucí soupeři se mají na co těšit! V kritické 

pozici střední hry však pokryl napadeného pěšce věží, místo střelcem, a mírná výhoda bílého se 

proměnila v rozhodující. V otevřené pozici Petr útokem dámy, věže a střelce vyřešil úlohu mat 4. tahem, 

kterou statečný soupeř ovšem vyřešil také, nenechal si ji ukázat až do konce a vzdal se. 

  

Jednadvacetiletý Ruda Zezula měl na 5. desce proti Standovi Mezlíkovi mírnou výhodu. Někde okolo 40. 

tahu se však pozice přiostřila, Ruda zariskoval a v této fázi partie, kterou jsem neviděl tah po tahu, měl 

najednou o pěšce méně. Aktivitou své věže šance soupeře udržel na uzdě, ale více než remízy jsme ani v 

této partii dosáhnout nemohli. Po 4 hodinách hry je průběžný stav zápasu 3 1/2 : 3 1/2 a je jasné, že o jeho 

osudu se rozhodne na 1. šachovnici, kde bojoval 18-letý Víťa Kratochvíl proti Luboši Svíženskému. Ve 

střední hře získal pěšce, kterého však při přechodu do koncovky vrátil zpět. Víťa měl v té chvíli 

nebezpečného krajního pěšce a soupeř vsadil vše na jednu kartu: Odevzdal za něj jezdce a doufal, že s 

věží a dvěma spojenými pěšci dokáže vzdorovat věži s jezdcem. Víťa ale už má za sebou i čerstvou 

zkušenost z Extraligy dospělých a v koncovkách se hodně zlepšil, takže partii zkušeně dotáhl k výhře a 

celé utkání tak vyhráváme nejtěsnějším výsledkem 4 1/2 : 3 1/2!  

 

Na začátku soutěže jsme tedy získali důležité 3 body. Základem úspěchu byla účast téměř kompletní 

základní sestavy a to, že když se i několika hráčům něco nezadaří (jak tomu bylo i dnes), ostatní v tom 

pomohou a družstvo funguje jako tým (přestože se výsledek tvoří jen ze součtu výsledků jednotlivých 

partií). Děkuji celému družstvu za příkladnou bojovnost a výborný vstup do soutěže. Cesta k postupu je 

však ještě daleká... 

(MIČ) 
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380 těsná výhra v Třebíči na úvod KP 

381) kroužek DDM a venkovní šachy 

 

381 venkovní šachy 
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381 venkovní šachy 

 

382) V druhém kole KP vysoká výhra 
 

V druhém kole Krajského přeboru Vysočiny jsme v domácím prostředí penzionu přivítali rezervu Žďáru 

nad Sázavou, jejíž část soupisky hraje za Áčko v 2. lize. Opět se nám podařilo dát dohromady 7 z 8 hráčů 

základní sestavy. 

 

Po dvou hodinách hry měl Vilém Feldvábl o něco horší pozici, počítal jsem s tím, že udrží nerozhodný 

výsledek. Soupeř ale špatně spočítal jednoduchou kombinaci a po ztrátě věže se musel vzdát. Vedeme 1 : 

0! Asi o hodinu později skončila partie Petra Mičulky. Ze zahájení černými vyrovnal hry a po chybě 

soupeře získal pěšce a oslabil soupeřova krále. Po bleskurychlém útoku se soupeř před ztrátou dámy za 

věž vzdal. 2:0! Ruda Zezula zahájil fianchettovým vývinem dámského střelce. To byla nejdůležitější 

figura na šachovnici. Po otevření sloupce "f" a oběti kvality Ruda ovládl nejdelší diagonálu a soupeř se 

před volbou mezi matem a materiálními ztrátami vzdal. 3:0! David Mičulka v zahájení vyrovnal hry a 

opanoval centrální pole d5. Soupeř se snažil o útok na krále, David se ale bránil dobře a po nepřesnosti 

sám přešel k rychlému protiútoku, když využil vazby. V několika tazích přiměl soupeře ke kapitulaci. 

Průběžný stav zápasu je 4:0, vypadá to na vysokou výhru zápasu.  

 

Pak se zbývající 4 partie přehouply přes 40 tahů a asi po 4 hodinách hry skončily skoro všechny 

najednou: Petr Walek se snažil útočit na královském křídle. Partie nakonec přešla do věžové koncovky s 

pěšcem více, kdy si soupeř sám odřezal krále a díky svému aktivnímu králi Petr také zvítězil. 5:0 (již 

vítězíme v zápase). Ondra Mejzlík získal ve střední královskoindické hře dva pěšce, ale koncovka ještě 
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nebyla tak jednoduchá. Nakonec zvítězil plán aktivizace krále a už vedeme 6:0! Víťa Kratochvíl vytěžil z 

aktivity ve Svěšnikově variantě sicilské hry při transformacích kvalit pěšce navíc a opět rozhodlo důležité 

pravidlo koncovky: Aktivní král! Jeho pochodem vpřed začal Víťa vytvářet matové hrozby s daleko 

postouplým pěšcem. Soupeř uznal marnost své obrany a vzdal se. 7:0! Petr Halbrštat měl těžkou 

soupeřku, která už v zahájení ovládla centrum a začala využívat slabin v Petrově pozici. Petr přišel o 

kvalitu a pěšce, ale snažil se ještě bojovat za družstvo a klást soupeřce překážky v realizaci výhody. Šanci 

na záchranu ale nedostal a tak Žďár zaznamenal čestný úspěch v příliš kruté porážce 7:1. Tak vysoko 

jsme vyhráli naposled v předminulé sezoně v Pelhřimově. 

(MIČ) 

 

383) V Jihlavě Standa Pelán nejlepším do 8 let! 
 

Prvního turnaje nového ročníku Ligy Vysočiny, který se hrál v Jihlavě, se zúčastnilo 6 mladých 

šachistů z TJ+DDM Náměšť nad Oslavou. Novinkou je, že pořadatelé můžou na rozdíl od minulých 

let uspořádat buď jeden společný turnaj do 16 let, nebo dva - do 10 a do 16 let. Jihlavští pořadatelé 

vypsali dva turnaje.  

 

V turnaji do 10 let hráli mezi 45 hráči nejen z kraje Vysočina 3 naši: Kuba Zezula získal 6 bodů a umístil 

se na 9. místě, Standa Pelán s 5,5 body na 12. místě, což zároveň znamenalo krásné 1. místo v kategorii 

chlapců do 8 let! Blahopřejeme! Matěj Zezula získal 3,5 bodu - 33. místo a zároveň 10. místo v kategorii 

H8. V turnaji do 16 let bojovali také 3 naši hráči: V absolutním pořadí 65 hráčů získali Dominik Houška a 

Matyáš Kuchar 4 body (39. a 40. místo) a Filip Jaroš, pro kterého to byl úplně první turnaj, 2,5 bodu. V 

kategorii H12 se Dominik umístil na 13. místě a Matyáš hned za ním. 

 

Celkově lze hodnotit první turnaj jako slušný vstup do sezony. Pokud se časem naučíme zapisovat si 

partie, budeme vědět přesně, kde se můžeme nejvíc zlepšovat. Úspěch Standy je příslibem do dalších 

turnajů. Věřím, že i ostatní budou v dalších turnajích úspěšní. 

(MIČ) 

 
383 Standa Pelán vyhrál kategorii H8 
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384) Náměšťáci na MS seniorů v šachu 
Když vyšlo najevo, že 26. Mistrovství světa seniorů v šachu se poprvé uskuteční v České republice, 

vícero našich šachových přátel uvažovalo o tom, že se tohoto klání zúčastní - už proto, že netřeba se 

kvalifikovat z národních mistrovství. Pohled do občanky a do propozic MS odhalil, že jsou vypsány 

kategorie od 65 let a též od 50 let výše, tudíž se mohu též považovat za kmeta. Po zveřejnění 

výhodnějších podmínek pro domácí hráče bylo rozhodnuto. Nakonec jsme z našeho malého 

městečka a šachového oddílu TJ Náměšť nad Oslavou vyjeli reprezentovat v obou kategoriích – 

Mgr. Miroslav Horák 65+ a moje maličkost v kategorii 50+. 

V Mariánských Lázních se ve dnech 18.-30. listopadu nakonec sešlo asi 500 vyznavačů královské hry – 

obyvatel více než padesáti států všech světadílů (kromě Antarktidy, ale ta stát ani stálé obyvatele nemá). 

Rekordní množství účastníků znamenalo, že se hrálo celkem ve třech hotelech. Ubytováni jsme byli 

v dalším, skromnějším hotelu Polonia, kde jsme při výhledu z balkonu 4. patra měli před sebou nádherný 

výhled přes park na převážně secesní, neorenesanční a neoklasicistní budovy lázní, kolonádu a to vše 

lemováno lesy. Mirek chodil ve volném čase lovit kešky, neboť se s vervou zapojil do geocachingu a 

potřeboval v nové oblasti přidat další desítky nalezených schránek do své osmitisícové sbírky. Svůj volný 

čas jsme s kamarádem Luďkem Dobešem z Ostravy-Poruby trávili většinou procházkami po okolních 

lesích, které jsou protkány značenými stezkami (Goetheho, Metternichova a další), často i s naučnými 

s tabulemi, jako třeba geologický park nebo překrásná rašeliništní rezervace Kladská. Na všech trasách 

v Mariánských Lázních je řada vyhlídek, odpočívadel a také rozhledny. Po slavnostním zahájení 

v divadle začal pravidelný režim, každý den od 15 hodin se hrála jedna partie. V jediný volný den jsme si 

dopoledne zahráli bleskový turnaj, ve kterém jsem si zahrál třeba s hráči z Indie a Venezuely, odpoledne 

jsme vyrazili do Karlových Varů, kde jsme si vyšlápli na vyhlídku Diana. Denně jsme se potkávali 

s šachisty z mnoha zemí a navazovali jsme kontakty v různých jazycích. Pravidelně jsme popíjeli různé 

lázeňské prameny, některé z nich měly příznivé peristaltické účinky a zrychlovaly náš krok. 

 

 
384 kolonáda v Mariánských Lázních 
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384 šachy v parku před hotelem Polonia, ve kterém jsme bydleli 

 

 
384 Miroslav Horák - kategorie 65+ 

 

Mirek Horák ve svém článku skromně nezmínil, že byl se svým ELO 1686 nasazen mezi 265 účastníky 

kategorie 65+ jako 241. Podal výborný výkon jako za mlada, ještě po 4. kole po výhrách nad Rusem a 

Australanem figuroval s 2,5 body v první stovce průběžného pořadí. V průběhu 11 kol hrál proti hráčům 

s ELO mezi 1841-2129 body, tedy se všemi o 1-2 třídy silnějšími. Uhrál celkově vynikající výsledek 4,5 

bodu, což odpovídalo výkonu na ELO 1916! Výsledné 196. místo je třeba hodnotit jedině v superlativech. 

Podrobné výsledky jsou zde: http://chess-results.com/tnr247124.aspx?lan=1&art=1&rd=11&fed=CZE&flag=30&wi=821  

 

http://chess-results.com/tnr247124.aspx?lan=1&art=1&rd=11&fed=CZE&flag=30&wi=821
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384 Miroslav Horák 

 

 
384 souboj Indie - ČR 
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384 kategorie 50+, partie Mičulka – Larsen 

 

Ve své kategorii 50+ jsem byl s ELO 1995 mezi 162 hráči nasazen jako 93. V prvním kole - švédský 

velmistr Akesson s ELO 2416. Protože na remízu nehraji, šel jsem odvážně do pozice s chameleonem a 

plánoval jsem útok na krále. Zkušený velmistr však vynutil výměnu dam, po které mi během 10 tahů 

ukázal, jak se hraje proti izolovanému pěšci. Další prohru jsem zaznamenal ve 3. kole, kdy jsme s Dánem 

Larsenem sehráli originální partii. Před časovou tísní jsem obětoval figuru a útočil na krále v centru. 

Velmi sympatický soupeř vše odrazil a v koncovce 2V : V+2S jsem se před matem musel vzdát. Dlouho 

jsme pak v přísálí spolu analyzovali proběhlou partii a její možné odbočky. V pátém kole můj soupeř, 

ukrajinský mezinárodní mistr, brzy odbočil z teorie a tak jsem už od 5. tahu musel tvořit. Díky 

oboustranné fantazii se podařilo vytvořit originální partii, ve které jsem zvítězil. Hned v dalším kole jsem 

v časové tísni viděl, jak mohl můj soupeř, český mistr, zvítězit. Soupeř to však nenašel a pak jsem dalších 

40 tahů bránil horší koncovku a po více než 5 hodinách hry dosáhl remízy. Tentokrát jsme neanalyzovali, 

protože jsem spěchal, abych stihl do 20:30 večeři. Po 6. kole jsem měl 3,5 bodu a průběžně jsem byl na 

51. místě, což bylo nad jakákoliv očekávání. V druhé polovině turnaje už to bylo horší: S dalším Dánem 

jsem po oběti dvou pěšců za útok na krále přehlédl obranu v podobě křížové vazby. V následující partii 

jsem měl proti Angličanovi vyhranou koncovku D+S : D s několika pěšci na každé straně. Králem jsem 

prokličkoval přes celou šachovnici a když přišlo závěrečné matování, začal jsem mít obavy, že už 

nedostanu večeři. Hrálo se už přes 5 hodin a začínal jsem se na svého soupeře zlobit, proč to ještě 

nevzdal. Kdybych si vzpomněl na to, co učím v šachovém kroužku, věděl bych, že si musím dát pozor 

ještě na jedno nebezpečí. Udělal jsem neopatrný tah a teprve tehdy mi to došlo. Už bylo pozdě, soupeř byl 

na tahu a samozřejmě viděl patovou kombinaci pomocí „šílené dámy“. Musím se smířit jen s remízou! 

Soupeř se mi omlouval za to, že to tak dlouho tahal: „Sorry“. Usmál jsem se na něj se slovy „my error“. 

Nakonec jsem z 11 partií získal 5 bodů, výkon 2065 a 90. místo – velká spokojenost. Nebýt slabší druhé 

poloviny turnaje, mohlo to být ještě lepší. Výsledky 50+ jsou zde: http://chess-

results.com/tnr247122.aspx?lan=1&art=1&rd=11&fed=CZE&flag=30&wi=821  

 

http://chess-results.com/tnr247122.aspx?lan=1&art=1&rd=11&fed=CZE&flag=30&wi=821
http://chess-results.com/tnr247122.aspx?lan=1&art=1&rd=11&fed=CZE&flag=30&wi=821
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384 Petr, Mirek a pískový Karel IV. v Karlových Varech 

 

 
384 na jedné z procházek kolem Mariánských Lázní 
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Ženské kategorie jsme neobsadili, přesto bylo zajímavé vidět v akci mnohonásobnou mistryni světa Nonu 

Gaprindašvili (stejně tak mnohé velmistry v kategorii mužů). Oba Náměšťáci si odvážíme hodně 

nezapomenutelných zážitků šachových i nešachových. Našemu městu jsme určitě ostudu neudělali! 
(MIČ) 

 

 

385) V třetím kole výhra v Havlíčkově Brodě, Náměšť do čela KP  
 

K zápasu 3. kola KP vyjeli šachisté TJ Náměšť nad Oslavou do Havlíčkova Brodu. Nejdříve skončil svou 

partii Vilém Feldvábl, když byla ve vyrovnané koncovce zaznamenána remíza. Brzy poté zvítězil David 

Mičulka, když jeho soupeřka po chybě ve střední hře ztratila figuru a vzápětí se vzdala. Vedeme 0,5 : 1,5. 

Petr Halbrštat měl mírnou výhodu, která vyústila v remízu. Ruda Zezula směřoval, jak tžo vypadalo, k 

vítězství, ale chyba v propočtu znamenala nečekanou ztrátu bodu a průběžný stav 2 : 2. V tu chvíli 

vypadal výsledek zápasu nejistě, protože ve všech čtyřech zbývajících nedohraných partiích nebyla 

situace vyjasněna.  

 

Tomáš Košut získal v zahájení kvalitu, ale postupně za ni získal soupeř silného jezdce v centru a 

nebezpečnou aktivitu. Díky tomu, že Tomáš hrál taktéž aktivně a vytvářel hrozby, udělal soupeř chybu a 

Tomáš získal rozhodující útok na krále. Oddechli jsme si, vedeme 2 : 3. Petr Mičulka propočítal útok 

příliš povrchně a rázem byl bez pěšce i bez útoku. Kolem 40. tahu byla pozice prohraná, v časové tísni 

přece jen získal šance a v divoké koncovce nakonec zachránil remízu. Petr Walek z horší pozice ve 

střední hře vybojoval lepší koncovku, kterou proměnil ve výhru! Již jistá výhra, zatím 2,5 : 4,5. Jako 

poslední dohrával svou partii opět Víťa Kratochvíl. V divočejší střední hře získal kvalitu za pěšce, 

aktivnější král soupeře pak zajistil remízu a úpravu konečného stavu na 3 : 5 pro Náměšť.  

 

Po dobře rozehraném začátku utkání se situace zkomplikovala, ale nakonec herní síla zajistila Náměšti 

zaslouženou výhru. Po třech kolech se tak dostává na čelo tabulky, jako jediná beze ztráty zápasových 

bodů. Další stupínek k cíli - postupu do 2. ligy - byl zdárně zdolán. 

(MIČ) 

 

 

386) Na dalším turnaji Ligy Vysočiny vynikl Jakub Zezula 

 
Ve Žďáru se hrál druhý turnaj seriálu Ligy Vysočiny v šachu. V kategorii 11-16 let (hrála se na 7 kol) 

jsme měli tři reprezentanty: Filip Jaroš získal 1 bod ze 7 partií. Na to, že do kroužku začal chodit 

nedávno, pěkný výkon. Matyáš Kuchar získal 2 body, potřebuje hrát pomaleji a více přemýšlet. Dominik 

Houška se se soupeři popasoval nejlépe, 3,5 bodu (50 %) v kategorii, ve které naši kluci patří 

k nejmladším, jsou velmi slušné. Podrobné výsledky jsou zde: http://chess-

results.com/tnr253270.aspx?lan=5 

 

Kategorie do 10 let hrála turnaj na 9 kol. Staník Pelán tentokrát nepřijel v takové pohodě, jako minule, 

když vynikl v Jihlavě. Získaných 3,5 bodu tentokrát na medaile nestačilo, ale každý turnaj je jiný a příště 

do toho půjde zase s vervou. Matěj Zezula se otrkává a ve Žďáru uhrává 4 body. Staník i Matěj podali 

pěkný výkon. Nejlépe se dařilo Kubovi Zezulovi. Jakub začal více přemýšlet, počítat dopředu, předvídat a 

plánovat a hned to bylo poznat! Z 9 partií získal vynikajících 8 bodů a ze 41 účastníků se umístil na 2. 

místě! Do Ligy Vysočiny si zapíše 40 bodů za 1. místo, protože vítěz není z našeho krajského šachového 

svazu. Podrobné výsledky jsou zde: http://chess-results.com/tnr253271.aspx?lan=5 

 

(MIČ) 

 

http://chess-results.com/tnr253270.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr253270.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr253271.aspx?lan=5
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386 Jakub Zezula druhý v H10, z Vysočiny nejlepší! 

387) Vánoční turnaj kroužku DDM 

1. Kuba Zezula (ale párkrát měl namále), 2. Dominik Houška, 3. Staník Pelán, 4. Matyáš Kuchar, 5. Kuba 

Dvořáček, 6. Marek Kijonka, 7. Matěj Zezula, 8. Mirek Rous, 9. Petr Kijonka, 10. Vojta Kučera, 11. Filip 

Jaroš, 12. Tomáš Koubek, nejlepší dívka - Viktorka Čejková. 

 

387 vánoční turnaj kroužku DDM 
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387 vánoční turnaj 

388) Šachisté bleskově v pražském kongresovém centru  
 

Poslední sobotu před Vánoci se uskutečnila sportovně-společenská akce – Mistrovství ČR 

v bleskovém šachu 2016. Letos došlo ke změně – poprvé se hrály open turnaje a mládež do 18 let 

byla vyhlášena na základě celkového pořadí mezi dospělými. Účast ve společenském oděvu, 

vyhlašování výročních cen a účast České televize je již tradice. Téměř hodinový sestřih bude 

v premiéře na ČT Sport 23. 12. od 18:35 hodin, poté bude ke zhlédnutí zde: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213078745-sach . 

 

Náměšť měla několikanásobné zastoupení v turnaji mužů: Hráli čtyři členové šachového oddílu TJ 

Náměšť nad Oslavou a také dva hráči, kteří za Náměšť hostují v mistrovských soutěžích. Nejlepší start 

měl David Mičulka, který byl po 4. kole na 40. místě průběžného pořadí. Jelikož se hrálo tempem 2x 3 

minuty na partii + 2 sekundy za tah celkem 15 kol, v dalším průběhu dne se pořadí měnilo často. 

Ještě po 9. kole bylo průběžné pořadí našich hráčů následující: 78. Petr Mičulka, 83. Petr Walek, 87. Vít 

Kratochvíl, 106. David Mičulka, 166. Tomáš Košut a 170. Petr Halbrštat. V závěrečných 6 kolech se však 

uhráli Petr Walek a obzvláště Víťa Kratochvíl naprosto úžasný výsledek a vylétli pořadím vzhůru! Víťa 

v posledních 6 kolech uhrál 5,5 bodu, přitom v posledních 4 kolech porazil 3 mezinárodní mistry a 

remizoval s velmistrem! Naopak oba Mičulkovi se po ztrátách v posledních kolech propadli podstatně 

níže, než hráli v průběhu turnaje. Tomáš si v závěrečných kolech trochu polepšil.  

 

Víťa Kratochvíl s Petrem Walkem se v celkovém pořadí umístili mnohem výše, než odpovídalo jejich 

nasazení podle ELO, ostatní skončili zhruba „na svých“: 21. Vít Kratochvíl (nasazen jako 75.!!), 53. Petr 

Walek (host z Caissa Třebíč, nasazen jako 93.!), 125. Petr Mičulka, 126. David Mičulka, 159. Tomáš 

Košut, 175. Petr Halbrštat (host z TJ Znojmo). 

Z celkového pořadí mužů bylo vyhlášeno též pořadí MČR dorostenců (do 18 let). Po fantastickém finiši 

skončil Víťa Kratochvíl bez medaile na 4. místě. Velký úspěch, ale při vědomí, že 1.-4. dorostenec měl 

stejně bodů, tak zároveň trochu smůla - medaile byla blízko. David Mičulka se mezi dorostenci umístil na 

23. místě. Podrobné výsledky zde:  

http://chess-results.com/tnr252410.aspx?lan=5&art=1&rd=15&wi=821&zeilen=99999 . 

 (MIČ) 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213078745-sach
http://chess-results.com/tnr252410.aspx?lan=5&art=1&rd=15&wi=821&zeilen=99999
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388 MČR blesk v Praze – zleva David, Tomáš, Víťa a Petr 

 

 

389) Náměšť opět druhá v KP v bleskovém šachu, v jednotlivcích Vít 

Kratochvíl bronzový 
 

Dva týdny po Mistrovství ČR v bleskovém šachu se ve Žďáru hrál krajský přebor Vysočiny 

jednotlivců a družstev v bleskové hře. V 50členném startovním poli 17kolového turnaje hraného 

tempem 2 x 3 minuty na partii + 2 sekundy za tah hrálo i letos velmi úspěšně pět hráčů A-družstva 

Náměště. 

 

Petr Mičulka letos nemůže být s hrou ani výsledkem vůbec spokojen. Světlé okamžiky střídalo hodně 

chyb včetně nemožných tahů prohrávajících i vyhrané partie. Ze 17 nekompromisních partií bez jediné 

remízy získal jen 9 bodů, což stačilo na 23. místo.  

Tomáš Košut byl nasazen až jako 32. V průběhu turnaje však podal výborný výkon, po 11. kole byl 

průběžně v první desítce! Tomáš získal 9 bodů a velmi pěkné 19. místo. 

Petr Walek (host z Caissy Třebíč) letos nesehrál moc úspěšně proti favoritům. Průměrný výkon stačil 

s 9,5 body na 11. místo. 

David Mičulka zde zaznamenal loni celkem 8 remíz, letos jen jedinou! Zvýšení bojovnosti se projevilo i 

na výborných výsledcích. Po 13. kole se David dělil o průběžné 4.-5. místo. Z posledních čtyřech partií 

však uhrál jen 1 bod a z šance na medaili nezbylo nic, přesto 10. místo je velmi dobrý výsledek. 

Nejlépe z náměšťáků si vedl Víťa Kratochvíl, který hrál ve velké formě. Zaznamenal 12 výher, 3 remízy a 

jen 2 prohry. Nasbíral celkem 13,5 bodu a obsadil vynikající bronzovou příčku! Na vítěze Filipa Valu 

z Havlíčkova Brodu, který hrál ve famózní formě, letos neměl nikdo. Filip 14x vyhrál a jen 3x remizoval, 

bez prohry uhrál výkon 2443!!! Zároveň tím rozhodujícím způsobem pomohl k vítězství svého družstva. 
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389 družstvo Náměště druhé na KP v bleskovém šachu 

 

Absolutní pořadí: 1. Vala 15,5, 2. Karásek 14,5, 3. Vít Kratochvíl 13,5 …10. David Mičulka a 11. Petr 

Walek po 9,5, 19. Tomáš Košut a 23. Petr Mičulka po 9 … Zajímavý byl vyrovnaný střed celkového 

pořadí – hned 28 hráčů na 14.-41. místě bylo v rozmezí pouhého 1 bodu! 

V kategorii juniorů do 20 let bylo pořadí následující: 1. Vít Kratochvíl, 2. David Mičulka.  

Ve vyhodnocení družstev se Náměšť nad Oslavou v sestavě Vít Kratochvíl, Tomáš Košut, David a Petr 

Mičulkovi umístila se 41 body na výborném 2. místě za 1. Havlíčkovým Brodem 42,5 a před 3. Caissou 

Třebíč 39,5, 4. Žďárem nad Sázavou 37 atd. 

Podrobné výsledky zde: http://chess-results.com/tnr255805.aspx?lan=5&art=1&wi=821 . 

(MIČ) 

 

 

 

 

http://chess-results.com/tnr255805.aspx?lan=5&art=1&wi=821

