
Zpráva o činnosti šachového oddílu 
za období 2006 – 2008 přednesená na valné hromadě TJ dne 10.10.2008

1) Úvod
V uplynulém  období  sehráli  šachisté  řadu  turnajů  jednotlivců  i  družstev  jak  v kategorii  dospělých,  tak 
v kategoriích mládeže. Celá řada mladých talentů z Náměště získala hodně úspěchů.

2) Družstva dospělých
David Kaňovský získal titul „Mezinárodní mistr“. Spolu s růstem jeho výkonnosti  a studiem v Olomouci 
přestoupil do extraligového týmu.  Je vedoucím Centra talentované mládeže Vysočiny, organizuje tréninky, 
soustředění a šachové tábory.  Eva Kulovaná získala titul „Velmistryně“, v roce 2006 se stala  mistryní ČR 
juniorek i mistryní ČR žen, v roce 2007 reprezentovala ČR i Náměšť na ME družstev žen i ME jednotlivkyň. 
V témže roce se stala mistryní ČR žen v bleskovém šachu, ale již v dresu Jihlavy, jako hráčka Jihlavy se pak 
stala mistryní ČR žen 2008 v rapid šachu. Na šachovém táboře taktéž trénovala talenty z celého kraje. 16-letý 
Josef  Kratochvíl  před  dvěma  týdny  získal  titul  přeborníka  kraje  Vysočina  v kategorii  juniorů  a  mužů.  Od 
letošního léta  hraje  za Třebíč.  Jelikož  i  další  hráči  přestoupili  do jiných oddílů,  Náměšti  se  nepodařilo 
udržet ligovou soutěž a sestoupila do krajského přeboru. Do A-družstva  dospělých se postupně zapojují naši 
mladí talenti.

3) Soutěže družstev mládeže
V soutěžích družstev mládeže mladší žáci ZŠ Husova vyhrávají pravidelně krajský přebor. V republikovém 
kole přeboru škol, kam postoupili, se v sestavě Rudolf Zezula, David Mičulka, Martin Homola a Tomáš Košut 
umístili v roce 2006 na 4.místě a v roce 2007 na 6.místě. V 6-členné družstvo mladších žáků TJ Náměšť nad 
Oslavou se v letech 2006, 2007 i 2008 stalo krajskými přeborníky a v roce 2007 získali mladší žáci v sestavě 
David Mičulka, Rudolf Zezula, Richard Novotný, Tomáš Košut, Martin Homola a Jana Kolínková  bronzové 
medaile na Mistrovství ČR. 
Družstvo náměšťské mládeže hraje v dlouhodobých soutěžích 1.ligu mladšího dorostu.

4) Turnaje mládeže jednotlivců
Krajskými přeborníky v rapid šachu se v roce 2006 stali v kategorii H10 (hoši do 10 let) David Mičulka, H12 
Rudolf Zezula, H14 Josef Kratochvíl, D14 Jitka Košutová. V roce 2007 byli krajskými přeborníky v rapid šachu 
v kategorii  H10 David Mičulka,  H16 Josef Kratochvíl,  D14 Jitka Košutová.  V roce 2008 vyhráli  KP v H10 
David Mičulka a D16 Jitka Košutová.
Krajskými přeborníky v praktickém šachu se stali v roce 2006 v kategorii H10 David Mičulka, H12 Rudolf 
Zezula,  H16 Josef Kratochvíl  a D10 Jana Kolínková, v roce 2007 vyhráli  H10 David Mičulka,  H12 Tomáš 
Košut, H14 Rudolf Zezula, H16 Josef Kratochvíl, D16 Jitka Košutová, v roce 2008 vyhráli H12 David Mičulka, 
H14 Rudolf Zezula a D16 Jitka Košutová.
Na Mistrovství Moravy a Slezska získali v roce 2006 stříbro Rudolf Zezula v kategorii H12 a taktéž stříbro 
Jana Kolínková v D10. V roce 2007 získal na MMaS Josef Kratochvíl bronz v kat.H16.
Na Mistrovství ČR do 8 let získal v roce 2006 David Mičulka bronz. V této kategorii získala Náměšť v témže 
roce dvojitý úspěch : Na mezinárodním turnaji šachových nadějí do 8 let získali David Mičulka stříbrnou a 
Jakub Dolejší bronzovou medaili.
V MČR juniorů v bleskovém šachu získal v roce 2007 Josef Kratochvíl stříbrnou medaili.
Na Mistrovství ČR v praktickém šachu 2007 vybojoval v kategorii H10 David Mičulka 4.místo. V témže roce 
David reprezentoval na  Mistrovství Evropy, kde skončil v kategorii do 10 let na 32.místě z 93 hráčů. V roce 
2007 David Mičulka vyhrál Talent Cup – mezinárodní turnaj za účasti 67 dětí do 10 let. V roce 2008 získal 
Vít Kratochvíl bronzovou medaili na mezinárodním Turnaji šachových nadějí za účasti 40 dětí do 10 let.
Na  Mistrovství  ČR v rapid šachu získali naši mladí talenti další výborné úspěchy – v roce 2006 byl  Josef 
Kratochvíl  4. v kategorii  H14, v roce 2007 vybojoval  Rudolf Zezula 4.místo v H12 a v roce 2008  se David 
Mičulka stal mistrem republiky v kategorii H10.

5)Závěr
To byl stručný výčet nejvýznamnějších úspěchů šachistů. Přestože A-družstvo sestoupilo z ligových soutěží do 
krajského  přeboru,  hlavní  těžiště  činnosti  oddílu  je  v práci  s mládeží a  proto  s ohlédnutím  na  výsledky 
mládeže lze s potěšením konstatovat,  že  mezi  nejmladšími  máme řadu nových talentů,  kteří  začínají  být 
známí po celé republice. Městu Náměšť nad Oslavou dělají šachisté dobré jméno.
Děkuji Vám za pozornost. Sestavil : Petr Mičulka 
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