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2014: 

 

299) V KP družstev vezeme z Pelhřimova všechny body 
 

Dnes jsme nastoupili k zápasu 4. kola proti Spartaku Pelhřimov v oslabené sestavě, když nemohl hrát Víťa Kratochvíl a den 
před zápasem onemocněl Tonda Čížek. Kdyby poprvé nenastoupili David Dejf Kaňovský a Petr Walek, utkání bychom těžko 
ze stavu 0:2 zvládli, v naší úzké základně je každá absence ihned znát, nikdo jiný se nepřihlásil, že by mohl hrát. 
 

Převahu ELO jeme měli pouze na 1. a 5. šachovnici, na ostatních 6 měli navrch soupeři. V tu chvíli nikdo nemohl tušit, že 
výsledek bude úplně v opačném gardu. Jako první skončila partie Davida Mičulky, který po včerejších extraligových partiích 
dorostu v Orlové v zablokované pozici přijal remízu. Dejf Kaňovský nastoupil v dlouhodobé soutěži družstev za Náměšť po 7 
letech a jeho současná působnost v extralize a 1. lize byla znát. Kapitán hostů Michal Volák, který dosud získal 2,5 bodu ze 3 

partií, podlehl prudkému útoku v miniaturce. Vedeme 1.5:0,5. Posléze Mirek Horák přešel do střelcové koncovky s 
mikroskopickou výhodou. Soupeři zvážili, že ani jeden nemůže partii vyhrát, a tak byla podepsána další remíza. Tomáš Košut 
držel vyrovnanou pozici, měl jsem ale strach z nastávající časové tísně, kde se mohla partie pokazit. Remíza přinesla uklidnění. 
Moje partie se mi při přechodu do střední hry moc nelíbila. Hledal jsem šance a soupeřova nenápadná chyba umožnila 
bleskový závěr, vedeme 3,5:1,5 a výsledek zápasu vypadá nadějně! 
 

Ruda Zezula sehrál ucelenou partii a po zastavení možných protišancí soupeře přešel k nezadržitelnému útoku, z výhry měl 
velkou radost stejně jako naše družstvo, protože už vedeme 4,5:1,5 a o výhru nemůžeme přijít! Velkou pochvalu zaslouží Jitka 
Košutová, která se soupeřem o 300 ELO-bodů silnějším držela po celou partii vyrovnanou pozici a v jezdcové koncovce byl 
uzavřen smír. Jako poslední dohrával Petr Walek. Prvoligové zkušenosti uplatnil v ostré pozici, která přešla do oboustranné 
časové tísně. Když soupeř překročil čas, byl konečný výsledek upraven na 6:2 pro Náměšť. 

(MIČ) 
 

 
299 TJ Náměšť před zápasem 4. Kola KP družstev 
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300) Souboj (nejen) o čelo KP ve Světlé  
 

Včera jsme odehráli důležité utkání 5. kola KP ve Světlé nad Sázavou. Domácí ani dosud neztratili ani bod, ale to ani my! Na 

druhý konec Vysočiny jsme se vypravili oslabeni o Dejfa Kaňovského, který hrál v Litovli 1. ligu, dále Davida Mičulku, který 
je se školou na lyžařském výcviku (v Koutech nad Desnou! - tam pojedeme za měsíc na celý týden bojovat  na MČR mládeže). 
Do třetice nám ze základní sestavy chyběl Tomáš Košut, který je se školou na stáži v poněkud teplejším prostředí, vaří po celý 
únor v hotelu na Kanárských ostrovech. Kupodivu ani domácí, kteří dosud odehráli zápasy v základní sestavě, nebyli 
kompletní, chyběli jim hráči na 2. a 6. šachovnici.  
  
Krátce po začátku utkání se Vilému Feldváblovi přihodily náhlé zdravotní problémy. Volali jsme záchranku a než přijela z 
Havlíčkova Brodu, bylo Vilémovi vleže na žíněnce trochu lépe. Vilém, známý svou dobromyslností, měl přitom velkou starost 
o to, že nám "pokazil" zápas. Když jsem ho ubezpečil, že jsou důležitější věci, než šachy, a že je v tu chvíli úplně jedno, jak 
dnešní zápas dopadne, vzal to s povděkem. Po prohlídce lékařem odvezli Viléma do nemocnice na vyšetření a Mirek zavolal 

rodině o tom, co se stalo. Pak jsme se domlouvali s kapitánem domácích Zdeňkem Fialou a Vilémovým protihráčem Pavlem 
Brožem, co dál. Osobně jsem se s takovou situací při turnaji dosud nesetkal. Napřed jsem neměl ani myšlenky pokračovat v 
zápase. Pak jsem si říkal, že se utkání bude muset stejně nějak dořešit. Nabídku sehrání utkání v náhradním termínu jsem 
musel odmítnout, protože volné termíny se hledají těžko (to už jsme zjistili dříve, když jsem Světlé nabízel několik nám 
volných termínů k předehrání tohoto zápasu, tyto termíny nevyhovovaly zase domácím). Jestliže Vilém byl v péči lékařů a v tu 
chvíli jsme více pomoci nemohli, bylo třeba pokračovat v zápase. Navrhl jsem, že Vilémovu partii budeme muset vzdát. Na to 
navrhl Vilémův soupeř Pavel Brož, že dá partii s Vilémem za remízu. Souhlasil s tím i kapitán Světlé Zdeněk Fiala. Opět jsem 
řekl, že Vilémovu partii vzdáme, ale Pavel Brož zopakoval, ať zapíšeme remízu. Pavel se tímto gestem fair play připravil o 
možnost udržet 100% výsledek na své šachovnici (zatím 4 body ze 4 partií). Poděkovali jsme za toto gesto a po vstupu do hrací 
místnosti, kde probíhaly boje na 5 šachovnicích, jsem všem hráčům sdělil, na čem jsme se na chodbě domluvili a že velmi 
oceňuji gesto fair play jak ze strany hráče Pavla Brože, tak ze strany kapitána Světlé Zdeňka Fialy.  
  
Bylo dost těžké se přeorientovat na hraní, ale nezbylo než s Mirkem Horákem zasednout ke svým partiím a bojovat. Tonda 
Čížek hrál na 1. šachovnici do 15. tahu podle teorie, soupeř mu odbočil v 16. tahu, ale hned po následujícím tahu získal Tonda, 

vedoucí černé kameny, pohodlnější hru. Ve střední hře se soupeři dohodli na remíze. Hned vedle na "dvojce" sehrál pěknou 
partii Petr Walek. Pravda, soupeř si hodně oslabil pěšcovou strukturu a vzápětí ještě ztratil kvalitu, o to se však zasloužil Petr 

svým tlakem. Soupeř se asi spoléhal na svou taktickou vynalézavost, ale s tou Petr nemá problémy. S přehledem dovedl partii 
k výhře a vedeme 2:1. Ruda Zezula zapomněl v zahájení vyvinout figury a tak se dostal pod tlak mladé Simony Suchomelové. 
Ruda občas těžko hledal aspoň nějaký rozumný tah. Manévroval figurami "na pětníku", protože jinak nemohl. Soupeřka však 
nenalezla žádný plán k prolomení pasivní obrany a tak jsme si oddechli, když nakonec v koncovce přijala remízu. Naopak na 
osmé šachovnici Jitka Košutová přehrála svého ratingově silnějšího soupeře a získala kvalitu a pěšce. Pozice byla vyhraná, 
soupeř se však bránil vynalézavě a Jitka stále nemohla najít plán k výhře. Výhoda se zmenšovala a nakonec skončila partie 
remízou (tady jsme ztratili půlku my). Průběžný stav je 3:2 pro Náměšť a rozehrané jsou ještě 3 partie. 
  
Víťa stál ve střední hře proti kapitánovi domácích o něco hůře, jeho figurám chyběla spolupráce. Soupeř se však dal zlákat k 
oběti figury, po které věřil výhře kvůli Víťově slabé první řadě. Jeden obranný tah mu ale unikl, Víťa se ubránil a zůstala mu 

figura navíc. Tato partie asi rozhodla o osudu zápasu. Vedeme 4:2, Mirek bojuje o remízu a já stojím přibližně vyrovnaně, 
pozice ale není bez jedu a může dopadnout jakkoliv. Mirek Horák přešel do koncovky šesti lehkých figur, soupeř měl pro 
manévrování více prostoru a snažil se zvítězit. Mirek se však bránil houževnatě a remízu udržel. Stav je 4,5:2,5. Na šachovnici 
jsem měl koncovku zbývajíících figur: U Mirka byli vidět jezdci a střelci, u mne dámy a všechny věže. Při drobných 
nepřesnostech na obou stranách byla pozice stále přibližně vyrovnaná, ale neustále jsme si navzájem házeli "klacky pod nohy" 
ve snaze vyhrát. Nakonec vznikla věžovka, zdálo se, že skončí remízou. Soupeř však v závěru udělal chybu a postup krytého 
volného pěšce, který čekal několik desítek tahů na svou šanci, vedl k vynucené výměně věží a vyhrané pěšcové koncovce. Stav 
zápasu byl upraven na 5,5:2,5 pro Náměšť. 
  
Výsledek vypadá jednoznačně, ale průběh zápasu ukázal v některých fázích obavy o výsledek v několika partiích. Zajímavost 
na závěr? Přestože jsme jako druzí v průběžné tabulce porazili vedoucí tým, jsme nyní v tabulce až na 3. místě! Jak je to 
možné? Dosud třetí Žďár zvítězil vysoko 7,5:0,5 a dostal se na skóre o 0,5 bodu před nás. Družstva na 1.-3. místě mají stejně 
bodů (ovšem při 9 družstvech v soutěži má v každém kole 1 družstvo volno a neboduje). Světlou a Žďár čeká pauza v 
následujících 2 kolech, takže pokud se nám podaří nadále vyhrávat, dostaneme se do čela tabulky. Rozhodně ale nesmíme nic a 
nikoho podcenit! 
  
Po skončení zápasu jsme volali Vilémově rodině. Dozvěděli jsme se, že si ho v nemocnici nechali na pár dní na pozorování. 
Vyrazili jsme tedy do nemocnice v Havlíčkově Brodě. Personál nemocnice zřejmě ještě takovou "bandu" na návštěvě neviděl! 
Vilém byl potěšen naší přítomností i výsledkem zápasu. Snad se brzy zotaví! 
  
Čerstvě nové předsedkyni Krajského šachového svazu Vysočina navrhnu pro Pavla Brože a Ing. Zdeňka Fialu udělení ceny 
fair play. 
  
Petr Mičulka 
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Pořadí Krajského přeboru - Vysočina   po 5. kole : 
 

Poř. Tým     Záp. +   =   -         Body   Skore   Výher    
 

1. ŠK SB Světlá nad Sázavou A  5 4   0   1 12 26 19 

2. TJ Žďár nad Sázavou A   5 4   0   1 12 24 18 

3. TJ Náměšť nad Oslavou   4 4   0   0 12 23½ 16 

4. ŠK Caissa Třebíč B   4 2   1   1   7 18½ 12 

5. Jiskra Havlíčkův Brod B  4 2   0   2   6 16½ 11 

6. Spartak Velké Meziříčí A  5 1   0   4   3 16½ 10 

7. Spartak Pelhřimov A   4 1   0   3   3 13½   7 

8. Jiskra Humpolec A   5 1   0   4   3 12   7 

9. Gambit Jihlava B   4 0   1   3   1   9½   6 

 

 

301) V Humpolci na 6. Turnaji Ligy Vysočiny 
 

Výsledky dalšího turnaje Ligy Vysočiny v Humpolci najdete zde: http://chess-

results.com/tnr125507.aspx?lan=5&art=1&wi=821 . Z DDM Náměšť bojovali Honza Bryja, který získal 4 body, a Kuba 
Zezula, který získal 2,5 bodu. Od začátečníků jsem nečekal nějaký bodový zisk, oba mě mile překvapili. Kuba chodí teprve do 
1.třídy! Hlavně jsme ale partie zapsali a již v Humpolci jsme si je stručně rozebírali, takže kluci se učili rychle "za pochodu". 

(MIČ) 
 

 

 
 

301 Honza (ukazuje, kolik získal bodů) a Kuba po turnaji 

 

 

 

 

http://chess-results.com/tnr125507.aspx?lan=5&art=1&wi=821
http://chess-results.com/tnr125507.aspx?lan=5&art=1&wi=821
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302) Také v 6. kole KP vítězně 
 

Dnes jsme na Penzionu sehráli zápas 6. kola KP družstev. Vzhledem k tomu, že jsme hráli dosud v nejslabší sestavě (z různých 
důvodů nemohlo nastoupit hned 5 hráčů) a jen tak tak jsme dali dohromady 8 hráčů, nepovažoval jsem dnešní zápas za snadný 
a průběh to zpočátku potvrzoval. Nejdříve skončila na 8. šachovnici partie Štefana Paulendy. Téměř osmdesátiletý zkušený 
"mazák" je potvrzením toho, že procvičování mozku i ve vyšším věku je výborným receptem ve prospěch zdraví. Ve 
vyrovnané pozici byla zaznamenána první, a jak se později ukázalo, i poslední remíza zápasu. Další remíza nebyla daleko. 
Tonda Čížek měl nabídku smíru, o které vážně uvažoval. Vzhledem ke stavu rozehraného zápasu jsem mu ji ještě nepovolil, a 
vzápětí Tonda ukázal, jak je silný hráč, když počítal lépe než soupeř a po ztrátě figury se protivník vzdal. Vedeme 1,5:0,5. 
Ruda Zezula vzal ve střední hře pěšce a vzápětí se pozice hodně přiostřila. Ruda musel obětovat kvalitu a dostal se k prudkému 
útoku, který završil naší další výhrou. Já jsem v zahájení získal pěšce, soupeř měl za něj kompenzaci v podobě dvojice střelců. 
V dalším průběhu jsem eliminoval útočné možnosti soupeře, který před ztrátou dalšího materiálu překročil čas. Zuzana 
Krumlová rozehrála partii ostře a přes veškerou snahu o komplikace ztratila kvůli slabým černým polím figuru, kterou soupeř 
uplatnil v koncovce a průběžný stav byl upraven na 3,5:1,5. 
 

Víťa Kratochvíl hrál partii pozičně, stál mírně lépe a až přechod do koncovky znamenal rozhodující chybu soupeře, když do 
propočtu nezahrnul mezitahy. Již máme jistou výhru v zápase! David Mičulka Stál celou partii lépe, v přechodu do koncovky 
získal pěšce a uplatnil jej k výhře. Jitka Košutová měla o třídu silnějšího soupeře, ale nezalekla se a v průběhu partie měla až 
dva pěšce navíc. Houževnatý soupeř však v koncovce věží a nestejnopolných střelců upletl matovou síť, ze které se Jitka 
musela vykoupit ztrátou figury a na závěr soupeř usnoval jako pavouk ještě jednu matovou síť, ze které nebylo úniku. Obě 
naše dámy dnes sice prohrály své partie, za své výkony ale zaslouží pochvalu! 
V příštím kole nás čeká důležitý zápas v Třebíči. 

(MIČ) 
 

 

 
 

302 Štefan Paulenda hraje KP družstev i v 78 letech 
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303) Mladíci z TJ Náměšť nad Oslavou bojovali na MČR mládeže v 
šachu 
 
Ve dnech 8. až 15. března se v tradiční destinaci Koutech nad Desnou uskutečnilo MČR mládeže pro rok 2014. Náměšťský 
oddíl reprezentovali v kategorii H16 Vít Kratochvíl a David Mičulka, v doprovodném openu B si pak ještě zahrál Tomáš 
Košut. V MČR lépe odstartoval Víťa, který se několik prvních kol držel na předních šachovnicích. Dvě prohry v sedmém a 
osmém kole ho bohužel připravily o možnost bojovat o medaile, nicméně pěknou výhrou v posledním kole to trochu napravil a 
v konečném pořadí obsadil velmi pěkné 5. místo. David odehrál solidní turnaj, což při sedmi remízách stačilo na 14. místo. V 

openu si pak výborně vedl Tomáš: ziskem sedmi bodů bez prohry obsadil vynikající 2. místo!  

 

Výsledky najdete zde: http://www.chess.cz/www/mladez/souteze/jednotlivci/mcr16/mistrovstvi-cr-mladeze-do-sestnacti-let-

2014/startovni-listiny-mistrovstvi-cr-mladeze-2014.html , stránky pořadatele s podrobnými výsledky i doprovodných akcí, 
fotogalerií, partiemi a dalšími zajímavostmi zde: http://www.chess-svetla.cz/index.php?id=19 . 

 

V mistrovských turnajích jednotlivých věkových kategorií a openech hrálo přes 300 hráčů, hotel Dlouhé stráně byl naplněn 
nejen hráči, ale i doprovázejícími rodiči a trenéry (celkem více než 500 hotelových hostů). Ve volném čase probíhaly šachové 
testy, simultánky a přednášky, z nešachových aktivit se hrál fotbálek a pingpong, využíval se hotelový bowling a bazén, 
vzhledem k teplému počasí chodili mnozí běhat, navíc byl ještě v provozu lyžařský areál. Kluci si týden v Jeseníkách pořádně 
užili! 

(DK, MIČ) 
 

 

 

 

 
303 Tomáš druhý v Openu B 

 

http://www.chess.cz/www/mladez/souteze/jednotlivci/mcr16/mistrovstvi-cr-mladeze-do-sestnacti-let-2014/startovni-listiny-mistrovstvi-cr-mladeze-2014.html
http://www.chess.cz/www/mladez/souteze/jednotlivci/mcr16/mistrovstvi-cr-mladeze-do-sestnacti-let-2014/startovni-listiny-mistrovstvi-cr-mladeze-2014.html
http://www.chess-svetla.cz/index.php?id=19
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303 Petr devátý v Openu A 

 

 
303 kategorie H16 s 5.Víťou a 14.Davidem 
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304) První ztráta šachistů v Krajském přeboru družstev 
 
Šachisté TJ Náměšť nad Oslavou  poprvé (a snad i naposled) zaváhali v Krajském přeboru osmičlenných družstev. V Třebíči 
nestačili na zálohu prvoligové Caissy Třebíč. V 8. kole přivítají zálohu druholigového Gambitu Jihlava a v posledním 9. kole 
vyjedou do Žďáru bojovat o postup do 2. ligy.   
 

7.kolo (16.3.): Caissa Třebíč B – TJ Náměšť nad Oslavou 5 : 3 

 

Pořadí Krajského přeboru - Vysočina   po 7. kole : 
Poř. Tým     Záp. +   =   -          Body   Skore   Výher    
1. TJ Žďár nad Sázavou A   6 5   0   1  15 32 26 

2. TJ Náměšť nad Oslavou   6 5   0   1  15 32 22 

3. ŠK SB Světlá nad Sázavou A  6 5   0   1  15 30½ 21 

4. Jiskra Havlíčkův Brod B   6 4   0   2  12 26 19 

5. ŠK Caissa Třebíč B   6 3   1   2  10 27 18 

6. Spartak Pelhřimov A   6 2   0   4      6 21½ 12 

7. Gambit Jihlava B    6 1   1   4      4 18 13 

8. Spartak Velké Meziříčí A   7 1   0   6      3 22½ 15 

9. Jiskra Humpolec A   7 1   0   6      3 14½   9 

 (MIČ) 
 

305) Liga Vysočiny v Třebíči 
 

Dne 22. března jsme se zúčastnili dalšího turnaje Ligy Vysočiny - v Třebíči hrálo celkem 58 chlapců a děvčat do 16 let, z toho 

4 z DDM Náměšť. 

 

David Mičulka potvrdil roli favorita, remízu pustil až v partii posledního kola (protože již nemohl být předstižen), aby se mohl 
dívat, jak hrají ostatní kluci z Náměště. Se 6,5 body ze 7 partií vyhrál s jednobodovým náskokem. 
 

Mikuláš Vrba hrál pěkné šachy, někdy se dal strhout rychlou hrou soupeřů a pak docházelo k chybičkám. V derby podlehl 
Honzovi Bryjovi, ale nakonec skončil s pěknými 4 body na 26. místě absolutního pořadí. 
 

Jan Bryja začal pěkně, v půli turnaje jej zřejmě psychicky rozhodil jeden ze soupeřů a prohrál pak několik partií. "Tah na 
branku" má ale výborný a i když byl tentokrát se 3 body a slušným 36. místem nespokojen, příště si určitě ještě polepší. 
 

Nejmladší náměšťák, prvňák Jakub Zezula, již zahajoval partie slušně, chválím i za to, jak déle přemýšlel. Občas zapomněl 
zmáčknout hodiny a ze začátku turnaje soupeřům daroval několik dam, ale ke konci turnaje sehrál dlouhou partii s pěkným 
matovým útokem, obdivuhodný výkon! Svými partiemi přilákal Kuba i obecenstvo. 

 

Dost partií máme zapsaných, takže se na nich můžeme hodně naučit. Na chodbě DDM Třebíč mají více pokřivených zrcadel, 
kluci si před nimi užili pěknou legraci.  
 

Celkově musím všechny kluky opět pochválit. U všech je vidět, jak se zlepšují.  
 

Podrobné výsledky najdete zde: http://www.chess-results.com/tnr128576.aspx?lan=5&art=1&wi=821 

(MIČ) 

 
305 před křivými zrcadly 

http://www.chess-results.com/tnr128576.aspx?lan=5&art=1&wi=821
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305 Kubova partie vzbudila velkou pozornost 

 

 
305 David zvítězil s náskokem 
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306) V osmém kole KP jen remíza! 
 

Zatímco ve všech předchozích kolech nastupovali vždy 2-3 hráči z první čtveřice na soupisce, tentokrát proti Gambitu Jihlava 
B ani jeden z nich Soupeři měli převahu ELO na 6 z 8 šachovnic, takže favority byli proti naší silně oslabené sestavě spíš 
jihlavští. 
  
Zuzka Krumlová se pustila do útoku, něco obětovala, ale přehlédla jeden obranný tah a musela kapitulovat. Špatný začátek, 
prohráváme 0:1, ale bojujeme! Mirek Horák dosáhl vyrovnané koncovky, stejně tak Vilém Feldvábl na vedlejší šachovnici. Po 
přijetí dvou nabídek remízy průběžně prohráváme 1:2. Svému mladému soupeři jsem (spíš nekorektně) obětoval figuru. Je 
pravda, že jsem o figuru chudší hrál dalších 12 tahů, soupeř nacházel silné obranné tahy, ale dařilo se mi držet jej pod tlakem, 
aby byla šance, že neodhalí vždy nejlepší pokračování. To se taky naplnilo a když se pozice vyčistila, zůstala mi kvalita a 
pěšec navíc a soupeř se proto ihned vzdal. Vyrovnáváme na 2:2. Tomáš Košut se na turnaji v Koutech nad Desnou dostal do 

výborné formy. I dnes předvedl bojovný výkon a v ostřejším závěru svého protivníka po oběti figury přehrál. Vedeme 3:2! 
  
Hrají ještě na prvních dvou deskách Víťa a David a na osmičce bojuje Štefan chudší o pěšce. Víťa odehrál proti silnému 
soupeři vyrovnanou partii. Snažil se o získání výhody, ale více než remízu se získat nepodařilo. Stejně tak David Mičulka - 

několikrát odmítl remízu, ale z rovnováhy partie nevybočila. Vedeme sice 4:3, ale Štefan Paulenda přes na svůj věk 
obdivuhodný výkon partii neudržel a po 4 hodinách končí zápas remízou 4:4. 
  
Tím jsme si boj o postup zkomplikovali ještě víc. V tabulce jsme před posledním kolem na 3. místě a na oba první týmy 
ztrácíme po 2 bodech. Jestliže vyrhajeme na půdě vedoucího Žďáru jakýmkoliv poměrem, jdeme před ně, ale postoupíme jen v 
případě, že Světlá prohraje v Třebíči. Ze zápasu Třebíč - Světlá by nám za určité konstelace stačila i remíza, ale to bychom 
museli ve Žďáru vyhrát vysoko, 5,5:2,5 nebo výše. Takže šance ještě žije, vidím ji tak 50/50. 

(MIČ) 
Pořadí Krajského přeboru - Vysočina   po 8. kole : 

 

Poř. Tým     Záp. +   =   -          Body   Skore   Výher    
 

1. TJ Žďár nad Sázavou A   7 6   0   1  18 39 32 

2. ŠK SB Světlá nad Sázavou A  7 6   0   1  18 37 27 

3. TJ Náměšť nad Oslavou   7 5   1   1  16 36 24 

4. ŠK Caissa Třebíč B   7 4   1   2  13 31½ 19 

5. Jiskra Havlíčkův Brod B   7 4   0   3  12 27 19 

6. Spartak Pelhřimov A   7 2   0   5    6 25 12 

7. Gambit Jihlava B    7 1   2   4     5 22 15 

8. Spartak Velké Meziříčí A   8 1   0   7      3 24 16 

9. Jiskra Humpolec A   7 1   0   6    3 14½   9 

 

 
306 domácí zápas 8. Kola KP proti jihlavským 
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307) Po špatném závěru Náměšť nepostupuje 
 

Dnes jsme vyjeli do Žďáru nad Sázavou bojovat s vedoucím týmem soutěže o postup do 2. ligy. Potřebovali jsme vyhrát 
jakýmkoliv poměrem a doufat, že v dalším zápase horní čtyřky tabulky vyhraje Třebíč nad Světlou, neboť samotné naše 
vítězství by ještě k postupu nestačilo. 
  
Domácí nastoupili v sestavě se 7 kandidáty mistra a jednou 1. výkonnostní třídou, na naší straně byl mezinárodní mistr, mistr 
FIDE, 2 kandidáti mistra, dvě 1. výkonnostní třídy a dvě 2. výkonnostní třídy. Zatímco naši mistři měli na prvních dvou 
deskách převahu ELO, od 3. po 8. desku bylo ELO vyšší u našich soupeřů. Přes tato fakta jsem věřil, že máme šanci na postup. 
  
Nejprve remizoval Vilém, což byl dobrý začátek. Pak si nevěděl rady s pozicí Tomáš, z vazeb se vykoupil jen za cenu pěšce a 
soupeř vystupňoval tlak až k výhře. Vzápětí skončila partie na 1. stole, kde Dejf postupně přehrál lídra domácích. Stav je 
1,5:1,5, ale průběh ostatních partií nevěštil víc, než očekávání celkového výsledku kolem 4:4. David ze zahájení pohodlně 
černými figurami vyrovnal, ale v následující fázi začala soupeři vycházet souhra figur, korunovaná ziskem pěšce a partii pak 
dotáhl k výhře. Já jsem v tu dobu měl časovou tíseň, takže jsem v této fázi nestačil sledovat ostatní partie. V časovce přešel 

kolem výhry napřed soupeř, potom já. I špatné rozhodnutí vyměnit dámy vedlo k lepší koncovce, s nedostatkem času se však v 
pozici lépe orientoval soupeř a našel několik "háků", které jsem neviděl. Nakonec jsem dostal mat uprostřed šachovnice a po 4 

hodinách hry prohráváme 1,5:3,5! K potřebnému vítězství musíme vyhrát všechny 3 ještě nedohrané partie. 
  
Úkol, zdánlivě nesplnitelný, ale nemusel být až tak nesplnitelný. Všichni tři naši bojovníci stáli lépe a o výhry bojovali. 
Rozuzlení přišlo až na konci páté hodiny hry. Víťa mohl studiově vyhrát, pak jej čekala těžká koncovka dámy a pěšce proti 
dámě. V závěru však soupeř pomocí "šílené dámy" zařídil pat a při stavu 2:4 už jsme vyhrát nemohli. Tonda měl v průběhu 
partie jezdce za pěšce, při redukovaném materiálu však nebyla realizace jednoduchá. Nakonec skončila koncovka věž a jezdec 

proti věži remízou a již jsme celkově prohráli. Heroický výkon podal Petr. V zablokované pozici dostal soupeře téměř do 
zugzwangu, zkoušel ho zleva-zprava, zepředu-zezadu a pak obětoval střelce a partii završil matem. Konečný stav upravil na 
4,5:3,5 pro Žďár. 
  
Jak jsme zjistili ještě před koncem tohoto zápasu, ani výhra by nám k postupu nestačila. Třebíč překvapivě prohrála se Světlou, 

která dosáhla stejného počtu bodů jako Žďár. Na lepší skore postupují borci ze Žďáru. Nám to snad konečně vyjde v příští 
sezoně - nebudeme hrát v posledním kole proti Žďáru A :-)  !!! 
 

Souhrn závěru sezony v KP: 

 

Šachisté TJ Náměšť nad Oslavou  nepostupují do 2. ligy. Ve výborně rozehraném Krajském přeboru osmičlenných družstev 
byli ještě po 6. kole beze ztráty bodu. Po porážce v Třebíči měli ještě stále vysoké šance na postup, ale v 8. kole hráli proti 
Gambitu Jihlava B bez prvních 4 hráčů soupisky a dosáhli jen remízy 4:4, čímž ztratili další 2 body. V posledním 9. kole 
potřebovali porazit vedoucí Žďár a doufat, že papírový favorit soutěže č. 1 Třebíč B zvítězí nad Světlou. K poslednímu kolu 
však nastoupili náměšťští také oslabeni a když tři z hráčů prohráli svou jedinou partii v sezoně, výhra nad Žďárem byla za 
stavu 1,5:3,5 možná jedině výhrou všech 3 zbývajících nedohraných partií, ve kterých stáli naši hráči lépe. Ve dvou z nich se 

však favorizovaným soupeřům podařilo remizovat a tak Náměšť prohrála se Žďárem (který tím postupuje do 2. ligy) 
nejtěsnějším poměrem 3,5:4,5. V druhém sledovaném utkání posledního kola však favorizovaná Třebíč prohrála se Světlou, 
takže ani výhra ve Žďáru by Náměšti na postup nestačila. Škoda skvěle rozehrané sezony!    
 

Konečné pořadí Krajského přeboru - Vysočina   po 9. kole : 
Poř. Tým     Záp. +   =   -          Body   Skore   Výher    
1. TJ Žďár nad Sázavou A   8 7   0   1  21 43½ 35 

2. ŠK SB Světlá nad Sázavou A  8 7   0   1  21 42 31 

3. TJ Náměšť nad Oslavou   8 5   1   2  16 39½ 26 

4. Jiskra Havlíčkův Brod B   8 5   0   3  15 33 24 

5. ŠK Caissa Třebíč B   8 4   1   3  13 34½ 21 

6. Gambit Jihlava B    8 2   2   4    8 27 18 

7. Spartak Pelhřimov A   8 2   0   6     6 27 12 

8. Spartak Velké Meziříčí A   8 1   0   7     3 24 16 

9. Jiskra Humpolec A   8 1   0   7    3 16½ 10 

(MIČ) 
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308) Šachový turnaj O velikonočního beránka 
 

Ve čtvrtek 17. dubna 2014 se v DDM odehrál další ročník šachového turnaje "O velikonočního beránka", hraný současně jako 
jeden z turnajů krajského přeboru mládeže v rapid šachu - Liga Vysočiny. 
 

Turnaj byl dobře obsazen. Zúčastnilo se ho 55 hráčů a hráček z Náměště,  Třebíče, Žďáru n.S., Bedřichova, Světlé n.S., 
Pelhřimova,  Havlíčkova Brodu, Humpolce, Zastávky, Jihlavy, Brna, Znojma a Moravských Budějovic. Hrálo se na 7 kol ( 2 x 
20 min. ) a vyhlášení na závěr proběhlo v 5. kategoriích. 
Celkovým vítězem se stal Josef Růžička ze Znojma před Simonou Suchomelovou ze Světlé n.S. a Janem Fouskem ze Žďáru. 
Vítězi jednotlivých kategorií se stali J. Růžička (H16), P. Rosecký (H14), M. Krč (H12), J. Vyhnálek (H10) a S. Suchomelová 
(Dívky). 

(článek z webu DDM Náměšť) 
 

 
308 šachy v DDM Náměšť, uprostřed Lukáš Kubala 

 

 

309) Pobeskydí 2014 
 
Ve dnech 17. -21. dubna se v Národním domě ve Frýdku-Místku uskutečnil již 35. ročník Turnaje šachových nadějí a 
Pobeskydí http://www.chessfm.cz/content/35ro%C4%8Dn%C3%ADk-turnaj%C5%AF-%C5%A1achov%C3%BDch-

nad%C4%9Bj%C3%AD . Jelikož Víťa Kratochvíl a David Mičulka z TJ Náměšť nad Oslavou hráli kvůli svému věku TŠN 
loni naposled, letos se účastnili turnaje Pobeskydí bez rozdílu věku spolu s Petrem Mičulkou. Mezi 76 hráči z 8 států si nevedli 
vůbec špatně. 
 

David Mičulka porazil naši špičkovou juniorku Richterovou a remízoval se silným Alžířanem Seddaoui i nizozemským 
mistrem FIDE Erwichem. Celkem uhrál pěkné 4 body z 9 partií a na ELO si polepší. 
 

Petr Mičulka zahrál několik pěkných partií, v mnoha dalších však nadmíru bojoval a stavěl hodně divoké iracionální pozice, 
které se mu několikrát nevyplatily. Tentokrát uhrál 5 bodů (bez jediné remízy) a spokojen může být jen částečně. 
 

Víťa Kratochvíl se po špatném začátku 0/2 rozehrál k vynikajícímu výkonu na úrovni kandidáta mistra, když ze zbývajících 7 
partií vyhrál 6 a umístil se na výborném 10. místě. 
 

Celkové výsledky jsou zde: http://chess-results.com/tnr127133.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984 . 

(MIČ) 

http://www.chessfm.cz/content/35ro%C4%8Dn%C3%ADk-turnaj%C5%AF-%C5%A1achov%C3%BDch-nad%C4%9Bj%C3%AD
http://www.chessfm.cz/content/35ro%C4%8Dn%C3%ADk-turnaj%C5%AF-%C5%A1achov%C3%BDch-nad%C4%9Bj%C3%AD
http://chess-results.com/tnr127133.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984
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310) Šachisté Náměště úspěšní v Extralize dorostu 
 
TJ Náměšť nad Oslavou v posledních 3 sezónách úspěšně hrála Extraligu dorostu, když ze 16 extraligových družstev obsadila 
v sezóně 2010/11 5. místo, o rok později 6. a před rokem 7. místo. Většina členů družstva již v uplynulé sezoně nemohla pro 
překročení věku pokračovat, takže po dvou našich talentech sáhly jiné extraligové týmy na hostování. Víťa Kratochvíl hrál na 
2. šachovnici za Elektroniku Vlašim a David Mičulka taktéž na 2. šachovnici za Lokomotivu Brno. Oba byli oporami svých 
týmů. 
 

V závěrečných 4 kolech soutěže, která se uskutečnila v Třešti, nastoupil Víťa ve 2 zápasech, jednu partii vyhrál a jednu 
remizoval. Vlašim letos v dramatickém finále remizovala s Beskydskou šachovou školou a získala titul mistra Extraligy, zlatou 
medaili má i Víťa Kratochvíl, člen TJ Náměšť nad Oslavou! 
 

David nastoupil ve všech 4 posledních zápasech, 3x vyhrál a 1x remizoval, což pomohlo Lokomotivě Brno, která letos 
přebudovávala sestavu, k celkovému 11. místu a záchraně (družstva na 13.-16. místě sestupují do 1. ligy dorostu).  
 

Spokojenost s oběma hosty z Náměště je patrná z článků na webech Vlašimi i Lokomotivy Brno. 

(MIČ) 
 

 
310 finále ELD v Třešti 
 

 
310 Víťa získal s Vlašimí zlaté medaile 
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311) Ostravské MČR mužů a žen v šachu 
 
Mistrovství ČR mužů a žen se hrálo v reprezentačních prostorách Domu kultury města Ostravy ve dnech 26. dubna – 4. května 
2014 v rámci tradičního festivalu Ostravský koník. Na stránkách festivalu http://www.ostravskykonik.cz/ se dočteme, že 
v průběhu dubna proběhlo po kraji 11 simultánek mezinárodního mistra Lukáše Klímy, které se zasloužily o propagaci 
festivalu a šachové hry vůbec. Kromě hlavního turnaje se hrál turnaj FIDE open B za účasti 159 hráčů a FIDE open veteránů 
za účasti 48 hráčů nad 60 let. 
 

V samotném MČR hrálo celkem 87 hráčů a hráček. Z TJ Náměšť se účastnil kandidát mistra Petr Mičulka, který se sem 
probojoval z krajského přeboru mužů. Se svým ELO 2017 se zařadil na nasazené 87. místo (jako outsider č. 1). Dále hrála 
(odchovankyně Náměště) velmistryně Eva Kulovaná z Caissy Třebíč, nasazená jako č. 49, a (odchovanec Náměště) 
mezinárodní mistr David Kaňovský z A64 Grygov, reprezentační trenér mládeže, nasazený jako č. 21. 
 

Petr Mičulka se nechtěl smířit s úlohou otloukánka a hned v prvním kole po 101 tazích a téměř 6 hodinách hry porazil mistra 
FIDE Holemáře. V druhém kole narazil na IM Dejfa Kaňovského. V této partii se nedostal k protihře a podlehl, v dalších 
partiích hrál zajímavé pozice s oboustrannými šancemi. Celkově vyhrál 3 partie a prohrál 6 (bez remízy). 
 

Eva Kulovaná po výhře nad velmistrem Štočkem zaznamenala 7 remíz a 1 prohru, 4,5 bodu jí stačilo na výborné 38. místo a 
bronzovou medaili z MČR žen! 
 

David Dejf Kaňovský zaznamenal 4 výhry včetně vítězství nad velmistrem Kislinským, 2 remízy a 3 porážky, s 5,5 body 

obsadil pěkné 19. místo. 
 

Všichni 3 šachisté s vazbami na Náměšť si za své výkony připisují ELO-body, takže mohou být spokojeni. 
 

Celé mistrovství suverénně ovládl velmistr Navara který povolil soupeřům jen 2 remízy a zvítězil s 1,5 bodovým náskokem.  
 

Všechny partie MČR byly on-line přenášeny na internet a jsou k přehrání v přehrávači zde: 
http://www.ostravskykonik.cz/index.php .  

 

Ve čtvrtek 1. května dorazil z USA šachová legenda velmistr Kaválek, který vyprávěl o svých zážitcích přeborníka ČSSR i 
USA, sekundanta Roberta Fischera, a mnoho dalších zajímavých příhod. Spolu s Lukášem Klímou také komentoval v průběhu 
kol probíhající partie. 

 

Další podrobnosti a fotografie je možné shlédnout v mnoha článcích na novoborském serveru http://www.nss.cz/ . 

(MIČ) 

 
311 ostravský Dům kultury – dějiště MČR mužů a žen 2014 

http://www.ostravskykonik.cz/
http://www.ostravskykonik.cz/index.php
http://www.nss.cz/
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311 velmistryně Eva Kulovaná 

 

 
311 poutač pořadatele a Šachového svazu České republiky 

 

 
311 KM Petr Mičulka – IM David Dejf Kaňovský 
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311 zahájení MČR 

 

 
311 přednáška velmistra Lubomíra Kaválka, několikanásobného mistra ČR i USA a sekundanta mistra světa Roberta Fischera 
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312) Předposlední turnaj vyhrál David Mičulka 
 
V sobotu 3. května se v Jihlavě odehrál předposlední, 10. turnaj seriálu Ligy Vysočiny v šachu pro mládež do 16 let. 
Z Náměště se mezi 104 mladými šachisty tentokrát zúčastnil jen David Mičulka, který získal z 9 partií 8,5 bodu a 

s jednobodovým náskokem zvítězil. Početnější účast z Náměště vyjede na poslední turnaj seriálu do Havlíčkova Brodu. 
(MIČ) 

 

313) Závěrečný turnaj Ligy Vysočiny 
 

V sobotu 17. května se v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě uskutečnil závěrečný turnaj seriálu Ligy Vysočiny v šachu pro 
mládež do 16 let. Náměšť měla mezi rekordním počtem 129 mladých šachistů čtyřnásobné zastoupení. Na stupně vítězů 
v absolutním pořadí se dostali 1. Vojtěch Filip z Vlašimi se 100% ziskem a za ním dva Náměšťáci shodně se 7,5 body z 9 

partií 2. Víťa Kratochvíl a 3. David Mičulka (David získal též titul krajského přeborníka za celý seriál turnajů). Dále získávali 

ostruhy 11-letý Honza Bryja a 7-letý Kuba Zezula z DDM Náměšť, kteří si nevedli vůbec špatně. Honza získal pěkné 3 body a 

Kuba dokonce 3,5 bodu, přitom jejich soupeři byli někdy o 1-2 hlavy větší. Zde jsou webové stránky , kde jsou podrobné 
výsledky turnajů. Výsledky VC Havlíčkova Brodu - Pribináček . Reportáž v TV: Půlhodinový pořad "V šachu" na ČT4sport 
zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/ v čase 21:10 min. - 22:40 z Havlíčkova Brodu. 

(MIČ) 
 

 

 
313 Honza Bryja 

 

http://www.sachy-hb.tym.cz/100let/
http://chess-results.com/tnr134572.aspx?lan=5&art=1&wi=821
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/
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313 Kuba Zezula 

 

 
313 trojice vítězů – zleva Vojtěch Filip, Vít Kratochvíl a David Mičulka 
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314) Open Vysočina 
 
V třebíčském hotelu Atom se ve dnech 17.-24. května hrál mezinárodní šachový turnaj „Open Vysočina“. Mezi 63 šachisty ze 
7 zemí měla dvojnásobnou účast i TJ Náměšť nad Oslavou. Vilém Feldvábl uhrál proti Norovi, Ukrajinci, Rusovi, dvěma 
Němcům a čtyřem Čechům svou obvyklou „normu“ – 3,5 bodu z 9 partií. Petr Mičulka si zahrál se třemi mistry, kromě 
uvedených národností si zahrál též s Angličanem. Zaznamenal 4 výhry, 3 remízy a 2 prohry a s 5,5 body se umístil na 
výborném 16. místě jako osmý z Čechů. Oba náměšťáci si výborně zahráli a jsou spokojeni i s úrovní partií. Podrobné 
výsledky zde:  
http://chess-results.com/tnr134604.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984  

(MIČ) 

 
314 Vilém Feldvábl – Chanda von Keyserlingk 

 

 
314 Petr Mičulka – IM Evgenij Piankov 

http://chess-results.com/tnr134604.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984


20 

 

315) Závěrečný turnaj kroužku DDM 
 

Před letními prázdninami jsme si tradičně zahráli v kroužku o medaile. Pořadí bylo následující: 
1. Honza 3 body 

2. Mikuláš 1,5 

3. Lukáš 1,5 

4. Kuba 0 

 

 
315 zleva Mikuláš Vrba, Lukáš Kubala, Jan Bryja a Jakub Zezula 

 

 

 

 

 

 

 

316) 52. šachové Zaječice 
Turnaj s největší tradicí, ve kterém hrál i pisatel těchto řádků v roce 1976 – Mistrovství republiky žákovských družstev – se 

hrál letos bez účasti družstva z Náměště, protože ti, kteří v roce 2011 vybojovali vynikající 4. místo, již z této věkové kategorie 
povyrostli a další účast závisí na nových mladých nadějích. Zatímco jsem psal testy a obhajoval trenérskou práci u zkoušky, 
David Mičulka hrál DS Brno Open - turnaj v rapid šachu. Získal 6 bodů z 9 partií a mezi 47 účastníky obsadil slušné 9. místo, 
prvních 9 hráčů celkového pořadí získalo finanční ceny. Podrobné výsledky jsou zde: 
 http://www.chess-results.com/tnr136058.aspx?lan=5&art=1&wi=821&turdet=YES 

(MIČ) 

http://www.chess-results.com/tnr136058.aspx?lan=5&art=1&wi=821&turdet=YES
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316 pingpong jde hrát opravdu všude 

 

316 David v Openu Zaječice 
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317) Šachy ovládly opět Havlíčkův Brod 

17.6.2014 15:18 Václav Paulík Rubrika: Šachy 

Třetí ročník šachového turnaje Šachy pod širým nebem se o víkendu uskutečnil na havlíčkobrodském náměstí. 

Překvapivým, ale naprosto zaslouženým vítězem se stal šestnáctiletý Vít Kratochvíl z TJ Náměšť nad Oslavou, když z 
jedenácti partií hraných tempem dvakrát patnáct minut na partii povolil svým soupeřům pouze dvakrát remizovat.  
Víťa Kratochvíl, který ještě v tomto roce patří do žákovské kategorie, je jednou z největších šachových nadějí Vysočiny. 

 Druhé místo se ztrátou dvou bodů obsadil další z Kratochvílů, bratr Josef, s titulem mistr FIDE. O třetí až páté místo se dělili 
tři druholigoví hráči z TJ Žďár nad Sázavou, třetí Pavel Večeřa, čtvrtý Ivo Svoboda a pátý Vlastimil Siebenburger, všichni 

se 7,5 body, když o pořadí rozhodlo pomocné hodnocení. 

Nejlépe umístěný hráč domácí Jiskry Havlíčkův Brod, junior Vítek Veselý, skončil na šestém místě se sedmi body a druhým 
nejvyšším BH v turnaji. Určitě příjemným překvapením je desáté místo stálého účastníka šachových turnajů na Vysočině 
Bohdana Trčky ze ŠK Smíchov Praha a jedenácté místo Martina Buchty z Poličky, nejmladší účastníci turnaje Vít 
Kratochvíl a Tomáš Pibil, nejstarší Jaroslav Horák z Jihlavy. Počasí nepřálo, aby se turnaj mohl uskutečnit pod otevřeným 
nebem na náměstí, účastníci se museli spokojit s vestibulem radnice. Velké zahradní šachy před radnicí se těšily zájmu 
veřejnosti, ale i svatebčanů a dalších příznivců šachu. 

Podrobné výsledky turnaje na stránkách pořadatelů 

 

318) Z dnešní rozlučky s uplynulou sezonou 

Otevřený přebor šachového oddílu TJ Náměšť nad Oslavou hrálo celkem 10 hráčů, z toho 5 členů oddílu a 5 hostů. Turnaj to 
byl velmi silný - z 9 registrovaných účastníků (1 není členem ŠSČR) 1 mezinárodní mistr, 2 kandidáti mistra, 3 nositelé 1. 
výkonnostní třídy a 3 nositelé 2. výkonnostní třídy. Vyhlášeno bylo celkové pořadí i přeborník oddílu v rámci domácí pětice. 
Myslím, že jsme si pohodově zahráli i popovídali, předseda oddílu Ing. Pavel Kaňovský zajistil občerstvení. Kromě 10 hráčů 
bleskového turnaje se setkání zúčastnili: Pavel Kaňovský, Mirek Horák, Milan Walek, Honza a Kuba Zezulovi a zastavila se i 
Zuzka Krumlová. Časový průběh byl podobný jako loni mezi 16-20 hod. 

 

http://www.vysocina-news.cz/magazin/sport/sachy/
http://chess-results.com/tnr137801.aspx?lan=5&art=1&wi=821
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318 z bleskového turnaje 

 

318 z bleskového turnaje 
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318 společné foto z rozlučky 

 

 

319) Náměšťáci na Czech Open 
 
Ve dnech 10.-13. července se na Czech Open v Pardubicích hrálo mezinárodní mistrovství ČR 4-členných družstev v 

šachu. TJ Náměšť nad Oslavou byla nasazena mezi více než 100 družstvy v polovině startovního pole a jelikož ne všem 
se letos dařilo podle představ, družstvo letos žádnou velkou díru do světa neudělalo, když skončilo přibližně dle svého 
nasazení. Pozoruhodné výsledky však zaznamenali někteří jednotlivci, hlavně ti nejmladší. 
 

První šachovnici Náměště hájil host Petr Walek, prvoligový hráč Caissy Třebíč, předtím několik let úspěšně bojující náměšťák 
v Extralize dorostu. Petr získal 2,5 bodu ze 7 partií, což hodnotil velmi sebekriticky. Na druhou stranu je třeba říci, že bojoval 

proti lídrům soupeřů (mj. 2 mistrům) a neměl to vůbec lehké. Jsem přesvědčen, že Petr nabere brzy zpět nedávnou formu a 
menší nezdar bude brzy zapomenut.  
 

Druhou šachovnici hájil David Mičulka, kterému se turnaj povedl výborně. 3 ze 7 soupeřů byli mistři – se dvěma z nich David 

remizoval, nejsilnějšího z nich (FM Michala Novotného pocházejícího z Třebíče s ELO FIDE 2354!) dokonce porazil! Získané 
4 body byly nejlepším ziskem v družstvu.  
 

Na třetí desce hrál Petr Mičulka, který se svým výkonem není moc spokojen. Sice se mu povedly partie proti silnějším hráčům, 
u těch dalších musel několikrát zachraňovat horší pozice až v koncovkách. Zisk 50 % bodů mohl být i nižší. 
 

Čtverku hájil Tomáš Košut. Soupeři měli povětšinou vyšší ELO, takže zisk 2,5 bodu znamená přibližně očekávaný výsledek. 
Tomášovi se vydařila v 2. kole pěkná oběť věže s matem 6. tahem. 

 

Víťa Kratochvíl z TJ Náměšť nehrál  sice v družstvu Náměště, ale spolu se svým bratrem Pepou a brněnskými bratry 
Kratochvílovými tvořili samostatné družstvo. Víťa získal na 4. šachovnici 5 bodů ze 7 partií, přitom porazil velmistra Potapova 
(ELO FIDE 2399)! Stejně jako David si za svůj výborný výkon připíše přes 50 ELO-bodů.  

(MIČ) 
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319 David poráží mistra FIDE Michala Novotného  
 

 
319 Náměšť na MČR 4-členných družstev 
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319 ve volném čase 

 

 
319 Náměšť ve žlutých dresech 
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320) Šachisté v Brně úspěšní 
 
Ve dnech 24.-31. srpna se v prostorách brněnského VUT konal již 39. ročník festivalu šachových turnajů pod názvem 
ČEZ Talent festival. V nejprestižnějším z turnajů festivalu – FIDE Openu, bojovali mezi 55 účastníky ze 6 zemí též 
Petr (ELO 2029) a David (2018) Mičulkovi, dle ELO-bodů nasazení jako 24. a 26. 
 

Turnaj nezačali dobře. David prohrál v prvním kole se soupeřem o něco ELOvě silnějším a Petr prohrál s 10-letým talentem, 
který má ELO skoro o 500 bodů nižší! Po nabídnuté šanci hrál Petr Glozar (1566) opravdu výborně a za svůj vynikající zisk 
3,5 bodu v turnaji mu ELO rapidně poroste (jeho nové ELO k 5.9. je 1813!). 

 

Po nevydařeném úvodním kole se oba náměšťáci rozehráli k vynikajícímu výkonu. David po dvou výhrách zvítězil ve 4. kole i 
nad mistrem Moravy a bronzovým medailistou z MČR do 16 let, Adamem Dvořákem (2130), nyní extraligovým spoluhráčem 
z Lokomotivy Brno. Pak zremizoval mistra FIDE Holemáře (2246) a silného Pokorného (2126) z Prahy a po 6. kole byl 
průběžně na vynikajícím 13. místě. Petr po remíze a 3 výhrách narazil v 6. kole na slovenského mezinárodního mistra Lanče 
(2363). Ve střední hře se Petrovi podařilo získat iniciativu, kombinační zápletky spočítal lépe než mistr a pěknou partii dotáhl 
k cenné výhře, která jej vynesla na průběžnou 5. příčku. 
 

V závěru hráli oba ve špici se silnými soupeři. David po velkém boji podlehl mistru Kočiščákovi (2458), s nímž po skončení 
partie na chodbě dlouho partii analyzovali. Pro Davida to byla velká škola a zároveň důkaz toho, jak přátelské vztahy mohou 
mezi šachisty být, přestože jsou soupeři. Poté remizoval se Slovenkou Milcovou (2027) a v posledním kole dostal za soupeře 
loňského mistra ČR do 14 let, Daniela Kožúška (2191), na nějž si David věřil, protože s ním měl dosavadní skóre 2,5 : 0,5. Ve 
střední hře ale přišel o pěšce a věžovou koncovku se nepodařilo zachránit, takže po prohře spadl David se 4,5 body na 26. 
příčku (v případě výhry by skončil 11. – ve švýcarském systému je poslední kolo nejdůležitější pro umístění). Přesto lze 
hodnotit Davidův výsledek jako výborný, připíše si za něj asi 40 ELO-bodů. 
 

Petr se dostal v 7. kole na 1. šachovnici, na které prohrál s vedoucím Roubalíkem (2347), poté zvítězil nad Finem Ketolou 

(2121), což jej v závěrečném kole vyneslo na 3. šachovnici proti ukrajinskému velmistru Sergeevovi (2438), jemuž v koncovce 

po zajímavém 4-hodinovém boji podlehl. Přes prohru v posledním kole skončil na vynikajícím 10. místě, kromě toho může 
také očekávat přírůstek ELO-bodů. 
 

Podrobné výsledky zde: http://chess-results.com/tnr142766.aspx?lan=5&art=1&rd=9&wi=821 .  

Články o průběhu turnaje, o atmosféře, partiích i hráčích - z klávesnice Jana Kalendovského:  
http://www.nss.cz/poznamky-opisovace-partii , 

http://www.nss.cz/poznamky-opisovace-partii-ii. , 

http://www.nss.cz/poznamky-opisovace-partii-iii. , 

http://www.nss.cz/poznamky-z-finise , 

http://www.nss.cz/konec-prehlidky . 

Stránky pořadatele zde: http://www.lokobrno.cz/ s možností stažení všech partií ve formátu .pgn. 
(MIČ) 

 
320 David Mičulka analyzuje zajímavou partii s FM Jirkou Kočiščákem 

http://chess-results.com/tnr142766.aspx?lan=5&art=1&rd=9&wi=821
http://www.nss.cz/poznamky-opisovace-partii
http://www.nss.cz/poznamky-opisovace-partii-ii
http://www.nss.cz/poznamky-opisovace-partii-iii
http://www.nss.cz/poznamky-z-finise
http://www.nss.cz/konec-prehlidky
http://www.lokobrno.cz/
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320 Petr Mičulka zvítězil v ostré partii nad IM Aloisem Lančem 

 

 

 

 

 

321) Dvě stříbrné medaile z MČR 
 
O prvním zářijovém víkendu hrálo ve Světlé nad Sázavou 69 mladých šachistů a šachistek do 20 let Mistrovství ČR 
juniorů a juniorek v rapid šachu. Doprovázel jsem Víťu Kratochvíla a Tomáše Košuta z TJ Náměšť nad Oslavou a 
Davida Mičulku, který kvůli extralize přestoupil na 1 rok do Lokomotivy Brno.  
 

Všichni tři si vedli výborně a svá startovní nasazení si v konečném pořadí vylepšili. Ve společném turnaji hraném švýcarským 
systémem na 9 kol tempem 2 x 20 minut na partii + 5 sekund na tah byly vyhlášeny kategorie chlapců a dívek do 20, 18 a 16 
let. Partie z prvních 10 šachovnic byly z elektronických šachovnic přenášeny on-line na internet. 

 

Víťa Kratochvíl získal vynikajících 6,5 bodu a v celkovém pořadí a kategorii H20 se umístil na 4. místě, v kategoriích H18 a 

H16 získal dvě stříbrné medaile za druhá místa! David Mičulka uhrál výborných 6 bodů, což znamenalo 10. místo v celkovém 
pořadí, 9. místo v H20, 7. místo v H18 a 5. místo v kategorii H16. Oba skončili před favority, například mistrem FIDE 
Jakubem Půlpánem a mistrem ČR do 16 let Janem Petrem. Tomáš Košut skončil se solidními 4,5 body na celkovém 32. místě, 
26. místě v H20 a 22. místě v kategorii H18. Celkovým vítězem se stal hlavní favorit, mistr FIDE Tomáš Kraus z Mahrly 

Praha. 

 

Celkové pořadí a podrobné výsledky zde: http://chess-results.com/tnr139734.aspx?lan=5&art=1&rd=9&wi=821 , stránky 
pořadatelů s bohatou fotogalerií a partiemi k přehrání i ke stažení zde: http://www.chess-svetla.cz/index.php?id=18 . 

(MIČ) 
 

http://chess-results.com/tnr139734.aspx?lan=5&art=1&rd=9&wi=821
http://www.chess-svetla.cz/index.php?id=18
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Mistrovství ČR juniorů v rapid šachu 2014 
                Světlá nad Sázavou, 6.-7. 9. 2014 

        Konečné pořadí po 9 kolech 

        Poř. St.č.   Jméno Typ FED RtgFIDE Klub/Místo Body  
PH 

1 

PH 

2 

PH 

3 

1 1 FM Kraus Tomáš  U20 CZE 2400 ŠK Mahrla Praha 7,5 41 52 6 

2 2 CM Baláček Tadeáš  U20 CZE 2235 ŠK JOLY Lysá nad Labem 7 41,5 53,5 6 

3 3   Blahynka Martin  U16 CZE 2195 ŠK Duras BVK 7 41 52 6 

4 9   Kratochvíl Vít  U16 CZE 2118 TJ Náměšť n/Oslavou 6,5 43 55 6 

5 5   Macháň Jan  U18 CZE 2175 2222 ŠK Polabiny 6,5 39,5 50 5 

6 4   Haman Jakub  U18 CZE 2190 ŠK Kladno 6,5 38,5 49 6 

7 38   Grundman Václav  U16 CZE 1711 2222 ŠK Polabiny 6,5 37 47,5 5 

8 11   Dvořák Adam  U16 CZE 2073 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 6 37 48,5 4 

9 17   Zpěváková Jana  F20 CZE 1984 ŠK Staré Město 6 37 47 5 

10 13   Mičulka David  U16 CZE 2018 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 6 36,5 47,5 5 

11 16   Flašar Jaroslav  U20 CZE 1989 TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 6 36 45 4 

12 23   Kaňáková Natálie  F16 CZE 1899 Beskydská šachová škola z.s. 6 34,5 44,5 5 

13 6 FM Půlpán Jakub  U16 CZE 2151 2222 ŠK Polabiny 5,5 40 52 4 

14 15   Havelka Josef  U16 CZE 1991 TJ Lanškroun 5,5 38,5 50 5 

15 7   Petr Jan  U16 CZE 2140 TJ Bohemians Praha 5,5 36,5 47 4 

16 19   Richterová Nataša  F18 CZE 1978 ŠK AD Jičín 5,5 34,5 41,5 5 

17 10   Rous Daniel  U18 CZE 2105 ŠK Holdia DP Praha 5,5 34 45,5 5 

18 20   Melichar Vojtěch  U18 CZE 1964 2222 ŠK Polabiny 5,5 34 43,5 4 

19 12   Rojíková Lenka  F18 CZE 2035 ŠK Lípa 5,5 30,5 38,5 4 

20 36   Brejník Gustav  U14 CZE 1743 ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. 5 38 49 4 

21 8   Hrdina Robin  U18 CZE 2119 TJ Spartak Vlašim 5 37,5 48,5 5 

22 46   Tajovská Martina  F16 CZE 1629 Sokol Buštěhrad 5 35 45 4 

23 26   Nešpůrek Petr  U20 CZE 1868 2222 ŠK Polabiny 5 33,5 41,5 4 

24 28   Bauer Ondřej  U18 CZE 1858 TJ Český lev Kolešovice 5 33 42 4 

25 21   Fusková Martina  F16 CZE 1961 Beskydská šachová škola z.s. 5 33 42 3 

26 40   Jandl Vojtěch  U16 CZE 1701 Sokol Buštěhrad 5 32,5 39 4 

27 32   Štěpán Patrik  U16 CZE 1807 Beskydská šachová škola z.s. 5 30 38,5 4 

28 14   Řezníček Dominik  U16 CZE 1995 2222 ŠK Polabiny 5 27 34,5 4 

29 30   Kotyk Václav  U18 CZE 1843 ŠK Rakovník 5 26,5 35 3 

30 27   Zeman Radek  U16 CZE 1865 ŠK Duras BVK 4,5 36,5 46 3 

31 34   Cach Jakub  U16 CZE 1794 2222 ŠK Polabiny 4,5 36 45 2 

32 33   Košut Tomáš  U18 CZE 1796 TJ Náměšť n/Oslavou 4,5 35 44 4 

33 57   Richterová Julie  F12 CZE 1473 Šachy Zastávka 4,5 34,5 43 4 

34 24   Suchomelová Simona  F16 CZE 1895 ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. 4,5 33,5 43 3 

35 22   Kuchař Matěj  U14 CZE 1908 Beskydská šachová škola z.s. 4,5 33 43,5 4 

36 52   Balek Filip  U14 CZE 1514 Sokol Buštěhrad 4,5 33 42 3 

37 31   Půlpán Matěj  U14 CZE 1840 2222 ŠK Polabiny 4,5 31 40 4 

38 18   Kaňák Filip  U18 CZE 1982 Beskydská šachová škola z.s. 4,5 30,5 40 3 

39 29   Bareš Jáchym  U16 CZE 1851 Agentura 64 Grygov 4,5 29,5 36,5 4 

40 45   Bierská Adéla  F14 CZE 1633 Zbrojovka Vsetín 4,5 28,5 37,5 4 

41 43   Bureš Martin  U16 CZE 1645 2222 ŠK Polabiny 4,5 26 34 4 

42 44   Dumková Daniela  F18 CZE 1643 Šachy Zastávka 4,5 25,5 32,5 4 

43 47   Žejdlík Patrik  U14 CZE 1620 2222 ŠK Polabiny 4,5 24,5 33 3 

44 41   Petr Jakub  U12 CZE 1657 TJ Bohemians Praha 4 33,5 41,5 3 

45 55   Cach Ondřej  U14 CZE 1493 2222 ŠK Polabiny 4 33 43 3 

46 42   Straka Vojtěch  U16 CZE 1654 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 4 30 38,5 3 

47 39   Sedlák Jiří  U14 CZE 1703 TJ Jiskra Humpolec 4 29 38,5 3 

48 35   Vaculík Jakub  U20 CZE 1777 TJ Lanškroun 4 27,5 37,5 2 

49 56   Soukup Jiří  U14 CZE 1482 Sokol Buštěhrad 4 27,5 35 3 

50 49   Ptáček Jan  U14 CZE 1542 TJ Jiskra Humpolec 4 26,5 35 4 

51 54   Kupsa Matěj  U14 CZE 1497 TJ Lanškroun 4 24,5 32 3 

52 51   Kříž Vojtěch  U14 CZE 1526 TJ Jiskra Humpolec 3,5 30,5 38,5 3 

53 67   Kokrda Stanislav  U14 CZE 0 ŠK Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. 3,5 30 38 0 

54 66   Žejdlík Erik  U12 CZE 0 2222 ŠK Polabiny 3,5 28,5 35,5 2 

55 25   Liduch Filip  U18 CZE 1869 2222 ŠK Polabiny 3,5 28 37,5 3 

56 53   Klubal Jiří  U12 CZE 1504 TJ Jiskra Humpolec 3,5 27,5 34,5 3 

57 58   Brož Petr  U12 CZE 1452 ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. 3,5 27 33 3 

58 37   Lorenc David  U20 CZE 1730 ŠK 64 Plzeň 3,5 26,5 35,5 3 

59 48   Nová Michaela  F16 CZE 1599 2222 ŠK Polabiny 3,5 25,5 31 2 
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60 65   Vojta Jakub  U10 CZE 0 TJ Spartak Vlašim 3 34 44 3 

61 64   Varadi Ondřej  U14 CZE 0 Sokol Buštěhrad 3 30,5 39,5 3 

62 59   Jun Rudolf  U10 CZE 1433 TJ CHS Chotěboř 3 28,5 34 3 

63 62   Klabeneš Petr  U12 CZE 1270 TJ CHS Chotěboř 3 25 30,5 2 

64 61   Chovan Matouš  U14 CZE 1282 ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. 3 23,5 30 2 

65 68   Vincenc Tomáš  U10 CZE 0 TJ Jiskra Humpolec 3 22,5 27,5 2 

66 50   Volaninová Šárka  F14 CZE 1534 ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. 2,5 30 38 2 

67 60   Kalinová Eliška  F14 CZE 1347 ŠK Spartak Ústí nad Labem 2,5 22,5 29 1 

68 63   Richter Rudolf  U10 CZE 1053 Šachy Zastávka 2 21 26 1 

69 69   Zachová Tereza  F10 CZE 0 TJ Jiskra Humpolec 1 21 27 0 

 

 
321 Josef Havelka – Tomáš Košut 1-0 

 

 
321 David Mičulka – FM Jakub Půlpán remis 
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321 medailisté H18 – zleva 2. Vít Kratochvíl, 1. Martin Blahynka a 3. Jan Macháň 

 

 
321 medailisté H16 – zleva: 2. Vít Kratochvíl, 1. Martin Blahynka, 3. Václav Grundman 
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321 úspěšný Víťa s dvěma stříbry 

 

 

 

 

 

 

 

322) Turnaj v nebi 
 

Šachklub Tábor v čele s Jaroslavem Odehnalem uspořádal ve dnech 3.-5. října zajímavý festival turnajů pod 
souhrnným názvem Mládež Cup 2014. Kromě mládeže hráli i ti, kteří se cítí být mladými. Celkem 34 šachistů se sešlo 
v areálu premonstrátského kláštera Želiv v sále nazvaném „České nebe“. Podle výkonnosti byly odehrány 4 turnaje na 

5 kol ve vážných partiích – Simopt A a Simopt B švýcarským systémem, turnaje Top 6 A a Top 6 B systémem každý 
s každým.  
 

V nejsilnějším turnaji Top 6 A bojoval David Mičulka. Hlavní favorit Václav Pekař z Litomyšle nedal nikomu šanci a na 
ostatní zbyl boj o 2. místo. Davidovi se v partiích ne všechno vydařilo, přesto to byl on, kdo nakonec získal 2. cenu. 
 

Petr Mičulka prováděl s účastníky turnajů rozbory sehraných partií, aby se mohli zlepšovat. Kromě šachové části se většina 
hráčů i doprovodu nechala provést zajímavou historií premonstrátského kláštera i klášterního pivovaru.  
 

Turnaj na stránkách pořadatele zde: http://www.sachklub.cz/aktuality/mladez_cup_2014_11.html Obsáhlá fotogalerie z turnaje 

a exkurzí v klášteře a klášterním pivovaru zde: http://sachklubtabor.rajce.idnes.cz/Turnaj_v_Zelivi_2014/ a zde: 

http://sachyrakovnik.rajce.idnes.cz/Simopt_cup_-_Klaster_Zeliv_-_3.-5.10.2014/  

(MIČ) 

http://www.sachklub.cz/aktuality/mladez_cup_2014_11.html
http://sachklubtabor.rajce.idnes.cz/Turnaj_v_Zelivi_2014/
http://sachyrakovnik.rajce.idnes.cz/Simopt_cup_-_Klaster_Zeliv_-_3.-5.10.2014/
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322 klášter Želiv 

 

 
322 tady se hrají šachy dnes, zítra i pozítří 
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322 nádherný sál „Ceské nebe“ 

 

 
322 skupina TOP 6 „A“ 
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322 prohlídka klášterního pivovaru 

 

 
322 rozbory partií 
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322 David Mičulka přebírá od ředitele turnaje Jaroslava Odehnala cenu za 2. místo 

 

 

 

323) Náměšťáci v extralize mládeže 
 
Přestože členská základna věkově odrostla, má po úspěšném účinkování družstva šachistů TJ Náměšť nad Oslavou 
naše město v Extralize mládeže své platné zástupce. 
 

Dva 16letí hrají v silných týmech a jsou jejich oporami. Víťa Kratochvíl hostuje ve Vlašimi, která by ráda zopakovala loňské 
vítězství v Extralize. Úvodní kola skupiny Extraliga mládeže–západ dopadla výtečně, Vlašim vyhrála všechny 4 zápasy a vede 
skupinu. Víťa pro Vlašim získal 2,5 bodu. David Mičulka přestoupil na rok do Lokomotivy Brno a jak se ukazuje, i brněnští se 
budou snažit vybojovat medaile. Také Lokomotiva vyhrála úvodní 4 zápasy skupiny Extraliga mládeže-východ a usadila se v 
čele skupiny. David získal pro Brno 3 body.  
 

Bude-li se dařit i nadále, postoupí obě družstva do finálové skupiny A, kde se teprve utkají proti sobě. Naši zástupci budou při 
tom. 

 (MIČ) 

 
323 Lokomotiva Brno A s Davidem 
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324) Vít Kratochvíl na ME mládeže v Batumi 
 

Šachový svaz ČR nominoval Víťu Kratochvíla na ME, které se konalo 18.-28. 10. 2014 v Batumi 

(Gruzie). V kategorii chlapců do 16 let měl fantastický start a porazil dva mistry, poté už se tolik nedařilo 
a se 4 body z 9 partií se umístil na 53. místě ve své kategorii.  
 

Víťovi gratulujeme za reprezentaci České republiky i TJ Náměšť nad Oslavou, města Velké Meziříčí, kde 
bydlí, i Kraje Vysočina, jemuž děkujeme za finanční podporu při účasti na této akci. 
 

 
324 Víťa na ME v Gruzii 

 

325) Začala nová sezona KP družstev 
 

Z dnešního zápasu 1.kola KP v Havlíčkově Brodě: Oba týmy postavily silné soupisky, převaha ELO-bodů byla u domácích na 
šachovnicích č. 2, 6, 7 a 8, u nás na šachovnicích č. 1, 3, 4 a 5, obě družstva z toho vytěžila po 1 výhře, takže zápas skonč il ze 

statistického hlediska očekáváným výsledkem 4:4. V bojovném zápase skončilo překvapivě hodně partií - 6 - remízou, k výhře 
zápasu jsme měli rozhodně blíže, nevyšlo to. 
  
Nejprve skončila Vilémova partie, který dosáhl bílými minimální prostorové převahy, ale s výměnami se šance na výhru 

zmenšily, první remíza. Tonda černými pohodlně vyrovnal, měl po výměně dam silné pěšcové centrum, ale jak hrát na výhru? 
Druhá remíza. Černými jsem přešel do vyrovnané pozice ve střední hře, soupeř neudělal žádnou chybu, a tak po postupných 
výměnách jsem musel souhlasit s další remízou. Víťa přišel z Mistrovství Evropy mládeže vyzbrojen Alechinovou obranou a 
celkem s přehledem přehrál soupeře černými - ujímáme se vedení 2,5:1,5!  
  
Zbývající čtyři partie šly ve čtvrté hodině hry do časových tísní. Podle pozic jsem doufal v naše vítězství v zápase, neboť nikdo 
z naší čtveřice nestál hůř a Tomáš s Davidem bojovali o výhru.  
  
Mirek získal ve střední hře pěšce, který ale zatím nehrál roli. S přechodem do časové tísně si favorizovaný Martin Jána vytvořil 
určité hrozby, které se nepodařilo včas odhalit a Mirek spadl do matové sítě. Je vyrovnáno 2,5:2,5. Tomáš získal v přechodu do 
střední hry pěšce a vypadalo to, že si dojde pro výhru. Spotřeboval ale hodně času a soupeř toho využil k oběti za věčný šach, 

3:3. Petr přešel do koncovky stejnopolných střelců s minimální výhodou, kterou se nepodařilo zvýšit - remíza a průběžný stav 
3,5:3,5. David získal proti Vítkovi Veselému slibný útok, obětoval figuru, ale v komplikované pozici nenalezl tahy, které ho 

mohly přiblížit k výhře. Soupeř se umně bránil a protikombinací přešel sice do koncovky sice horší, ale postačující k remíze. 
Nakonec tedy "očekávaných" 4:4. 

(MIČ) 



38 

 

326) V KP výhra nad Humpolcem 
 
Dnes jsme sehráli zápas 2. kola Krajského přeboru proti Humpolci. V utkání jsme byli favority. Již asi po 2 hodinách nás 
dostal do vedení David, který ve střední hře získal kvalitu a centrálního pěšce, soupeře přehrál a ten, ač se snažil nebýt prvním, 
kdo prohraje, uznal, že dále hrát nemůže - 1:0. Víťa získal ve střední hře figuru a když odrazil hrozící útok soupeře, zvýšil na 
2:0. Jako další skončila moje partie. Z gambitového zahájení jsem si nevytvořil takovou výhodu, jakou jsem si představoval. 
Partie přešla do koncovky, kdy každý z nás měl po věži, 6 pěšcích a já jsem měl dobře postaveného jezdce proti soupeřovu 
střelci. Výhoda nebyla velká, ale po soupeřově neopatrném tahu jsem rychle vyhrál a tak po 3 hodinách hry vedeme 3:0. Petr si 
vytvořil černými pohodlnou pozici a když mu figury stály optimálně, rozhodl postupem centrálního pěšce, spojeném s 
taktickými obraty. 4:0! Tondův soupeř obětoval optimisticky kvalitu, Tonda ale nepřipustil protišance a tuto materiální výhodu 

převedl až do koncovky, vedeme (a v zápase již vítězíme) 5:0.  
 

Mirek získal v rané střední hře kvalitu, pozice však byla při nestejných rošádách ostrá a vyžádala si hodně času. Časové tísně 
využil mladý protivník, který pěkně vedeným útokem snížil na 5:1. Vilém stál v průběhu partie pohodlně, v přechodu do 
koncovky ztratil pěšce. Poté nevyužil šance partii hezky vyhrát - po výměně jezdců v 30. tahu zahrál 31.Kf3? s hrozbou Vc5+ 
a e4 mat, soupeř však po 31.-e5 otevřel králi cestu ven z matové sítě. Pokud by zahrál napřed 31.Vc5+ Vd5 (jinak mat věží 
příštím tahem) 32.Kf3!! Vxc5 33.e4 mat! Ve věžovce si nakonec jeho mladý soupeř vyzkoušel stavbu mostu na 4. řadě a snížil 
na 5:2. Zuzka hrála ostrou pozici, po centrálním e5 ztratila jezdce a přes veškerou snahu se partii nepodařilo zachránit. 
Výsledek zápasu Náměšť - Humpolec byl upraven na 5:3. 

(MIČ) 
 

  

327) Liga Vysočiny ve Žďáru 
 

Stále se lepšící kluci - Kuba Zezula získal v dalším turnaji Ligy Vysočiny 4,5 a Mikuláš Vrba 4 body z 9 partií. Podrobné 
výsledky zde: http://www.chess-results.com/tnr153802.aspx?lan=5 . 

 

 
 

327 Kuba a Mikuláš bojují ve Žďáru 

 

http://www.chess-results.com/tnr153802.aspx?lan=5
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328) I z Jihlavy vezeme body za výhru 
 

V 3. kole KP družstev jsme vyjeli k utkání s Gambitem Jihlava B. Po zveřejnění sestav bylo možné očekávat těžký zápas. Po 2 
hodinách hry vypadaly pozice nadějně a výsledek jsem odhadoval mezi 5,5:2,5 a 4,5:3,5 pro Náměšť. Nejprve skončila partie 
Viléma Feldvábla - ve vyrovnané pozici se soupeři dohodli na remíze. Přidal se i Petr Mičulka - proti mladému Kubovi 
Skořepovi hrál variantu Caro-Kannu, ve které má vysokou úspěšnost, ale tentokrát nevymyslel žádný plán vedoucí k výhodě a 
v  

dámské koncovce s vidinou nutné výměny posledních figur a remízovou pěšcovkou přijal remízu. Na tabuli ukazující průběžný 
stav, jakou lze vidět spíš u stolního tenisu, byl zatím vyrovnaný stav 1:1. 
 

Petr Walek získal ve střední hře pěšce, ale soupeř vynutil remízu. Do vedení jsme se dostali po skončení Davidovy partie. V 
pikantním rodinném souboji Mičulků se Skořepovými hrál David Mičulka černými proti momentálně silnějšímu z dvojčat - 

Tomášovi. V ostré střední hře se oba nevyhli chybám. David vsadil na aktivitu figur a soupeřova krále, který zůstal v centru.  
Tomáš se musel vzdát před ztrátou dámy a brzkým matem. Vedeme 2,5:1,5! 
 

Tomáš Košut získal v zahájení pěšce, po další soupeřově oběti musel řešit problémy s vazbou. Pozici ubránil a zůstali mu dva 
jezdci proti věži při dalších figurách a šachovnici plné pěšců. Spotřeboval při tom hodně času na přemýšlení a vzhledem k 
tomu, že měl odtahat ještě dost tahů na půlminutě, byla remíza pro tým přínosem. 3:2. Ve zbývajících třech partiích jsme nikde 
nestáli hůře a naopak jsme mohli očekávat až 2 výhry, takže výhra zápasu byla blízko. Roman Bradáč odhadl dobře koncovku, 

ve které budou mít oba soupeři po věži a soupeřův špatný střelec proti Romanově jezdci na opěrném bodě v centru spolu s 
možností projít králem na pěšce ukazovalo na brzkou zkušenou výhru, po níž jsme zvýšili průběžný stav na 4:2. 
 

Mirek Horák se srdnatě držel celou partii a proti soupeři ELOvě silnějšímu o více než 300 bodů stál dokonce mírně lépe. Po 4 
hodinách výborné hry si prohrát nezasloužil, ale to se po chybě stává. Stále vedeme 4:3 a Víťa Kratochvíl má kvalitu, kterou 

získal v přechodu ze zahájení do střední hry, stále navíc. Tu následně v koncovce uplatnil a dal výsledku konečnou podobu. 
Výhra 5:3 nad kvalitním soupeřem je cenná, poděkování zaslouží celý tým! 

(MIČ) 
 

Shrnutí kol 1-3: 

 

Krajský přebor Vysočiny osmičlenných družstev má za sebou 3 kola. Náměšťští šachisté v prvním kole remizovali 
v Havlíčkově Brodě 4:4, ve druhém kole zvítězili nad Humpolcem 5:3 a ve třetím vyhráli v Jihlavě nad Gambitem B rovněž 
5:3. V průběžné tabulce se Náměšť dělí se Světlou nad Sázavou o 1.-2. místo. Kdo postoupí z této dlouhodobé soutěže do 2. 
ligy, bude známo po posledním kole 12. dubna 2015. Z jednotlivců získal pro družstvo nejvíce bodů Víťa Kratochvíl na 3. 
šachovnici, který zvítězil ve všech třech partiích. 
 

 
328 hrací sál v Jihlavě 
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328 vlevo náš host Roman Bradáč 

 

 
328 zkušený Mgr. Miroslav Horák 
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328 v této pozici se Davidův soupeř vzdává 

 

 
328 jako poslední vítězí Víťa nad mistrem Švandou 
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328 počítadlo průběžného výsledku zápasu 

 

 

 

 

 

 

329) MČR v bleskovém šachu 
 
V sobotu 13. prosince se v nových prostorách jundrovského AS klubu v Brně konalo MČR v bleskovém šachu pro rok 
2014 v kategoriích muži, ženy a mládež. V turnaji mládeže do 18 let bojovali též 3 hráči náměšťského Áčka dospělých – 

Víťa, Petr a David. 
 

Petr Walek se po slušném začátku dostal ve střední třetině 13-kolového turnaje do útlumu. Pak se začalo dařit a po výhrách 
posledních 4 partií se vyhoupl na velmi pěkné 15. místo, když za sebou zanechal celou řadu talentů. 
  

David Mičulka se po průměrném bodovém zisku z počátečních kol rozehrál k výbornému výkonu a šanci na postup do play-off 

mezi nejlepší 4 ztratil až v 12. kole prohrou s pozdějším vítězem základní části. Konečná 8. cena je i tak vynikající výsledek. 

  

Víťa Kratochvíl začal impozantně - vyhrál první 4 kola a od 5. kola byl po každém kole na průběžném 1. místě!!! Jedinou 
porážku z 13 kol mu připravil v 10. kole David. Víťa po skvělém výkonu kontroloval postup mezi nejlepší čtveřici do play-off 

ze 3. místa. V semifinále podlehl pozdějšímu vítězi 1/2 : 1 1/2, ale v boji o bronz zvítězil 2 : 0 a zaznamenal senzační úspěch! 

 

Na MČR v bleskovém šachu byli všichni ve společenském oblečení. Česká televize uvede 22. prosince z akce hodinový 
sestřih. Článek na nss zde: http://www.nss.cz/david-navara-obhajil. Podrobné výsledky zde: http://chess-

results.com/tnr154341.aspx?lan=5&art=1&rd=13&flag=30&wi=821.  

 (MIČ) 

http://www.nss.cz/david-navara-obhajil
http://chess-results.com/tnr154341.aspx?lan=5&art=1&rd=13&flag=30&wi=821
http://chess-results.com/tnr154341.aspx?lan=5&art=1&rd=13&flag=30&wi=821
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MČR  v bleskovém šachu 2014 -  mládež  
Turnaj Advokátní kancelář Bulinský & Vávra 

 
          

   

          
   

Konečné pořadí po 13 kolech 
      

  

Poř. St.č.   Jméno Rtg Klub/Místo Body  
PH 

1 

PH 

2 

PH 

3    

1 5   Szotkowski Jakub  2139 Sachovy Klub Karvina o.s. 10,5 83,5 100 9    

2 1   Toman Ondrej  2224 TJ Klasterec Nad Ohri 10 82,5 98 9    

3 15   Kratochvil Vit  1997 TJ Namest N/Oslavou 9 85 98,5 6    

4 3   Kubik Michael  2149 Beskydska Sachova Skola z.s. 9 84 101 7    

5 4   Machan Jan  2140 2222 SK Polabiny 8,5 86 103 7    

6 2 CM Nguyen Thai Dai Van  2212 Mezinarodni Sachova Skola Inte 8 86,5 104 6    

7 14   Hollan Martin  1999 SK Oaza Praha 7,5 85 102 6    

8 20   Miculka David  1938 Sachovy Klub Lokomotiva Brno 7,5 79,5 93 5    

9 18   Hollan Petr  1967 SK Oaza Praha 7,5 73,5 83,5 6    

10 16   Hajek Oskar  1979 Sachovy Klub Lokomotiva Brno 7 80,5 95,5 7    

11 24   Kanakova Natalie  1914 Beskydska Sachova Skola z.s. 7 76,5 92 7    

12 9   Havelka Jan  2062 Sokol Bustehrad 7 75,5 90,5 6    

13 10   Kozusek Daniel  2062 SK AD Jicin 7 71,5 83 6    

14 17   Pycha Patrik  1969 TJ Spartak Vlasim 7 68,5 81 6    

15 11   Walek Petr  2053 SK Caissa Trebic 7 67,5 79 6    

16 8   Kozel Jiri  2070 Beskydska Sachova Skola z.s. 6,5 85,5 98,5 6    

17 13   Dvorak Adam  2036 Sachovy Klub Lokomotiva Brno 6,5 80 91,5 5    

18 21   Liska Jiri  1932 1. Novoborsky SK 6,5 76,5 90 6    

19 6   Hofirek Benedikt  2105 Sachovy Klub Lokomotiva Brno 6,5 76 91 6    

20 25   Grundman Vaclav  1885 2222 SK Polabiny 6 74,5 87 5    

21 27   Bednarik Josef  1835 Sokol Hostalkova 6 68 78 5    

22 30   Vasicek Tomas  1703 Sokol Domazlice 6 64 72,5 5    

23 12   Horak Martin  2037 TJ Spartak Vlasim 6 60,5 69 5    

24 19   Suchomelova Simona  1959 SK Sklo-Bohemia Svetla n.Saz. 6 60 70 5    

25 22   Ptacek Tomas  1924 TJ Slavia Hradec Kralove 6 59,5 69 6    

26 28   Reznicek Dominik  1830 2222 SK Polabiny 5,5 62,5 71 5    

27 23   Chromik Tomas  1916 Mezinarodni Sachova Skola Inte 5 59,5 70,5 4    

28 7   Tuma Jan  2093 TJ Chs Chotebor 5 57,5 65,5 5    

29 32   Nehyba Martin  1577 Sokol Skalicka 4,5 59,5 67,5 3    

30 31   Steinbauer Filip  1672 Sachovy Oddil Hranicar Horni S 3 61,5 71,5 3    

31 26   Kuchar Tomas  1885 Chess Most 2,5 61 69 2    

32 29   Zajicek Tomas  1733 Agentura 64 Grygov 1 60,5 70,5 1    
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329 AS klub Brno, dějiště MČR v bleskovém šachu 

 

 
329 „blicaři“ Víťa, Petr a David na MČR 
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329 duel Víti s Davidem na 1. šachovnici… 

 

 
329 … a vedle našich velmistrů a velmistryň na on-linech 
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329 během turnaje je neopuštěla dobrá nálada 

 

 
329 David přebírá cenu za 8. místo 
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329 vítězná trojice v kategorii mládež do 18 let, vlevo Víťa s pohárem za 3. místo! 
 

 

330) Vánoční turnaj v kroužku DDM 
 

 
330 Vánoční turnaj v DDM na ulici Nové 
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331) Úspěšné bleskovky 
 
Necelé 2 týdny po Mistrovství ČR v bleskovém šachu se hrál otevřený krajský přebor Vysočiny jednotlivců v bleskové 
hře, jehož vítězové kategorií muži, ženy a dorostenci (do 18 let) postupují na MČR 2015, které se hraje již za 50 týdnů. 
V 57-členném startovním poli 17-kolového turnaje hraného tempem 2 x 3 minuty na partii + 2 sekundy za tah hrálo 
letos velmi úspěšně šest hráčů A-družstva Náměště. 
 

Tomáš Košut byl v průběhu turnaje nejlépe na děleném 16. místě, výsledné 28. místo je o 10 míst výše, než startovní nasazení. 
Pěkný výkon! 
 

Roman Bradáč (host z Caissy Třebíč) byl dvě kola před koncem průběžně v první desítce, v posledních 2 kolech dostal první 
dva hráče celkového pořadí a půlbod z těchto partií stačil na celkové 16. místo. 
 

David Mičulka (host z Lokomotivy Brno) hrál taktéž výborně a po 2/3 turnaje se dělil o průběžné 4. místo. Následné 3 prohry 
za sebou (zvané mezi šachisty „velká rošáda“) jej také vyhodily z první desítky na celkové 14. místo. 
 

Petr Walek (host z Caissy Třebíč) se před obědem dělil o průběžné 3. místo, po něm zaznamenal „malou rošádu“ a dobrým 
finišem (v posledním kole vyhrál nad Petrem Mičulkou) se probojoval zpět do první desítky na 8. místo. 
 

Petr Mičulka se po první třetině turnaje dělil o průběžné 2. místo, po velké rošádě pokračoval v útočném pojetí a přes prohru 
v posledním kole obsadil výborné 7. místo. Oba Petrové i Roman remizovali s absolutním vítězem Štěpánem Seidlem. 
 

Nejlépe z náměšťáků si vedl Víťa Kratochvíl, po skvělém výkonu vyhrál 11 partií, pětkrát remizoval a jen ve dvou partiích 
odešel poražen. Průběžně dělil 1. nebo 2. místo, nakonec obsadil vynikající 3. místo v absolutním pořadí (první do 18 i 20 let) 
a po nedávném 3. místě z MČR v bleskovém šachu v kategorii do 18 let získal další bronzovou medaili, tentokrát krajskou 
mezi muži. 
 

Všech těchto 6 hráčů náměšťského Áčka skončilo v celkovém pořadí výše, než odpovídalo jejich startovnímu nasazení podle 
ELO-bodů, takže mohou být se svým výsledkem hodně spokojeni. Podrobné výsledky zde: http://chess-

results.com/tnr156544.aspx?lan=5&art=1&wi=821.  

(MIČ) 
 

 
331 KP v bleskovém šachu ve Žďáru 

http://chess-results.com/tnr156544.aspx?lan=5&art=1&wi=821
http://chess-results.com/tnr156544.aspx?lan=5&art=1&wi=821
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331 blicaři v hotelu Hajčman 

 

 
331 trojice nejlepších v absolutním pořadí mužů, Víťa třetí! 


