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2018: 

426 Šachový turnaj o perníkovou chaloupku 

Třetí turnaj Ligy Vysočiny se hrál v první lednovou sobotu. Pořadatelé z DDM Náměšť 
nad Oslavou ve spolupráci s firmou ALFIN-TRADING s.r.o. a TJ Náměšť nad Oslavou 
byli zvědavi, zda se podaří překonat loňský rekord v počtu účastníků, který činil 101 
mladých šachistů a šachistek do 16 let. Již před zahájením bylo jasné, že tento počet 
bude vysoko překročen! Do Náměště dorazilo z kraje Vysočina, ale i z Brna, Kuřimi, 
Vlašimi a jiných destinací mimo Vysočinu celkem 116 šachistů a spolu s nimi dorazily 

desítky rodičů, vedoucích, trenérů a dalších členů doprovodu. 

Hrály se dva turnaje – pro hráče do 10 let (kategorie H8, D8, H10, D10) a do 16 let (kategorie 
H12, D12, H14, D14, H16 a D16) na 7 kol švýcarským systémem s tempem hry 2x20 minut 

na partii. Turnaj proběhl přes vysoký počet účastníků hladce. 

V kategorii starších (celkem 66 účastníků) – podrobné výsledky zde: http://www.chess-

results.com/tnr325136.aspx?lan=5&art=1&wi=821 – se domácí umístili v absolutním pořadí 
takto: 28. Marek Kijonka a 30. Jakub Zezula (oba 4 body), 37. Mikuláš Vrba 3,5, 44. Dominik 
Houška 3, 56. Filip Jaroš 2. Čtyři kluci z pěti jsou v kategorii H12 a hráli tak se soupeři 
většinou o několik let staršími. 

V kategorii mladších (celkem 50 účastníků) – podrobné výsledky zde: http://www.chess-

results.com/tnr325131.aspx?lan=5&art=1&wi=821 – bylo umístění v absolutním pořadí 
následující: 19. Matěj Zezula 4, 29. Petr Kijonka a 36. Stanislav Pelán 3.  

V kategoriích tentokrát medaile nikdo z domácích nebral, nepočítáme-li sestry Helenu, 

Markétku a Lucii Šťávovy z Moravských Budějovic, se kterými nás pojí užší spolupráce. 
Všechny 3 uhrály vynikající 4 body. Helena se umístila na 2. místě v kategorii D12, 

z Vysočiny však byla nejlepší. Markétka a Lucie vyhrály své kategorie D10 a D8. 

Výkony našich kluků lze hodnotit jako velmi slušné. U všech je viditelný růst úrovně hry, 
takže se budeme těšit na další turnaje! 

(MIČ) 

427 Druholigisté těsně vyhráli 
Náměšťští šachisté potřebovali v druhé lize vyhrát, aby se posunuli nad sestupové 
příčky. Průběh zápasu s Poličkou byl velmi vyrovnaný, nakonec po dramatickém 
průběhu a s určitou dávkou sportovního štěstí těsně zvítězili a se 7 body jsou v polovině 
soutěže devátí, těsně nad sestupovými místy. 

Zápas vypadal velmi vyrovnaně, v rovných pozicích přijali remízu Tonda Čížek a David 
Mičulka. Pak se však dostal pod kola útoku po sloupci „g“ v královské indické Vojta Mejzlík 

http://www.chess-results.com/tnr325136.aspx?lan=5&art=1&wi=821
http://www.chess-results.com/tnr325136.aspx?lan=5&art=1&wi=821
http://www.chess-results.com/tnr325131.aspx?lan=5&art=1&wi=821
http://www.chess-results.com/tnr325131.aspx?lan=5&art=1&wi=821
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a rozjetý vlak už nezastavil. Prohráváme 1:2 a drahnou chvíli to tak zůstalo. Přemýšlíme, 
kterou ze zbývajících pěti partií vyhrajeme, ve všech se pak bojovalo ještě několik hodin. 

První zvedl hozenou rukavici Petr Walek, který svého mladého soupeře v končící střední hře 
obral o několik pěšců a přechodem do koncovky soupeř naznal, že nemá šance na záchranu a 
partii vzdal. Poté Tomáš Mrazík ve střední hře chytil soupeře za pole f2, které nestačil pokrýt, 
a získal vyhranou pozici. Jedním neopatrným tahem dal později hrubkou soupeři možnost 
otočit výsledek, ten ale vyhrávající pokračování neodhalil a pak už nebylo pochyb o tom, že 
po Tomášově výhře půjdeme do vedení. Na konci časové tísně ještě vystupňoval svou výhodu 
Pavel Dittrich, ve složité pozici však také on dal jedním tahem soupeři šanci na zvrat. Stejně 
jako v Tomášově partii i tady zůstala tato možnost neobjevena a Pavel vyhrál půvabným 
chycením soupeřovy dámy. Vedeme 4:2 a průběh zbývajících dvou vyrovnaných partií dává 
tušit, že bychom měli zápas vyhrát! 

Petr Mičulka přešel po vyrovnané střední hře do mírně horší koncovky, nevypadalo to však, 
že by neměl partii zremizovat. Soupeř pak aktivizoval svého krále a místo obrany horší 
koncovky Petr špatně zvolil plán hry – snaha o aktivitu vedla k výměně věží a prohrané 
koncovce lehkých figur. Soupeři snížili na 4:3 a Víťa šel do druhé časové tísně při koncovce 

V+J+5p : V+S+5p s 1 minutou proti 15 minutám. Časovku Víťa ustál a když také soupeři 
docházel čas, soupeř sám nabídl Víťovi remízu. Myslel, že předposlední dohrávaná partie 
skončila remízou a že už je rozhodnuto. Delší dobu od své partie nevstal, přitom jsem Víťovi, 
který nemohl kvůli časové tísni dlouho opustit svou partii, přišel říct, že jsem prohrál, tak to 
jeho soupeř mohl lehce slyšet. Pozice byla vyrovnaná, ale oddechli jsme si. Nakonec 

ekonomicky 4,5:3,5, hlavně že družstvo vyhrálo, 3 body se počítají! 

Dnes zvítězila bojovnost a měli jsme i trochu štěstí, i to je ale potřeba. V příštím 7. kole bude 

hrát Náměšť v Náchodě. 

TABULKA PO 6. KOLE 

 Poř. Družstvo Záp V R P Body Skóre Poč. výher 

 1. 2222 ŠK Polabiny C 6 6 0 0 18 30,5 : 17,5 24 

 2. TJ CHS Chotěboř 6 4 0 2 12 29,5 : 18,5 21 

 3. TJ Slavia Hradec Králové 6 4 0 2 12 27 : 21 17 

 4. Eurobit 6 4 0 2 12 24,5 : 23,5 13 

 5. ŠK Lípa 6 3 0 3 9 26,5 : 21,5 16 

 6. ŠK Vysoké Mýto 6 3 0 3 9 24 : 24 12 

 7. TJ Žďár nad Sázavou 6 2 1 3 7 22,5 : 25,5 12 

 8. Caissa Pivovar Dalešice 6 2 1 3 7 21,5 : 26,5 10 

 9. TJ Náměšť n/Oslavou 6 2 1 3 7 21 : 27 10 

 10. ŠK Velké Losiny 6 2 0 4 6 23 : 25 13 

 11. TJ Štefanydes Polička 6 1 2 3 5 23 : 25 11 

 12. TJ Sněžka Náchod 6 0 1 5 1 15 : 33 7 

 

 (MIČ) 
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428 Druholigisté přivezli z Náchoda výhru 

Náměšťští šachisté vyjeli v 7. kole druhé ligy do Náchoda. Z průběžného stavu 3:3 
nakonec v bojovném zápase s pouhými dvěma remízami vyválčili výhru 5:3 a v tabulce 

se posunuli na 7. příčku. 

Skóre zápasu hraného jako všechny ligové soutěže na osmi šachovnicích se načalo remízou 
Vojty Mejzlíka v přibližně vyrovnané pozici. Ruda Zezula nastoupil letos poprvé, ale 
nerozehranost nebyla vůbec znát. Černými pohodlně vyrovnal a když se dal soupeř zlákat 
k oběti figury, počítal Ruda přesně a soupeři nedal žádnou šanci. Nadějný vývoj stavu utkání 
byl pak trochu pozdržen, neboť Tomáši Mrazíkovi se partie vůbec nevyvedla. Za pěšce 
obětovaného v zahájení nedostal žádnou protihodnotu. Soupeř hrál v této fázi velmi pozorně a 
když ještě pěšci ovládl střed, rozhodl se Tomáš nečekat na pomalou smrt a pozici riskantně 
přiostřil. I s tím se soupeř pral statečně, ale přece udělal chybu a Tomáš toho mohl využít 
vyrovnáním šancí v původně prohrané pozici. Nestalo se však a po ztrátě kvality směřovala 
partie k rychlému konci, po výměně dam byl stav vyrovnán na 1,5 : 1.5. 

Opět spolehlivý výkon předvedl Pavel Dittrich, opora týmu. Černými nejprve vyrovnal a když 
soupeř nevyřešil správně postup na dámském křídle, přešel k protiútoku, v koncovce získal 
pěšce a brzy po malé kombinaci dalšího. Proti dvěma spojeným volným pěšcům to pak soupeř 
nezkoušel ani v koncovce nestejnopolných střelců a opět jdeme do vedení. Víťa získal proti 
svému mladému soupeři v koncovce pěšce, ale všichni tři Víťovi pěšci v koncovce s věžemi a 
střelci byli izolovaní a přes soupeřova silného krále nebylo jak se dostat, proto jsme se museli 
spokojit s remízou, průběžně vedeme 3 : 2. Davidu Mičulkovi se letos nedaří, přesto se do 
soupeře pustil s vervou a nabídl oběť figury. Soupeř ji nemohl dobře přijmout, ale ubránil se a 
vytvořil si protišance. David neudržel vyrovnanou pozici, otevřel se sloupec na jeho krále a ve 
spojitosti se soupeřovým daleko postouplým pěšcem pak partie přešla do dámské koncovky, 
bohužel prohrané. Vyrovnáno na 3 : 3 a zbývá dohrát dvě partie. V obou máme v koncovkách 
pěšce navíc, ale není jisté, zda se některou z nich podaří zrealizovat k výhře. 

Petr Walek přemýšlel nad svým prvním tahem 5 minut – zvažoval, jestli má na soupeře hrát 
Ruskou nebo Sicilskou. Výběr slovanského zahájení se ukázal jako velmi prozíravý. Již od 

10. tahu měl Petr hrající s černými figurami výhodu a udržoval si ji přes postupné výměny až 
do koncovky. Opět se potvrdilo, že nestejnopolní střelci jsou při účasti věží neremízový 
faktor. V závěru partie Petr jako pavouk umně spletl matovou síť, ze které nebylo úniku. 
Vedeme 4 : 3! Petr Mičulka dohrával jako poslední. V Bělehradském gambitu získal ze 
zahájení poziční výhodu, kterou přetavil v zisk pěšce. V této partii vznikla také dlouhá 
koncovka s věží a střelcem na každé straně, avšak střelci byli tentokrát stejnopolní, což 
znamená úplně jiný charakter pozice. Když už se zdálo, že se výhoda zmenšuje, našel Petr 
plán na prosazení krajního pěšce a v závěru si dovolil zasadit hezký gong pro potěšení. Po 5 
hodinách hry bojovného zápasu tak Náměšť v Náchodě vítězí 5 : 3. 

(MIČ) 
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429 Humpolecký turnaj mládeže 

K již pátému kolu turnaje Ligy vysočiny jsme se vypravili 10. 2. do Humpolce. Humpolecký 
šachový turnaj mládeže v rapid šachu se již tradičně konal na Základní škole Hálkova.  
Pořadatelé stejně jako ostatní rozdělili turnaj na dva s hracím tempem 2 x 15 minut na 9 kol. 
V turnaji mladších hrálo 56 a v turnaji starších 65 šachistů a šachistek, celkem tedy 121 hráčů 
a hráček této královské hry. My jsme se zúčastnili v plném počtu pěti pravidelně hrajících 
šachistů Jakub Zezula, Dominik Houška, Matěj Zezula, Standa Pelán a Filip Jaroš. 

Nejlépe se dařilo tentokrát Dominiku Houškovi. Dominikovi se podařilo hned v úvodním 
kole, jak on sám říkal, netradičně vyhrát a na této vlně se vezl ještě další tři kola. V těchto 
čtyřech kolech se mu podařilo přehrát i starší o něco zkušenější a výkonově silnější hráče. 
V 5. a 6. kole přišli na řadu opět velmi zkušení hráči, kteří Dominikovi neumožnili získat 
jejich skalp. V 7. a 8. kole neměl Dominik soupeře o nic moc slabší, ale podařilo se mu je 
zaskočit hned v zahájení ziskem figury a soupeři pak nedokázali již najít sílu na zvrat. 
V posledním kole se již soupeře zaskočit nepovedlo a tak Dominik zakončil tento turnaj s 6 

body z 9 kol. To stačilo na 3. místo v kategorii H12 a jeho první medaili z turnaje a celkově 9. 
místo v turnaji starších. 

Jakub Zezula se tentokrát nemohl dostat do tempa. V prvních dvou kolech si po svých 
chybách prohrál vyhrané partie. Probrali jsme tedy jeho hru a nabádal jsem ho 
k jednoduchosti. Kuba si vzal slova k srdci a rozjel šňůru pěti vítězství v řadě. Některé partie 
vyhrál jasným výsledkem, ale některé tvrdě vybojoval vlastní přesnou hrou. I když tentokrát 
zisk 5 bodů z 9 kol stačil jen na 23. místo celkově a 8. v kategorii H12, Kuba splnil náš jeden 

velký požadavek, a to na maximální využití času 15 minut. Kuba ve všech kolech dohrával se 
zůstatkem několika desítek vteřin a v jednom případě, kdy v infarktovém závěru stáhnul 
během minuty soupeřových sedm a snad s vteřinovým zůstatkem, kdy praporek drželi snad 
šachoví andělé, dal soupeři mat. 

Filip Jaroš se nám stále trošku pere sám se sebou a tím, co má hrát, nicméně i u něj jsou znát 
postupná zlepšení. Hraním je nadšený a poctivě s námi objíždí turnaje. Jeho snažení se nyní 
proměnilo v zisk krásných dvou bodů. Filip to nemá lehké, začal hrát až v situaci, kdy se 

turnaje rozdělily na dva, a v turnaji starších, kam Filip patří, je již většina hráčů s letitými 
zkušenostmi. Najde-li se soupeř ale ve stejné pozici, dokáže Filip zvítězit. 

V turnaji mladších nás tradičně zastupuje Matěj Zezula. Matěj pravidelně získává 
nadpoloviční většinu bodů v turnaji a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Bohužel však mu chybí 
ještě alespoň jeden bodík k tomu, aby atakoval stupně vítězů. Potřebuje se vyvarovat 
drobných chyb a bude to na medaile. Tentokrát 5,5 bodu stačilo až na 15. místo. Zmíněným 
ziskem 1 bodu by atakoval stupně vítězů. Tady je vidět, jak je turnaj mladších vyrovnaný. 

Druhým v mladších je Standa Pelán. I Standovi to tentokrát sedlo lépe. Střídavě vyhrával a 
prohrával své partie. Standa potřebuje zlepšit stabilitu výkonu. Zatím se mu střidají povedené 
partie bez chyb s partiemi, kde se dopustí hrubé chyby. I tak zisk 5 bodů z 9 kol je velmi 

pěkný výsledek. 
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Hned následující týden nás čeká 6. kolo Ligy Vysočiny  ve Světlé nad Sázavou. Pokusíme se 
opět zabojovat o stupně vítězů a dát do toho maximum. 

                                                                                                                            Jan Zezula 

430 Hosté odjeli do Hradce Králové s prázdnou 

Náměšťští šachisté přivítali v 8. kole druhé ligy Slavii Hradec Králové B, která byla 
v průběžné tabulce na bronzové příčce. Po soustředěném výkonu se zápas mimořádně 
vydařil, Náměšť dosáhla vysoké výhry a favorité odjeli do královského města bez 
zápasových bodů. Náměšť se po třech zápasových výhrách v řadě v tabulce posouvá již 
na 5. příčku. 

I když má Petr Mičulka ve svých partiích málo remíz, tentokrát nabídl s vědomím své 
zdravotní indispozice remízu již v raném zahájení. Soupeř odmítl a Petr dohrál nakonec po 5 
hodinách jako poslední. Útěchou mu byla jen hra spoluhráčů a příznivý vývoj skóre. Tomáš 
Mrazík již v raných zápletkách střední hry trestal soupeře za nepřesnosti a když Tomáš získal 
kvalitu s pokračujícím tlakem a soupeř vzdal již v 16. tahu, vedeme 1 : 0! Ruda Zezula měl za 
soupeře mezinárodního mistra, který i ve věku 84 let má ELO skoro o 200 bodů vyšší než 
Ruda. Ve složité střední hře 22-letý Ruda prokázal lepší propočet, šel do materiální výhody a 
přestože měl krále dlouho bez rošády, ohrozit ho nenechal. Soupeř nemohl dobrat materiál 
zpátky pro slabost osmé řady a tak brzy vedeme už 2 : 0. Vojta Mejzlík postavil holandskou 
výstavbu a brzy si dámou „drze“ dobral pěšce mezi soupeřovými figurami. Ty však neměly 
souhru a Vojta pak výhodu stupňoval, po rošádě ovládl centrum svými pěšci. Soupeř se ještě 
odhodlal k zoufalé oběti, ale Vojta byl dnes už druhým, kdo vyhrál černými v 16 tazích! Dnes 
se dějí věci, po dvou hodinách hry vedeme 3 : 0! 

Víťa Kratochvíl měl za soupeře mezinárodního mistra. Ten zvolil proti sicilské podezřele 
přímočarý postup. Vyměnily se dámy a Víťa stál opticky lépe, ale konkrétní zvyšování 
výhody nebylo vidět. Objektivně nikdo se soupeřů neudělal chybu a před 40. tahem skončila 
partie korektní remízou opakováním tahů, průběžný stav je 3,5 : 0,5, ze zbývajících čtyřech 
partiích nám na výhru v zápase stačí 1 bod. Ten získal vzápětí Jirka Škaroupka, který po 
lavírování ve střední hře obětoval dva pěšce a v složité pozici přes několik oboustranných 
nepřesností v časové tísni slavil Jirkův útok úspěch - 4,5 : 0,5 a 3 zápasové body jsou doma! 

Aby toho nebylo dost, Petr Walek po dlouhém lavírování spolu s ubývajícím časem na 
přemýšlení na obou stranách umístil své kobyly na opěrné body na královském křídle. Pozice 
byla přísně objektivně stále vyrovnaná, ale soupeř musel najít správný obranný plán. Stačil 
jeden jeho nepřesný tah a po Petrově následujícím tahu již stál na prohru, překročení času jen 
zkrátilo jeho utrpení. Skóre neuvěřitelně narůstá. Opora týmu Pavel Dittrich zvolil nenáročné 
Opočenského zahájení, získal převahu v centru a trpělivě vylepšoval postavení vlastních figur. 

Pak nastoupil pěšci na královském křídle, soupeř šel mezitím do časové tísně. Konec partie 
byly pro Pavla šachy radosti, Pavel soupeřovy figury postupně vytlačil ze šachovnice, 
diagram závěrečné pozice je symbolický pro vývoj dnešního zápasu. Vedeme 6,5 : 0,5. Petr 

Mičulka (opět) dohrával jako poslední. Nejprve vyrovnal hry, pak ale dovolil soupeři silného 
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centralizovaného jezdce a tlak na sloupci „d“. Pozice byla stále v mezích mírně lepší pozice 
pro soupeře, ale v páté hodině hry udělal Petr několik chyb a soupeř přešel do vyhrané 
pěšcové koncovky, čímž zaznamenal čestný úspěch hostů a výsledek upravil na konečných 
6,5 : 1,5 pro Náměšť. Nečekané, ale zasloužené vítězství! 

 (MIČ) 

431 Bitva u Chlumu dopadla podle očekávání 
Náměšťští šachisté vyjeli k zápasu 9. kola druhé ligy do hostince U polních myslivců 
necelých 100 metrů od Muzea války na Chlumu 1866. Před 152 lety se zde odehrála 
počtem vojáků (440 000) největší bitva na našem území, kdy Prusko porazilo Rakousko. 
Nyní jsme hráli proti ŠK Lípa v roli outsiderů, protože jsme hráli v silně oslabené 
sestavě, za Náměšť nastoupili jen 3 hráči základní sestavy a zahráli si 
všichni náhradníci. Domácí nastoupili v silné sestavě, takže proti našim hráli na 5.-8. 

šachovnici hráči o 300-400 ELO bodů silnější. Přestože bojovali srdnatě stejně jako 
všichni ostatní, odjeli jsme nakonec s vysokou porážkou a ještě nemáme jistotu udržení 
v soutěži pro příští sezonu. 

 

431 Mgr. Miroslav Horák před Hostincem U polních myslivců 

Vojta Mejzlík hrál proti mistrovi svou oblíbenou Skandinávskou obranu. Soupeř se dostal 
postupem centrálního pěšce do pozice se silným střelcem, který omezoval krále po velké 
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rošádě. Když soupeř zaútočil na dámském křídle, situace byla beznadějná a Vojta udělal 
soupeři radost - nechal si dát mat jezdcem. Vilém Feldvábl se držel dlouho, ale ve střední hře 
výměnou na g6 otevřel soupeři sloupec f na svého krále a partie byla brzy rozhodnuta v náš 
neprospěch. David Mičulka měl za soupeře též mistra. Přechod ze zahájení do střední hry 
ještě zvládl, ale pak podcenil výměnu v centru, po které soupeř vystupňoval tlak. Prohráváme 
již 0 : 3. Petr Mičulka rozehrál svou oblíbenou variantu, ale výhodu ze zahájení nezískal, 
naopak soupeř začal „zlobit“ na dámském křídle. Na to reagoval postupem v centru, a když se 
soupeř nadále snažil na dámském křídle, zaútočil Petr na krále, obětoval jezdce a provedl 
matový útok. Průběžně prohráváme 1 : 3 a průběh zbývajících partií dovoluje jen uvažovat o 
výši skóre - na zvrat to tentokrát nevypadá. 

Štefan Paulenda si jako poslední hráč soupisky zahrál v 82 letech ve 2. lize, a rovnou proti 

kandidátu mistra. Do 15. tahu měl vyrovnanou pozici, ale pak dopustil dvojúder dámou, načež 
zkušený soupeř získal několik pěšců a převedl partii do vyhrané koncovky. Mirek Horák měl 
jako jediný soupeře „horšího“ než kandidát mistra. Jeho 15-letý soupeř jím však jistě brzy 
bude, před touto partií měl bilanci 3 výhry a 1 remízu. Mirek hrál partii tak, že nebyl vidět 
rozdíl ani výkonnostní, ani věkový 55 let a ještě ve 24. tahu stála na šachovnici vyrovnaná 
pozice. Poté mladý soupeř získal výhodu střelce za 2 pěšce a Mirek se po 4 hodinách boje 
vzdal. Možná trochu předčasně, výhra v závěrečné pozici by ještě nebyla snadná. Zuzana 
Krumlová je útočnice, pustila se ale do útočení ještě před rošádou. Toho soupeř využil a 
dosáhl vyhrané pozice. Bál se však razantně zaútočit a vzápětí udělal hrubou chybu, když 
ztratil celou věž. Rázem se pozice otočila a Zuzana potřebovala ještě uhlídat svého krále před 
útokem. Bohužel, na výhru stála jen 4 tahy, poté přestala krýt pole h5. Soupeř, přestože o pár 
tahů později neviděl několikatahový mat, už Zuzaně šanci nedal a partii dovedl k výhře. Po 4 
hodinách hry byl stav 1 : 6 v náš neprospěch a Petr Walek právě překonal časovou tíseň. Pak 
bojoval ještě přes hodinu, z lepší koncovky to dotáhl do vyhrané, ale pak se do hostince začali 
trousit výletníci a hlučnost udělala zbytek zápasu neregulérním. Soupeř zaktivizoval krále a 
začal hrozit. Petr pak nabídl remízu. Soupeř mohl dát věčný šach, po chvíli uvažování remízu 
přijal. K našemu štěstí - závěrečnou pozici mohl ještě vyhrát. Prohráváme 1,5 : 6,5 a ve 
zbývajících dvou kolech ještě potřebujeme zabodovat. 

(MIČ) 

 

431 Petr Walek dohrává za ztížených podmínek ruchu hospody 
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432 Mladí šachisté ZŠ Komenského postupují na MČR! 

Začátek března byl předurčen ke krajskému přeboru školních družstev v šachu. Hrálo 
se opět ve třech kategoriích. Kategorie 1.-5. třída základních škol měla po jasné výhře 
v okresním kole v Třebíči i zastoupení žáků ze základní školy Komenského z Náměště. 
Stejně jako v okresním kole nastoupila sestava Jakub Zezula, Marek Kijonka, Dominik 
Houška a Matěj Zezula. Věděli jsme již předem, že krajské kolo nebude snadné a postup 
na republiku, kam postoupí nejlepší dvě družstva, bude nemalý úkol. Přeci jen se zde 
sejdou ta nejlepší družstva z jednotlivých okresů kraje Vysočina, zejména školy 
z Chotěboře, které mají zastoupení velmi silných a zkušených šachistů a šachistek 
pravidelně a velmi úspěšně hrajících Ligu Vysočiny.   

Náš boj začal už ranní cestou, kdy nám počasí do jihlavské ZŠ Otokara Březiny, která toto 
krajské kolo hostila, připravilo na silnicích pěknou klouzačku. Cestu jsme s opatrností zvládli 
a mohli tak zahájit boje o jasný cíl - postup na celorepublikové kolo. Po prostudování 
startovní listiny jsme patřili k užším kandidátům na postup, ale věděli jsme, že obsadit první 
nebo druhé místo bude při účasti již zmíněných chotěbořských škol těžké. Naši šachisté se do 
turnaje zakousli s pořádnou dravostí a v prvním kole zvítězili 4:0. Los druhého kola nám hned 
přiřadil jednoho z našich konkurentů na postup. ZŠ Smetanova z Chotěboře byla jedním 
z favoritů na vítězství. Kluci však bitvu zvládli a remizovali 2:2. Stále jsme drželi s favority 

krok. Ve třetím kole si opět bez problémů se soupeřem poradili a zvítězili 4:0. Čtvrté kolo 
bylo opět ve znamení boje s druhým favorizovaným týmem z chotěbořské ZŠ Buttulova.  Zde 

jsme bohužel ztratili bod prohrou na čtvrté šachovnici, kdy soupeř již před turnajem takticky 
postavil tým tak, že nejslabšího hráče nedali na čtvrtou, ale třetí šachovnici. S pozdějším 
vítězem prohráváme 1:3, ale ztráta stále nebyla nijak tragická. V pátém kole opět naši borci 
zabrali a soupeře přehráli 4:0. Nebyly to lehké partie, ale přesnou hrou se dařilo soupeře 
přehrávat. Po pátém kole jsme byli v čele průběžné tabulky.  

Šesté kolo jsme měli pro lichý počet týmů volno. Pauzu nám prodloužila i plánovaná 
přestávka na oběd. Snad tato delší prodleva ve hře se v sedmém kole proti týmu z Pelhřimova 
podepsala na ztrátě koncentrace a neočekávané ztrátě 1,5 bodu. Místo očekávaného 
nejhoršího výsledku 3:1 pro nás to skončilo prohrou 2,5:1,5. Zde jsme ztratili těžce 
vybojovaný bodový náskok na ZŠ Smetanova. Škola Buttulova měla před námi již větší 
náskok a šla za vysněným vítězstvím. Sledováním výsledků našich soupeřů se ale ukázalo, že 
ani oni nemají stabilní výkonnost a nebo nemají tak vyrovnaný celý tým. I oni v každém kole 
ztratili nějaký ten bod a díky tomu jsme byli stále ve hře o postup, o který jsme mysleli, že 
jsme již přišli. Po sedmém neočekávaně špatném kole přišla moje chvíle. Se vší zarputilostí 
jsem se kluky snažil vyburcovat pro další kola k maximálnímu výkonu. Chtělo to 
v posledních dvou kolech již neztratit ani bod. Bohužel i osmé kolo si našlo na třetí 
šachovnici slabší chvilku a ztrácíme další bodík, přesto ostatní kluci v týmu drží naše naděje a 
vítězíme 3:1. Kontrolou soupeřů však zjišťuji, že i oni ztrácejí body a do závěrečného 9. kola 
nastupujeme za situace, kdy jasně vede ZŠ Buttulova a na druhém místě je v tuto chvíli se 
stejným počtem bodů s námi ZŠ Smetanova. Burcuji kluky k maximálnímu výkonu proti pro 
nás slabšímu týmu z Valče. Jedině zisk 4 bodů nám dává dobrou šanci na postup na druhé 
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místo, protože Buttulova a Smetanova se v posledním kole střetla spolu. Nervy pracovaly na 

plné obrátky jak u mě, tak i u našich šachistů. Bedlivě sleduji jak naše, tak soupeře, a vidím, 

že Buttulova jako vedoucí tým na první desce poráží Smetanovu a tím nám dává ten vysněný 
bod navíc při naší výhře 4:0. Z našich jako první velice rychle a jasně vítězí na čtvrté desce 
Matěj Zezula a prožívá nervy se mnou. Naši soupeři však na 3. a 4. desce vítězí a tak to 
vypadá, že více jak ten bod nám nedarují. Velký tlak na 100% zisk bodů se projevil u našich 
třech hráčů velkou nervozitou a to se podepsalo i na hře. Nakonec na druhé a třetí desce 
Marek Kijonka a Dominik Houška situaci zvládají a vedeme 3:0. Stále se hraje u nás na první 
desce, kde jsme nečekali takový odpor soupeře, a situace se dramaticky zkomplikovala, když 

si náš hráč v nejméně vhodnou dobu vybral slabou chvilku. Snad i ten tlak na výhru se 
podepsal na situaci, kdy prohra byla nevyhnutelná. U našich soupeřů jsem viděl, že se již 
dohrálo i na poslední desce, kdy padla remíza. Máme další půlbod k dobru a já už tuším, že i 
prohra našeho hráče nás posouvá na republikové kolo! Jakub se snažil a bojoval do poslední 
chvíle, ale nakonec uznal, že tuto partii nezvládl a soupeři vzdal. V týmu zavládlo zklamání, 
protože mysleli, že jen zisk 4 bodů v tomto kole jim může dát postup. Tuto smutnou chvilku 

vystřídala exploze radosti, když jsem je informoval, že soupeř ztratil v tomto kole o půl bodu 

více, než my, a tak na republikové kolo nakonec s trochou štěstí po velkém dramatu z druhého 
místa v krajském kole postupujeme. Našim šachistům gratuluji a přeji co nejlepší výsledek na 
mistrovství ČR školních družstev, které se uskuteční v červnu na Univerzitě Tomáše Bati ve 
Zlíně za účasti televizních kamer. 

         Jan Zezula 

 

432 Mladší žáci ZŠ Komenského postupují z Kraje Vysočina na MČR! 
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433 Žerotínské derby nerozhodně, Víťa remizoval 
s velmistrem  

Náměšťští šachisté přivítali v 10. kole druhé ligy družstvo z Velkých Losin. Zámky 
v obou městech obýval šlechtický rod Žerotínů, nyní došlo na žerotínské derby.  

Hosté přijeli jen se šesti hráči, ale napsali na soupisku sedmého a osmého hráče, takže teprve 
po uplynutí čekací doby 1 hodiny zaznamenali Petr Mičulka a Tomáš Mrazík výhry. Vedeme 
průběžně 2 : 0, ale velmi silná sestava hostů, která nastoupila na ostatních šachovnicích, dává 
tušit, že ani s tímto náskokem nemáme jistý byť jen bod.  

 

433 Víťa remizuje s GM Žilkou 

Představme si hosty: Na 1. šachovnici nastoupil mezinárodní velmistr Štěpán Žilka s dosud 
100% ziskem na 1. šachovnici. Za ním 19letý slovenský mistr FIDE Theodor Holtman, dále 
mezinárodní mistr Ladislav Stratil, 22letý kandidát mistra Jakub Vaculík, mistr FIDE Vít 
Valenta a kandidát mistra Vladimír Sohr. 

Za domácí nastoupili 4 mladí kandidáti mistra – 19letý Vít Kratochvíl, Vojtěch Mejzlík, 
21letý Petr Walek a 20letý David Mičulka, na 5. šachovnici Ladislav Vojtěch – jediný „jen“ 
s 1. výkonnostní třídou a na 6. desce mistr FIDE Antonín Čížek.  



12 

 

Tondova partie skončila nejdříve, po výměně dam se ve vyrovnané pozici soupeři dohodli na 
remíze. Víťa Kratochvíl se nebojácně pustil do velmistra a svou aktivní hrou si vypracoval 
pozici, ve které po oběti věže musel velmistr souhlasit s remízou pro věčný šach dámou na 
polích h4, f6 a d8. Velmi pěkný Víťův výkon! Poté skončila partie Vojty Mejzlíka, který 
zahrál svou oblíbenou Skandinávskou obranu, ale slovenský mistr získal převahu a po zisku 

materiálu se vyhnul Vojtovým možnostem věčného šachu a snížil průběžný stav na 3 : 2 pro 
Náměšť. Poté dohrál svou premiéru za Náměšť Láďa Vojtěch, který udržoval mírnou výhodu 
a poté zaútočil na krále. Soupeř hrozby vykryl a podařilo se mu téměř vyrovnat hry. V pěkně 
vedené partii poté Láďa jediným neopatrným tahem zahodil svou několikahodinovou snahu. 
S vidinou pokračování útoku přestal krýt pole e3 a po šachu střelcem se musel pro následnou 
vazbu a ztrátu dámy za věž ihned vzdát. Je vyrovnáno na 3 : 3! 

Petr Walek opět odehrál velkou část partie na půlminutě, jen s přídavky za vykonané tahy. 
V lepší, ale zablokované pozici nebylo vidět plán, jak zvětšit výhodu, takže došlo k remíze 
trojím opakováním tahů. David Mičulka si vypracoval černými figurami lepší pozici, na 
několika místech střední hry i koncovky mohl výhodu zvětšit, ale ani zde se z minimální 
výhody nepodařilo vydolovat výhru a také v této partii byla po opakování tahů podepsána 
remíza. Remízou 4 : 4 skončil i tento bojovný zápas. Náměšť zůstává kolo před koncem se 14 
body sedmá, úplnou jistotu setrvání ve 2. lize však ještě nemá. Pokud nechce nechat svůj osud 
na výslecích dalších tří zápasů posledního kola, potřebuje ve Ždáru získat aspoň remízu. 

 (MIČ) 

 

433Petr a David remízami na 3. a 4. šachovnici uzavřeli účet zápasu na 4:4 
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434 Turnaje šachových nadějí a Pobeskydí 
Ve dnech 28.3. - 2.4. jsme se zúčastnili mezinárodních turnajů ve Frýdku-Místku - 

Turnajů šachových nadějí (TŠN) a Pobeskydí. Jediným nehrajícím z naší 8-členné 
výpravy byl otec, řidič, kuchař, fotograf a manažer v jedné osobě Honza Zezula.  

V TŠN kategorie U9 bojoval mezi 64 hráči ze 7 států Matěj Zezula, v TŠN kategorie U12 

mezi 60 hráči z 5 zemí Jakub Zezula a Dominik Houška. Kluci hráli 8 kol švýcarským 
systémem, všichni dosáhli slušného výsledku 3 bodů. Ještě důležitější je, že začali déle 
přemýšlet (některé partie trvaly přes 2 hodiny) a používat postupy, kterým se učíme, čímž 
roste úroveň hry našich mladých šachových nadějí. Nejvíce zahraničních soupeřů měl Matěj - 
6 z 8 jeho protivníků přijelo z Polska, Slovenska a Ruska. 

 

434 zleva Jan Zezula, Vít Kratochvíl, Petr Mičulka, Jakub Zezula, Matěj Zezula, Petr Walek, 
Dominik Houška a Tomáš Mrazík 

V openu Pobeskydí bojovali mezi 88 hráči z osmi zemí 4 hráči náměšťského Áčka Víťa 
Kratochvíl, Petr Walek (člen Caissy Třebíč), Tomáš Mrazík (člen Spartaku Velké Meziříčí) a 
Petr Mičulka. Nejlépe dopadl Petr Walek – na 13. místě, Víťa Kratochvíl byl 16. a Petr 
Mičulka skončil na 19. místě (všichni tři uhráli 5,5 bodu z 9 partií), Tomáš Mrazík získal jen 
o půl bodu méně a s 5 body skončil 33. Výsledky všech kategorií jsou zde: 
http://chessfm.cz/content/39-ro%C4%8Dn%C3%ADk-turnaj%C5%AF-%C5%A1achov%C3%BDch-nad%C4%9Bj%C3%AD-0  

Dají se tam i přehrávat partie z nejvyšších šachovnic - z prvních 3 on-line šachovnic v každé 

http://chessfm.cz/content/39-ro%C4%8Dn%C3%ADk-turnaj%C5%AF-%C5%A1achov%C3%BDch-nad%C4%9Bj%C3%AD-0
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dětské kategorii, v Pobeskydí z prvních 20 šachovnic x 9 kol. Naši hráči - Víťa, Tomáš a oba 
Petři - tam mají hodně partií, protože hráli většinou na předních stolech. Přehrání konkrétní 
partie po rozkliknutí konkrétního kola zde: http://online.chessfm.cz/TSN18/Pobeskydi/partie/dgt_chesstheatre.htm  

Kromě šachového programu měli pořadatelé pro účastníky TŠN připraveno na sobotní 
odpoledne řadu atrakcí. Naše výprava byla také několikrát v aquaparku Olešná, takže si 
všichni členové výpravy z Beskyd odvážejí řadu zážitků. 

(MIČ)  

435 Turnaj O velikonočního beránka úspěšný 

V náměšťské sokolovně bojovalo o velikonoční beránky celkem 112 mladých šachistů do 
16 let. Ve dvou turnajích – jeden do 10 let, druhý do 16 let – hráli šachisté nejen 
z Vysočiny, ale i Brna, Vlašimi, Pardubic a dalších měst mimo Vysočinu. Turnaj se hrál 
jako sedmý ze série 9 turnajů Ligy Vysočiny, která je zároveň krajským přeborem 
mládeže v rapid šachu.  

Mezi 50 účastníky mladšího turnaje hráli také 3 mladí šachisté z TJ+DDM Náměšť nad 
Oslavou – Matěj Zezula, Petr Kijonka a Ondřej Malý. Pro Ondru to byl vůbec první turnaj, 
kromě cenných zkušeností, které bude sbírat, získal také bod za 2 remízy. Petr Kijonka měl 
delší herní pauzu, ale hrát nezapomněl, uhrál pěkné 3 body. Matěj Zezula udělal výkonnostní 
pokrok, velmi pěkné vedení útoku v poslední partii udělalo výborný dojem na všechny 
přihlížející. Zisk 5 bodů a celkové 8. místo z 50, ale především zpomalení hry přineslo 
znatelný vzestup výkonnosti, který bude jistě motivací pro další tréninkové úsilí. Podrobné 
výsledky turnaje mladších je zde: http://chess-results.com/tnr344959.aspx?lan=5&art=1. 

V turnaji starších hrálo celkem 62 hráčů, z toho 7 domácích. Pro Samuela Dufka a Jana 
Hutárka to byl taktéž úplně první turnaj, Ani oni neodešli s prázdnou a kromě zkušeností 
získali po 1 bodu. Tentokrát se vůbec nedařilo Filipu Jarošovi, který rozehrával zajímavé 
partie, ale v kritických momentech doplácel na rychlé rozhodování. Příště si bude chtít určitě 
výsledek vylepšit. Opět po čase si přišel zahrát zkušený Mikuláš Vrba, který prokázal, že 
šachy hrát nezapomněl. Marku Kijonkovi trochu chybí herní praxe, ale pral se statečně a 3 
body pro hráče mladší kategorie do 12 let není vůbec špatných. Ještě lépe se dařilo Dominiku 
Houškovi, který se dost zlepšil, ještě potřebuje udržet koncentraci po celou dobu partie a 
zpomalit hru. Zisk 4 bodů je velmi pěkný. Nejlépe se ve starší kategorii dařilo Jakubu 
Zezulovi, který si z Beskyd přivezl pomalejší hraní a lepší využití času na přemýšlení. Svou 
houževnatou hrou připravoval těžké chvilky i favoritům. Výborný výkon a zisk 5 bodů 
znamenal 11. místo v absolutním pořadí turnaje do 16 let (Jakub je o 5 let mladší než nejstarší 
v této kategorii) a 3. místo v kategorii H12 (druhý z Kraje Vysočina). Podrobné výsledky 
turnaje starších je zde: http://chess-results.com/tnr344980.aspx?lan=5&art=1. 

(MIČ)  

 

http://online.chessfm.cz/TSN18/Pobeskydi/partie/dgt_chesstheatre.htm
http://chess-results.com/tnr344959.aspx?lan=5&art=1
http://chess-results.com/tnr344980.aspx?lan=5&art=1
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436 Náměšťští šachisté splnili cíl udržet se ve 2. lize 
  

1.2222 ŠK Polabiny C 11 10 0 1 30 57,5 : 30,5 44 

2. ŠK Lípa  11 6 2 3 20 51 : 37 32 

3.Slavia Hradec Králové B 11 6 1 4 19 46,5 : 41,5 28 

4. Eurobit  11 6 1 4 19 44 : 44 24 

5.TJ CHS Chotěboř 11 6 0 5 18 49 : 39 32 

6.ŠK Vysoké Mýto 11 5 1 5 16 43,5 : 44,5 20 

7.ŠK Velké Losiny 11 4 2 5 14 43,5 : 44,5 25 

8.TJ Štefanydes Polička 11 4 2 5 14 43,5 : 44,5 20 

9.TJ Náměšť n/Oslavou 11 4 2 5 14 40,5 : 47,5 23 

10.Caissa Pivovar Dalešice 11 4 1 6 13 39 : 49 17 

11.TJ Žďár nad Sázavou 11 3 2 6 11 40,5 : 47,5 21 

12.TJ Sněžka Náchod 11 0 2 9 2 29,5 : 58,5 16 
 

Vítěz postoupil do 1. ligy, poslední tři sestupují do krajských přeborů. Kuriózní je, že při 
velké vyrovnanosti více týmů družstvu z Třebíče, hrajícímu pod hlavičkou filmového 
pivovaru, nestačilo ani 13 bodů na záchranu. 

(MIČ)  
 

437 Na KP družstev mladších žáků Náměšť bronzová 

Na letošním krajském přeboru družstev mladších žáků se ve Světlé nad Sázavou sešlo 6 
šestičlenných družstev. Hrálo se systémem každý s každým tempem 2x20 minut na 
partii s přídavkem 5 sekund za každý tah. Náměšť získala po boji bronz. 

 

437 zleva Markéta, Dominik, Matěj, Marek, Kuba a Helena 

Družstvo TJ+DDM Náměšť nad Oslavou bylo letos významně posíleno přestupem tří sester 
Šťávových – Heleny, Markéty a Lucie – z DDM Budík Moravské Budějovice. Markéta za 
Náměšť loni hostovala a s Helenou a Markétou se kluci vídali při přípravách na Mistrovství 
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Moravy a Slezska v Jeseníkách, kde spolu po dobu 5 dnů trávili i volný čas, takže se již dobře 
znají. Tentokrát byla soupiska sestavena od první šachovnice v tomto pořadí: Jakub Zezula, 
Helena Šťávová, Dominik Houška, Markéta Šťávová, Marek Kijonka, Matěj Zezula. 

Jelikož 3 družstva využila možnosti posílit jedním hostem, významně tak vzrostla jejich síla, 
protože silní hosté jim na první šachovnici dělali body a ještě se jim sestava posunula. Všichni 
tito tři hosté jsou z jednoho oddílu, již v únoru v Pardubickém krajském šachovém svazu si 
s oddílem CHS Chotěboř vybojovali postup na MČR družstev mladších žáků. Je otázkou, 
nakolik je to fér vůči ostatním družstvům, neboť tito hosté budou na MČR hrát za svůj 
postoupivší mateřský oddíl a za družstvo postoupivší z kraje Vysočina hrát na MČR nebudou. 
Podle průměrného ELO jsme tak byli nasazeni jako třetí.  

V prvním kole jsme nastoupili proti Havlíčkovu Brodu. Očekával jsem vyrovnaný boj. 
V tomto zápase se projevila naše nerozehranost, jako bychom se teprve probouzeli. Partie se 

rozhodovaly po našich chybách a to i v případě dobře rozehraných partií. Skóre hrozivě 
narůstalo a teprve za již rozhodnutého stavu 0:4 naši hráči dotáhli své partie do vítězného 
konce a snížili na konečných 2:4. Zápas mohl přitom klidně dopadnout opačně. Škoda, ztráta 
3 zápasových bodů bude cítit. 

V druhém kole jsme celkem lehce zvítězili 5:1 nad Světlou nad Sázavou „B“. Na první desce 
Kuba pěkně přehrál světelského hosta z Chotěboře, který měl být favoritem. Mohlo to být i 
6:0, nebýt zbrklosti, ze které vyplývají hrubé chyby. 

Ve třetím kole došlo k důležitému souboji s nejvýše nassazeným Gambitem Jihlava, 
posíleném na první desce chotěbořákem. Bez něj by byly síly přibližně vyrovnané, ve 
skutečnosti pro Jihlavu host znamenal bod a posunutí všech o šachovnici níže, a to bylo 
citelně znát – vysoká porážka 1:5 znamenala definitivní ztrátu nadějí na postup na MČR do 
Varnsdorfu, kam pojede jen vítězné družstvo. Ještě je ale oč bojovat - o medaile! 

Ve čtvrtém kole jsme dosáhli snadné výhry 6:0 nad Pelhřimovem, přitom Kuba velmi lehce 
přehrál teoreticky silnějšího soupeře. V posledním kole nás čekala domácí Světlá A 
s významnou posilou na druhé šachovnici. Světlá byla v tu dobu na 2. místě, Náměšť na 3. a 
Havlíčkův Brod na 4. místě. Jelikož Brod hrál s Pelhřimovem, při očekávané výhře nesmíme 
prohrát se Světlou - to bychom byli bez medaile. Remíza nebo těsná výhra Náměšti stačí na 
bronz v případě výhry 4,5:1,5 nebo více bychom mohli dosáhnout na stříbrné medaile. 

Proti Světlé brzy matil Matěj, taky Marek svého soupeře přehrával. Kuba narazil na silného 
soupeře, který přesvědčivě získal bod. Pěkně vyhrál Dominik a za stavu 3:1 pro Náměšť, kdy 
byly zajištěny medaile, dohrávala již jen obě děvčata. Markéta ve Světlé neukázala to 
nejlepší, co umí, a partie posledního kola byla typická: Po zahájení to vypadalo, že výhra je 
jen otázkou času, ale soupeř postupně přebíral iniciativu a partii otočil. Tím bylo jasné, že 
skončíme na třetím místě, ať dopadne partie Heleny jakkoliv. Helena sehrála výborně partii 
proti hostující soupeřce, která byla jasnou favoritkou. Při přechodu do věžové koncovky měla 
o pěšce méně, ale s výměnou věží jej dobyla zpět a v pěšcové koncovce mohla při správném 
postupu remizovat. Zvolila však špatný plán a soupeřce dovolila získat v turnaji 100% bodů. 
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Stav byl tak upraven na konečných 3:3. Pořadí s podrobnými výsledky je zde: http://chess-

results.com/tnr350313.aspx?lan=5&art=1  

Náměšť tak po předloňském 8. místě a loňské 5. příčce bere bronzové madaile, v tomto trendu 

pojedeme v příštím roce KP vyhrát! Již letos jsem věřil, že se popereme o postup, ale po 

shlédnutí soupisek s posilami z Chotěboře, postoupivší z Pardubického kraje, to byl těžko 
splnitelný cíl. Škoda naší nerozehranosti v prvním kole, tento zápas se nám hodně nevyvedl. 
Jihlava s posilou vyhrála suverénně a postoupila na MČR. Rozdíly mezi družstvy na 2.-4. 

místě byly minimální. Je vidět, že všichni naši mladí šachisté a šachistky udělali výkonnostní 
pokrok, ale soupeři také neusínají na vavřínech, trénují a zlepšují se. 

Všechny členy družstva chválím za příkladnou bojovnost. Stručně k jednotlivým hráčům: 

Na první šachovnici měl velmi těžkou úlohu proti nejlepším hráčům Jakub Zezula. V žádné 
z těchto partií nebyl favoritem, přesto vybojoval 2 body z 5 partií, což je velmi pěkné. Bojoval 

srdnatě, je třeba zlepšovat vedení hry, aby si věřil i v bojích proti nejlepším. Kuba se hodně 
zlepšil, využívá čas na přemýšlení. Těžký úkol hájit první šachovnici zvládl se ctí. 

Na „dvojce“ bojovala Helena Šťávová, ještě nedávno členka DDM Budík Moravské 
Budějovice.  Helena umí využívat čas, hraje slušně pozičně a na tomto turnaji prokázala, že 
může bojovat i proti favoritům. Je potřeba procvičovat taktiku. 

Třetí šachovnici bojoval Dominik Houška. Dominik má velký potenciál - aby jej prokázal, je 
potřebné, aby odstranil zbrklost a rychlou hru. Ve Světlé předvedl velmi slušný výkon, 

v mnohých pozicích velkou vynalézavost, je třeba si však zopakovat zásady zahájení (hlavně 
v bodech vývin figur a ukrytí krále do bezpečí) a už toto bude další krok vpřed.  

Na 4. šachovnici hrála Markéta Šťávová, podobně jako sestra Helena ještě nedávno členka 
DDM Budík Moravské Budějovice. Markéta hraje útočněji než Helena, je potřeba dotahovat 
výhody k výhře a vylepšovat propočet variant. Ve Světlé se jí nedařilo předvést všechno, co 
umí, ale už za týden to ve Žďáru bude jistě lepší.  

Na „pětce“ bojoval Marek Kijonka, který měl z důvodu více sportů delší herní pauzu. Přesto 
je vidět, že umí šachově přemýšlet. Soupeři měli více natrénováno a za uplynulý rok se 
výkonnostně posunuli, Marek potřebuje více trénovat, více hrát a může je předehnat. Ve 
Světlé prokázal, že umí, vylepšovat je třeba všechny fáze hry včetně koncovek. 

Šestou šachovnici hrál nejmladší z šestice Matěj Zezula. Matěj hraje útočně, hlavním cílem je 
soupeřův král. V první partii byla škoda nerozehranosti - Matěj si nechal zbytečně dát odtažný 
šach a po materiální ztrátě už partii nezachránil, byť si soupeř nepočínal moc jistě. Ostatní 
partie pak Matěj vyhrál, síla soupeřů však nemohla dostatečně prověřit Matějovy kvality.  

Fragmenty z našich partií jsem průběžně fotil a vybrané pozice rozešlu s jednoduchými 
dotazy pro mladé šachisty jako kvíz k řešení.  

Souhrnem jsou bronzové medaile hezkým povzbuzením k dalšímu tréninku! 

 (MIČ) 

http://chess-results.com/tnr350313.aspx?lan=5&art=1
http://chess-results.com/tnr350313.aspx?lan=5&art=1
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438 Mladší žáci proti starším žákům 

V sobotu 12. května se ve Žďáru hrál Krajský přebor družstev mládeže. Ve srovnání 
s KP družstev mladších žáků (hraném o týden dříve), ve kterém mohli hrát mladší žáci 
narozeni 2006 a později, se nyní jednalo o turnaj 6-členných družstev s daty narození 
2002 a mladší. Když si k tomu přičteme, že si družstva ještě vzala na hostování posily, 
nemohla Náměšť mít na tomto turnaji ambice na umístění, hrála totiž se 
samými mladšími žáky. 

Vzhledem k velkému věkovému rozdílu jsme pojali turnaj jako získávání zkušeností. Hrálo se 
tempem 2x30 minut na partii + 10 sekund za tah, takže bylo dostatek času na přemýšlení. 
Všichni náměšťáci své partie zapisovali a tak budeme mít dost materiálu do tréninku. Protože 
jsme neměli ambice na umístění, nestavěli jsme na všechny zápasy nejsilnější sestavu. 
Přihlášených bylo 5 družstev a z naší osmičky hráčů hrálo každý ze 4 zápasů 6 hráčů a 2 měli 
volno, tento čas jsme s touto nehrající dvojicí využívali ke kontrole pracovních sešitů 
s řešenými diagramy a ke stručnému rozboru sehraných partií. Před turnajem jsem určil, že 
v prvním zápase budou mít volno hráči na soupisce pod čísly 4 a 5, v dalším 3 a 6, pak 2 a 7 a 
v posledním kole 1 a 8. Každý z naší osmičky si tak zahrál po 3 partiích.  

Přesto, že mladší žáci z Náměště se umístili mezi staršími žáky na posledním 5. místě, 
nemůžeme být nespokojeni. Naopak! Bylo radostí vidět, jak nebojácně bojují se staršími a 
mnohem zkušenějšími hráči. Z rozboru partií, které jsme stačili na místě stručně rozebrat, 
bylo vidět pokroky. V některých partiích se podařilo favority zaskočit – Jakub Zezula hned 

v prvním kole remizoval s účastníkem finále MČR do 14 let, který má ELO o 500 bodů vyšší. 
Přestože měl Kuba v koncovce čtyř lehkých figur o dva pěšce méně, pamatoval si, které 
figury v takové koncovce měnit a které nechat – jeho mnohem zkušenější soupeř netušil, že 
výměnou střelce za jezdce mu v koncovce různobarevných střelců ani dva pěšci navíc k výhře 
stačit nebudou. Kuba toto věděl a dovolil si dokonce několikrát odmítnout nabídku remízy. 
Kuba si také zahrál proti čerstvému stříbrnému medailistovi z MČR do 14 let, kterého si 
z Vlašimi vzala Světlá jako hosta. S tímto talentem, který má ELO vyšší o 900 bodů (!), 
udržel Kuba vyrovnanou pozici do 15. tahu, poté se projevila zkušenost, ale až ve 32. tahu 
udělal Kuba rozhodující chybu. V turnaji získal velmi cenné zkušenosti, stejně jako další 
členové družstva – Helena Šťávová, Dominik Houška, Markéta Šťávová, Marek Kijonka, 
Matěj Zezula, Lucie Šťávová a Stanislav Pelán. Výhra partie se podařila Dominikovi, 
Markétě a Matějovi. Mohlo jich být i více, ale v několika dalších případech se našim hráčům 
nepodařilo nadějné pozice dotáhnout do konce. Velmi dobře se do týmu zapojily sestry 
Helena, Markéta a Lucie Šťávovy, do dubna ještě členky DDM Budík Moravské Budějovice. 

Závěrem musím bez výjimky pochválit všechny za bojovnost. Je jisté, že takové těžké 
zkoušky, jakými byl tento turnaj proti nejlepším starším žákům kraje Vysočina, pomohou 
našim mladým šachistům k jejich výkonnostnímu růstu. Podrobné výsledky jsou zde: 

http://chess-results.com/tnr353336.aspx?lan=5 

(MIČ) 

http://chess-results.com/tnr353336.aspx?lan=5
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438 mladší žáci proti starším žákům 

439 Rozlučka se sezónou 2017/2018 

Na včerejší rozlučce se sezónou družstev se nás sešlo kolem 30. Honza Zezula zasponzoroval 
čepované pivo a limonádu a griloval vynikající vepřovou kýtu. K posezení nám hrála hudba 
odvedle z volejbalového turnaje. Akce začala ve 14 hodin a skončila kolem 22 hodin.  

 

 

439 Pavel Dittrich a Ruda Zezula 
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Děvčata Šťávova dostala osvědčení o udělení výkonnostních tříd - Helena a Markéta 3.VT a 
Lucie (nedávno se umístila na vynikajícím 8. místě na MČR dívek do 8 let!) 4.VT. Poté byla 
vyhodnocena řešitelská soutěž, všech 6 řešitelů dostalo medaili a šachovou knihu (Greco, 
Morphy I nebo Morphy II). Poté dostali druholigoví hráči šachovou knihu (Chameleon, nebo 
100+1 studií nebo Chybami se šachista učí).  

 

439 volná zábava 

Pak sehrála mládež do 15 let otevřený předor TJ+DDM Náměšť v rapid šachu tempem 2x15 
min. + 10s/tah. Osm účastníků bylo rozděleno do dvou přibližně stejně silných skupin a po 3 
kolech každý s každým postoupili první 2 do finále A, 3. a 4. do finále B, se zápočtem 
vzájemné partie, takže ve finále A i B pak každý sehrál ještě 2 partie. Nebyla nouze o 
překvapení, základní skupiny zvládl se 100% ziskem jediný Matěj Zezula. Ve finále pak došlo 
na rovnost bodů i pomocných hodnocení mezi 1.-2. místem, takže se musela hrát ještě tie-

breaková partie. Konečné pořadí pak bylo následující: 1.Rudolf Richter (Ratíškovice) a 2. 
Helena Šťávová - ve finálové skupině oba 2,5 bodu, 3. Matěj Zezula, 4. Markéta Šťávová. O 
konečném pořadí na 5.-8. místě rozhodlo pořadí ve finále B takto: 5. Dominik Houška, 
6.Jakub Zezula, 7. Lucie Šťávová, 8. Jan Hutárek (Honza je z kroužku začátečníků, v základní 
skupině porazil Helenu Šťávovou!). Všichni byli odměněni medailí a plyšákem.  

 

439 Honza Zezula a Tomáš Mrazík 
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Zhruba od 19 hodin se přihlásilo 12 hráčů do bleskového turnaje s tempem 2x3 min. + 2 s/tah. 

Hráno bylo podobným systémem jako odpolední turnaj - 2 skupiny po 6 hráčích a pak finále 
A pro 1.-3. z každé skupiny a finále B pro 4.-6.) I zde byla účast hráčů do 15 let - kromě 
Dominika, Heleny a Rudy Richtera i jeho 15letá sestra Julie, která posílí naše druholigové 
družstvo. Právě Julie musela při rovnosti bodů i pomocného hodnocení sehrát tie-breakovou 

partii o 3.-4. místo ve skupině a tedy o to, kdo bude hrát finále A a kdo B, proti Tomáši 
Mrazíkovi. Julie byla úspěšnější. Ve finále A to velmistr Petr Velička neměl vůbec lehké, v 
podvečer již byl každý nějak ovlivněn. Navíc Víťa je jedním z nejlepších blicařů v ČR, 
porazil už v nich nejednoho nositele nejvyššího titulu. Víťa svou pověst potvrdil, a když v 
posledním kole nejvýše nasazeného porazil i Petr Walek, došlo k dělení 2.-4. místa a 
rozhodovalo pomocné hodnocení: 1. Vít Kratochvíl (ve finále 4,5 bodu), 2. Petr Walek, 3. 
Petr Velička, 4. Petr Mičulka (všichni 2,5 bodu), 5. Rudolf Zezula 2, 6. Julie Richterová 1. O 
pořadí na 7.-12. místě rozhodlo finále B takto: 7.Tomáš Mrazík, 8. Zdeněk Šťáva, 9. Rudolf 
Richter, 10. Dominik Houška, 11. Nataša Richterová, 12. Helena Šťávová.  

 

439 zleva Ruda Richter, Helena Šťávová, Matěj Zezula, Markéta Šťávová, Dominik Houška, 
Jakub Zezula, Lucie Šťávová a Jan Hutárek 

 

Akce se dle vyjádření zúčastněných povedla, také počasí nám přálo. Bohužel, v průběhu 
bleskového turnaje při běhání po zahradě upadl Matěj Zezula tak nešťastně, že si zlomil loket 
a musel na operaci.  Snad bude brzy v pořádku! (MIČ) 
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439 David Mičulka a Vít Kratochvíl 

440 Mladší žáci bojovali na MČR proti starším žákům 

Mistrovství republiky družstev starších žáků má u nás velmi dlouhou tradici. Šachisté 
znají soutěž pod názvem Zaječice podle stejnojmenné obce, kde se počínaje rokem 1963 
hrálo prvních 39 ročníků. Dalších 15 let se hrálo v Seči a nyní podruhé v Chrudimi. 

Letošního 56. ročníku jsme se zúčastnili jak v hlavním turnaji, což je MČR 6členných 
družstev starších žáků, tak v turnaji dvojic do 9 let. Naše družstvo, složené ze samých 
mladších žáků, se těšilo na boje se zkušenějšími soupeři. Mezi rekordním počtem 70 
družstev jsme podle průměrného ELO byli nasazeni jako 60. Hrálo se tempem 2x25 
minut na partii + 10 sekund za tah švýcarským systémem nasazování na 9 kol – v sobotu 

6 a v neděli 3 kola. 

 

440 Hradec Králové - Náměšť 
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Po úvodní prohře 0:6 s Hradcem Králové naši mladší žáci a žákyně v sobotu potkali jen jeden 

tým, nasazený níže, který porazili spolehlivě 6:0. V ostatních čtyřech zápasech proti silnějším 
týmům neuspěli a po sobotě tak byli na průběžném 64. místě. Po večerním koupání 
v přírodním koupališti autokempu Konopáč nastoupili v neděli s ještě větší bojovností a 
nasadili k sympatickému finiši: Po těsném vítězství nad pražskými Kobylisy B 3,5 : 2,5 
porazili Chrudim 5 : 1 a v posledním kole vybojovali těsnou výhru nad Turnovem B 3,5 : 2,5! 
Ve výsledkové listině se žáci TJ + DDM Náměšť nad Oslavou vyhoupli na pěkné 48. místo, 
což bylo těsně před Jihlavou a z Vysočiny se tak umístila Náměšť nejlépe! 

 

440 Náměšť v Chrudimi 

První šachovnici TJ + DDM Náměšť nad Oslavou hájil proti nejlepším hráčům Jakub Zezula. 
Podal velmi sympatický výkon. Porazil i papírově silnějšího soupeře, zachránil remízu ve 
zdánlivě ztracené partii, ale také pokazil realizaci materiální výhody v posledním kole. 
Dvojku hájila pečlivá Helena Šťávová. Podala velmi solidní výkon. Dále bude třeba 
procvičovat taktiku a kombinace. Nejvíce bodů na své šachovnici získal pro družstvo 
Dominik Houška - na trojce získal 7 bodů z 9 partií. Realizoval dobré nápady, soupeři mu 
vícekrát pomohli hrubou chybou. Vzhledem k tomu, že síla soupeřů nebyla tak vysoká, 
rozhodně by neměl usínat na vavřínech a zamyslet se nad tím, jak se vyhnout zbrklým tahům. 
Dominik si uhrál 3. výkonnostní třídu (autor těchto řádků si uhrál 3. VT také v této soutěži – 

v Zaječicích v roce 1976) a zvýšil počet našich držitelů této třídy na čtyři. Na čtvrté desce 
bojovala Markéta Šťávová. Někdy i sama se sebou – pokud by někdo z našich očekával více 
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bodů, než pak skutečně uhrál, Markéta by se asi přihlásila. Každý turnaj se nepodaří podle 
představ, ale Markétě se v 5. kole podařil asi nejhezčí závěr partie a když si na něj vzpomene, 
příště si to vynahradí. Na páté šachovnici bojoval Stanislav Pelán. Během turnaje pěkně 
bojoval. Když se bude dívat na dění na celé šachovnici a odstraní zbytečné ztráty, posune se 
zase dále. Družstvu pomohl pěkným finišem. Na šestce hrál Filip Jaroš. Partie již rozehrává 
docela pěkně, ale potřebuje se zaměřit na to, co je v tu chvíli důležité. Někdy to neodhalili ani 

soupeři, ale většinou rozhodla poslední velká chyba. Budeme muset zopakovat i katastrofy 
v zahájení, aby neprohrával tak rychle, jako v posledním kole. 

Všechny členy družstva musím pochválit za bojovnost i za snahu zapisovat, i když tady ještě 
stále máme mezery. Zlepšovat se rozborem vlastních partií můžeme jen tehdy, když jsou 
zapsané bez chyb. Velmi dobře se mezi kluky začlenila děvčata Šťávova, ještě donedávna 
členky DDM Budík Moravské Budějovice – v průběhu měsíce si za Náměšť zahrála již třetí 
turnaj družstev. 

 

440 úspěšná dvojice Lucie a Matěj s vedoucím Honzou 

Dvojice nejmladších žáků do 9 let hrály v jiné budově. Se svým vedoucím Janem Zezulou 
tam víkend strávili Matěj Zezula a Lucie Šťávová, kteří byli mezi 54 dvojicemi nasazeni jako 

29. Matěj byl limitován bolestí necelý týden po operaci lokte, ale touha hrát byla silnější. Po 
prvním dnu se dvojice držela zhruba na své nasazovací pozici v polovině startovního pole. 
Pěkný sobotní výkon v neděli ještě podobně jako šestičlenné družstvo vylepšila a výhrou 2:0 
v posledním kole nad Jihlavou B se posunuli na výborné 13. místo.  
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Cestou domů jsme se stavili ve Slatiňanech na výborné zmrzlině. Mladí šachisté a šachistky 
TJ + DDM Náměšť nad Oslavou si z MČR odvážejí hezké zážitky a určitě se budou těšit na 
příště. 

(MIČ) 

441 Předprázdninové turnaje v kroužcích 

V úterních kroužcích DDM jste si zahráli turnaje o medaile. Hrálo se systémem každý s 
každým tempem 2x15 minut na partii a o překvapivé výsledky nebyla nouze. Z toho bych 
usoudil, že není třeba nikoho přeceňovat a cítit se už předem poražený, naopak favorité si 
nesmějí myslet, že už před partií mají výhru jistou a půjde to samo bez námahy. Jak je vidět, 
každý může porazit kohokoliv, záleží na mnoha faktorech.  

 

441 Honza, Samuel, Ondra a Martin 

Věřím, že se vám v kroužcích líbilo a také po prázdninách se budeme vídávat v DDM. Navíc - 
doporučuji všem nevycházet přes léto ze cviku a kromě toho, že si občas zahrajete šachy s 
kamarády, zúčastníte se i šachových tréninků, které se uskuteční v průběhu června - září po 
dohodě s Honzou Zezulou. Termín každého z nich včas sdělím. Řešte průběžně dál ve svých 
pracovních sešitech a když bude vypsán trénink, berte je s sebou na kontrolu. Budeme si 
ukazovat jak nové poznatky, tak budeme procvičovat to, co už jste se naučili a rozšiřovat si 
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obzory. Někteří z vás budou také na šachovém táboře, odkud si odvezete spoustu zážitků 
nejen šachových. Přeji všem úspěšné zakončení dalších ročníků ve škole a pěkné prázdniny! 

(MIČ) 

 

441 Matěj, Kuba, Filip, Standa a Dominik 

 

442 Mistrovství České republiky školních týmů v šachu 2018 

Ve dnech 18. -20. června se uskutečnilo Mistrovství České republiky školních týmů 
v šachu, kam se probojovalo družstvo mladších žáků ze Základní školy Komenského. 
Jako v předchozích dvou letech se Mistrovsví pořádalo ve Zlíně. Záštitu nad turnajem 
převzali: Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje, MUDr. Miroslav Adámek, primátor 
statutárního města Zlína, prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor Univerzity Tomáše Bati. Turnaj 
se konal v nádherných prostorách Kongresového centra Zlín a Univerzitní knihovně 
Univerzity Tomáše Bati.  
 

Turnaj pořádaný pro čtyřčlenné týmy s možností dvou náhradníků ve třech kategoriích 1. -5. 

třídy,     6. - 9. třídy a střední školy se hrál tempem 2x20 minut + 5 vteřin za tah bez zápisu na 
9 kol. Hodnocení probíhalo olympijským systémem. To znamená, že se počítá každá partie. 
Ve hře bylo tedy maximálních 36 bodů. Naše družstvo bylo pouze čtyřčlenné bez náhradníků. 
Bohužel se nám mladých šachistů nedostává a je to velká škoda. Věříme, že i tyto úspěchy 
jako je postup na MČR vzbudí v nových žácích o šachy zájem. 



27 

 

442 hrací sál 
 

Naše družstvo ve složení od první desky Jakub Zezula, Dominik Houška, Marek Kijonka a 
Matěj Zezula se účastnilo nejmladší kategorie 1. - 5. tříd za pedagogického doprovodu Mgr. 
Anny Kijonkové a mé maličkosti jako řidiče a šachové podpory. Naše trojice páťáků je 
doplněna o třeťáka Matěje Zezulu.  
 

 
442 pódium 

 

Po pěkném zahajovacím ceremoniálu, nás v úterý čekalo prvních 5 kol. Leckdo by si mohl 
myslet, že se jedná jen o turnaj žáků škol, nikoli šachistů a kvalita a výkonnost hráčů nebude 
tak silná jako tomu je na turnajích šachových svazů. Po zhlédnutí a prostudování startovní 
listiny a sestav týmů bylo jasné, že se nejedná o žádné okresní kolo, ale že turnaje se účastní 
velmi silný výkvět velmi zkušených šachistů z celé České republiky.  Považte, že v nejmladší 
kategorii byly nejvýše nasazení hráči s výkonnostním  hodnocení ELO 1600+. Ve vyšších 
kategoriích bylo Elo u nejvýše nasazených hráčů ještě o stovky bodů vyšší a v kategorii 

středních škol, kde náměšťské šachisty ještě zastupoval Tomáš Košut a Víťa Kratochvíl jako 
druhý nasazený s ELO 2220. Takže se jednalo opravdu o velmi silně obsazený turnaj. Náš 
tým byl dle výkonnosti až 19 nasazený z 30 týmů. 
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442 ve víru bojů 

 

S úderem deváté hodiny se hráči pustili do zápolení v prvním kole. Pro první kolo nám los 
přiřadil velmi silného a celkově čtvrtého nasazeného soupeře ze ZŠ Frýdlant nad Ostravicí. 
Vstup do turnaje se nám příliš nepovedl a se silným soupeřem prohráváme 4:0. Protože se 
nejednalo o prohru způsobenou fatálními chybami, ale prostě byl soupeř silnější, neztratili 
jsme bojovnost do druhého kola. Ve druhém kole nám byl nalosován tým šachistů ze ZŠ 
Vojnovičova Ústí n. Labem. Papírově se jednalo o slabšího soupeře a očekávali jsme výhru 
4:0 a zisk 4 bodů.  Bohužel po hrubší chybě na třetí desce tuto partii, nepodařilo vyhrát.  
Ostatní borci si se soupeři poradili a s nadhledem vítězíme 3:1 a získáváme první 3 turnajové 
body.  

 

Třetí kolo se ZŠ a MŠ Borek zvládáme na jedničku a vítězíme 4:0 a připisujeme další 4 body. 
Po dvou úspěšných kolech nás v pátém a v úterním programu závěrečném kole čekalo 
překvapení. Kde se vzali, tu se vzali, na 11. šachovnici nás potkává ZŠ P. Bezruče Frýdek-

Místek. Družstvo, které zastupují hráči pověstné Beskydské šachové školy, bylo před 
turnajem nejvýš nasazeno. Soupeř byl na všech deskách silnější a to tak, že naše první deska 
měla srovnatelnou výkonnost jako jejich čtvrtá. I přesto, že jsme kůži nedali lacino, soupeř 
svoji sílu prokázal a jak se nakonec ukázalo, prohráváme s vítězem kategorie 1. -5. tříd 4:0. 
Tak jak jsme den zahájili tak jsme ho i zakončili. Dalo by se říci, že první den jsme ztratili 
pouze 1 bod ve druhém kole, kde jsme očekávali zisk všech čtyřech. Dva týmy byly papírově 
i herně nad naše možnosti a mohli jsme jen překvapit.  Konec prvního hracího dne byl ve 

14:00. Po obědě v menze Univerzity Tomáše Bati pro nás pořadatel připravil několik 
možností doprovodného programu. Bylo možno zvolit mezi prohlídkou budovy Krajského 

úřadu ve Zlíně a budovou Univerzitní knihovny. Krajský úřad sídlí v bývalé správní budově 
Baťových závodů, tzv. mrakodrapu, která byla svého času největší budovou v Evropě, je v ní 
např. kancelář pana Bati umístěná ve výtahu a také vyhlídková terasa, ze které je výborný 
výhled na celý Zlín. Další možností byla návštěva ZOO a zámku Lešná. Jedná se o druhou 
nejnavštěvovanější ZOO u nás. Pak návštěvou městských lázní nebo sehráním simultánky.  
 

My jsme si zvolili návštěvu ZOO a celé odpoledne jsme si užili v opravdu krásné přírodní 
ZOO, kde si naši mladí šachisté mohli nakrmit a pohladit rejnoky. Dále si za pedagogického 
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doprovodu a odborného výkladu paní Mgr. Anny Kijonkové učitelky přírodopisu a 
zástupkyně ředitelky školy prohlédli ostatní faunu a floru místní ZOO. Pak už jsme si jen při 
dobré večeří zhodnotili solidně zvládnutý první hrací den a velmi příjemně strávené 
odpoledne, udělali lehkou přípravu na další den, šli spát a načerpat nové síly. Druhý hrací den 
jsme opět zahajovali s týmem z Kouzelné školy Praha, jehož papírové předpoklady 
naznačovaly výhru 4:0 a zisk 4 bodů.  Jak jsem si všiml v minulosti, naši mladí šachisté mají 
trochu problém na turnajích s prvními koly. Ne vždy se jim úplně podaří. A i tak tomu bylo 
v prvním kole druhého hracího dne kdy si naše třetí a čtvrtá deska vybírá slabší chvilku a po 
chybách ztrácíme slibně rozehrané partie a dva body. Stejně tak jako Markovi ve druhém kole 
se nyní nevyvarovala hrubší chyba Matějovi a přišel nečekaný mat.  Naštěstí na druhé desce 
Dominik Houška a první desce Jakub Zezula své soupeře přehrávají a srovnáváme na 2:2 a 
připisujeme alespoň dva body. Bohužel je to, ale ztráta. 
 

442 návštěva ZOO Lešná 

 

Sedmé kolo nám do cesty přivedlo tým z  ZŠ Rudolfovská Č. Budějovice. Tým, který měl na 
prvních dvou deskách výraznější převahu a na třetí a čtvrté desce byl o něco slabší. Velice 
rychle se podařilo vyhrát partii na čtvrté desce Matějovi, vzápětí vyhrává i Marek. Na prvních 
dvou deskách je znát větších zkušeností všech čtyř hráčů. Nakonec na druhé desce je soupeř 
lepší a přehrává Dominika. Snižuje na 2:1. Nejdéle bojuje Jakub. Soupeř má o víc jak 300 elo 
bodu vyšší výkonnost, ale Jakub se drží a srdnatě bojuje. V závěru partie se odhodlá pro 
výměnu figur a přechod do pěšcové koncovky.  
 

Kuba volí bezpečný postup a přivádí partii do patové situace.  Soupeř sice zprvu remízu 
odmítá, ale po několika opakujících se tazích i on uznává, že jediný jiný tah než králem je na 
jeho straně a to tah, kterým by partii prohrál, přijímá remízu a Jakub si tak připisuje velmi 
cennou remízu nad výrazně silnějším hráčem. Toto kolo vyhráváme 2,5:1,5. Při klasickém 
turnajovém hodnocení by toto bylo velmi cenné vítězství za 3 body. V sedmém kole 
potkáváme ZŠ Staré Město. Poslední kola už byla ve znamení vyrovnaných soupeřů. I zde 
měl soupeř velmi silnou první desku a to tak že hráče s elo 1600 a pak měl lehkou převahu na 
třetí desce. Na druhé a čtvrté desce jsme byli silnější my. A tak to i šlo. Nejprve vyhrává 
Matěj Zezula na čtvrté desce, vzápětí Dominik Houška na druhé a bojujeme na třetí a první 
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desce. Na třetí desce po výměně všech figur dochází na oboustrannou koncovku král s pěšcem 
v patové situaci. Oba soupeři jsou si toho vědomi a Marek tak s lehce silnějším soupeřem 
získává cennou remízu. V zápase vedeme 2,5:0,5 a už bojuje jen Jakub Zezula, který se 
pokouší o malý zázrak nad velmi silným a jedním z nejvýše nasazeným hráčem v této 
kategorii. I přesto, že Jakub neudělal fatální chybu, soupeř prokazuje svou kvalitu a partii 
vyhrává. Nevadí, získáváme cenné zkušenosti a opět zápasové vítězství 2,5:1,5 by při 
klasickém hodnocení bylo velmi cenné. Do závěrečného kola se pouštíme se stejným zápalem 
jako do všech předchozích a nelehký soupeř ze ZŠ Vlašim, který reprezentuje pro nás velmi 
dobře známou šachovou Vlašimskou školu. V tomto kole by se dalo říci, že i přes soupeřovu 
malinkou papírovou převahu na prvních deskách, jsou síly vyrovnané. První opět zakončuje 
partii a prokazuje svoji převahu Matěj Zezula a se ziskem 6 bodu z 9 možných zakončuje 
velmi podařený turnaj.  Na druhé desce se naopak daří soupeři a Dominik Houška svoji partii 
prohrává a s konečným ziskem 4 bodů a je na polovině možného zisku. Pro Dominika to bylo 
poprvé, co hrál druhou desku a tedy nová zkušenost, se kterou je nutné se také popasovat. Ne 

vše se mu povedlo, jak by bylo dobré, ale celkový výsledek je velmi pěkný. Vzápětí se daří i 
na třetí desce soupeři přetlačit Marka Kijonku a prohráváme 2:1.  Marek se celý turnaj rval, 
co to šlo, a předvedl výkon, který odpovídal jeho možnostem šachovému tréninku. Je moc 
škoda, že netrénuje. Jeho síla by byla mnohem lepší, ale chápeme, že jeho srdce bije pro 
hokej. Poslední dohrává svoji partii Jakub Zezula. Partie s lehce silnější soupeřkou je 
vyrovnaná. Jakub však velice pečlivou a pomalou hrou postupně získává pěšce navíc a 
v koncovce věží, střelce a dvou pěšců plus jeden pěšec, co měl Jakub, navíc nebojácně tlačí na 
soupeřku a postupně ji zatlačuje do úzkých. Získává dalšího pěšce. Nakonec se Jakub 
v připravené pozici odhodlá k výměně figur a jde do pěšcové koncovky, která se zdá být 
předem vyhraná. Jakub i přesto neztrácí koncentraci a pečlivě tahy propočítává, aby neudělal 
chybu a partii nepřivedl k patu. Jakub však prokazuje svoji zkušenost a dobře vybojovanou 
partii neztrácí a srovnává na konečných 2:2. Jakub tak završil svůj bodový účet na 4,5 bodu a 
výhrou v posledním kole korunoval velmi vynikající výkon. Odolával na první desce velmi 
silným hráčům, kteří sice byly ještě nad jeho síly, ale ziskem těchto zkušeností se určitě 
posune dál. Opět by to byla cenná remíza, ale protože se turnaj počítal podle olympijského 
systému. Máme celkový zisk 17,5 bodu. Toto nás ve finále zařadilo na krásné 17. místo z 30 

týmů v kategorii 1. -5. tříd.  Konečný výsledek se nakonec ukázal velmi vyrovnaný, kdy 
vítězný tým měl 24 bodů a poslední 13. Jen zisk o 1,5 až 2 bodu navíc by nás posunul až do 
top 10. Když vezmeme v úvahu, že náš tým ze třech stabilně hrající šachistů byl posílen o 
Marka, který se šachu nevěnuje, jak by bylo potřeba a na čtvrté desce hrající Matěj se 

souběžně potýká se zlomeným loktem, kdy mu v den odjezdu byla sundána sádra, dosáhli naši 
mladí šachisté velmi dobrého výsledku v tak silné konkurenci.  Sice se ne vše podařilo a 
nějakých chyb jsme se nevyvarovali, ale všichni bojovali statečně a dostáli svým kvalitám. Za 
předvedený výkon si zaslouží uznání a já jim za něj děkuji. 
 

Všichni účastníci  MČR Jakub Zezula, Dominik Houška, Marek Kijonka a Matěj Zezula, byli 
navrženi ředitelkou ZŠ Komenského paní Mgr. Hanou Rouskovou na ocenění města za 
reprezentaci našeho města a školy v šachu. Chtěl bych poděkovat, že toto ocenění jim bylo 
uděleno, protože si to za letošní ročník určitě zaslouží. Podařilo se suverénně vyhrát okresní 
kolo škol, postoupit přes velmi silné soupeře z Krajského kola na MČR a zde dosáhnout na 
velmi pěkné umístění. Dále se jim podařilo dosáhnout při šachových akcí na dílčí úspěchy 
v jednotlivých turnajích Ligy vysočiny a nesmím opomenout zisk třetího místa v turnaji 6- 

členných družstev mladších žáků. 
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442 mladší žáci ZŠ Komenského na MČR škol ve Zlíně 

 

Děkuji všem za předvedený výkon v letošní sezoně a těším se na další šachovou sezonu. 
 

                                                                                                                             Jan Zezula 

 

443 Druhý letní trénink 

Dnešního 2. letního tréninku se zúčastnilo 7 dětí. Horké úterní odpoledne jsme si zpříjemnili 
přestávkami v bazénu a na trampolíně, Honza Zezula dal k dispozici čepovanou limonádu.  
 

 

443 přestávka tréninku 
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443 dobrá nálada při tréninku 

Ukázali jsme si několik zajímavých příkladů z retrográdní analýzy, pak jsme se podívali na 
rozhodující momenty některých vašich partií z MČR družstev starších žáků v Chrudimi a ke 
konci se podívali na pár příkladů pěšcových koncovek a taktické vynucení přechodu do 

výhodné koncovky. O přestávkách našeho 3,5-hodinového tréninku jsem zkontroloval vaše 
řešení v pracovních sešitech (u těch, kteří je měli s sebou).  

 

443 letní trénink 
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443 Matěj o přestávce levituje 

 

443 pohodové odpoledne pro rodiče 

Doufám, že se vám odpoledne líbilo. Termín 3. letního tréninku zatím vypadá na úterý 28.8. v 
čase 16:00-19:00/30, místo ještě upřesníme. Hezkou druhou polovinu prázdnin! 

(MIČ) 
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444 Zpráva z MČR v rapid šachu mládeže 2018 Žďár n.S. 
Ve dnech 8. – 9. 9. 2018 proběhlo v krásných prostorách Domu kultury ve Žďáře nad 
Sázavou MČR mládeže v rapid šachu do 14 let. Hrálo se odděleně v kategoriích dívek a 
chlapců do 10, 12 a 14 let. Turnaje Open se zúčastnilo 80 hráčů. Celkový počet včetně 
doprovodů přesáhl 500 účastníků. Pro tuto akci byl vyhrazen celý Dům kultury. Jeden 
hrací sál pro všech sedm turnajů přinášel snadný přehled o dění pro všechny účastníky. 
Doprovod měl v průběhu partií vyhrazen dostatek místa na ochozech.  
 

Za TJ Náměšť nad Oslavou se kvalifikovali a nastoupili v mistrovských kategoriích D10 
Markéta Šťávová, v D12 Helena Šťávová a dle pořadatelem udělené divoké karty v D10 i 
Lucie Šťávová. V turnaji Open Náměšť reprezentovali Jakub Zezula, Matěj Zezula, Dominik 
Houška a Stanislav Pelán. Z děvčat se nejlépe dařilo Heleně Šťávové v D12. Byla 17. 
nasazená a se ziskem 5 bodů obsadila pěkné 11. místo. Helena hrála velmi pěkně, soustředěně 
a dokázala přehrát i papírově silnější soupeřky. Markéta Šťávová v D10 8. nasazená, se 
ziskem 4,5 bodu obsadila 13. místo. Výkon Markéty byl rozpačitý, tak trochu prázdninový. 
Při srovnání papírové výkonnosti (ELO) její a soupeřek si Markéta nedokázala obhájit výkony 
z výborné loňské sezóny. Lucie Šťávová v D10 18. nasazená, se ziskem 4 bodů obhájila 18. 
místo. Výkon Lucie odpovídal jejímu standardnímu hernímu projevu a může být se svým 
výkonem spokojená, i když víme, že Lucka dokáže více. V kategorii Open se nejlépe dařilo 
Dominiku Houškovi 49. nasazenému, který se ziskem 5 bodů obsadil 38 místo. Jakub Zezula 
44. nasazený se ziskem 4 bodů obsadil 43. místo. Matěj Zezula 56. nasazený se ziskem 4 
bodů obsadil 50. místo. Staník Pelán 74. nasazený se ziskem 2 bodů obsadil 75. místo. Hru 
chlapců v kategorii open nebylo možné sledovat, protože kategorie open měla hrací prostor 
pod ochozy a do hracího sálu nebyl přístup divákům povolen. Každopádně se hra chlapců v 
průběhu turnaje zlepšovala a bylo vidět, jak si pomalu zvedají sebevědomí, i když byl 
kolikráte soupeř o generaci a více starší. 
  

444 turnajový sál 
 

Odkaz na výsledky: http://chess-results.com/tnr376426.aspx?lan=5&art=1&rd=9  

(ZSt) 

http://chess-results.com/tnr376426.aspx?lan=5&art=1&rd=9
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445 Krajský přebor KŠS Vysočina mládeže = úspěch pro TJ 
Náměšť - 4 zlaté a 1 stříbrná medaile!  
Ve dnech 15. - 16. září se uskutečnil Krajský přebor šachového svazu Vysočina mládeže do 
16 let, který se souběžně hrál jako Krajský přebor kraje Vysočina. Rozdíl mezi těmito turnaji 
tvořili hráči a hráčky ze šachového klubu Chotěboř, který svojí polohou patří do kraje 
Vysočina, ale jeho šachová příslušnost je v Krajském šachovém svazu Pardubického kraje. 
Turnaj jako již tradičně hostily prostory sportovního centra Pěšinky ve Světlé nad Sázavou.  

Hráči a hráčky byli rozděleni do dvou turnajů – jeden pro kategorie H10, D10 + H12, D12  a 

druhý pro H14, D14 + H16, D16. Hrálo se tempem 2x40 minut na partii + 30 s za tah. Za TJ 
Náměšť nad Oslavou se zúčastnili Jakub a Matěj Zezulovi, Dominik Houška a Helena, 
Markéta a Lucka Šťávovy z Moravských Budějovic. Celkově jsme měli zastoupení v šesti 

kategoriích.  V turnaji KPŠSV se podařilo Heleně (D14), Markétě (D12), Lucce (D10) 
Šťávovým a Matěji Zezulovi (H10) získat zlaté medaile ve svých kategoriích a stát se tak 
přeborníky KŠS Vysočina, Jakub Zezula (H12) vybojoval stříbrnou medaili a byl celkově 
druhý i v absolutním pořadí turnaje mladších. V kombinaci vyhlašování nejlepších 
v přeborech kraje, krajského šachového svazu a celkových výsledků v turnajích si naši mladí 
šachisté přivezli celkem 15 diplomů – 6 x za 1. místo, 7 x 2. místo a 2 x 3. místo. Podrobné 
výsledky mladší kategorie: http://chess-results.com/tnr377695.aspx?lan=5&art=1&rd=7 a 

starší kategorie: http://chess-results.com/tnr377693.aspx?lan=5&art=1&rd=7 

Jan Zezula 

 

445 mladí šachisté se sbírkou medailí 

 

http://chess-results.com/tnr377695.aspx?lan=5&art=1&rd=7
http://chess-results.com/tnr377693.aspx?lan=5&art=1&rd=7
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446 Pohodový turnaj v parku vyhrál Jakub Zezula 

Zajímavá akce, na kterou zval i rozhovor na Českém rozhlase Vysočina, se za podpory 
Kavárny Pohodička – Domova bez zámku, DDM Radost a šachového oddílu TJ Náměšť nad 
Oslavou uskutečnila 18. září v parku na ulici V. Nezvala. Za pěkného počasí pozdního léta si 
pod šumícími listy ze stromů zahrálo 12 bojovníků pohodový šachový turnaj. Potkali se 
zástupci více generací ve věku 9-50 let. Žáci šachových kroužků při DDM se rychle stávají 
zdatnými soupeři i starším a zkušenějším, což potvrdil 11-letý Jakub Zezula, který celý turnaj 
vyhrál! V závěsu za ním skončili 2. Martin Homola a 3. Tomáš Homola, ještě před 10 lety 
členové náměšťského prvoligového dorosteneckého družstva. Hned za nimi se na 4. místě 
umístil 9-letý Matěj Zezula, který hrál v parku krásné útočné partie. Všichni účastníci si 

zahráli velmi příjemný turnaj a nikdo neskončil bez bodu, takže se budeme těšit za rok v září 
již na 4. ročník tohoto originálního turnaje! 

(MIČ) 

 

446 souboj generací 
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446 nezadržitelný útok černého skončil … prohrou překročením času. Příště s bonusem za tah 

 

 

447 Druhá liga v náhradní sestavě nad očekávání 
Nový druholigový ročník 2018-2019 jsme zahájili v náhradní sestavě, když ze základní 
osmičky soupisky hráli pouze hráči s čísly 1, 6 a 7. Soupeři z Chotěboře sice nepřijeli 
v úplně nejsilnější sestavě, ale i tak měli na 7 z 8 šachovnic vyšší ELO, mnohdy o více 
stovek bodů. Po statečném výkonu Náměšť prohrála jen 3:5. 

Premiéru v 2. lize si užil 11-letý Jakub Zezula. Snad chybělo více odvahy, aby vytvořil svému 
o 800 ELO-bodů silnějšímu soupeři problémy. Kuba sehrál několikahodinovou partii, 
zkušený soupeř získal materiální výhodu a poslal hosty do vedení 0:1. Více odvahy chybělo i 
Petru Mičulkovi, který získal proti o 250 bodů silnějšímu mistru FIDE černými lepší pozici i 
výrazně lepší čas, ale nedokázal odolat nabídce remízy.  

Petr Halbrštat se s výkonnostním handicapem pral dlouho výborně, ale v pozdější fázi střední 
hry přece jen favoritu neodolal . Patnáctiletá Julie Richterová měla ve 2. lize také premiéru. 
Proti ještě mladšímu talentovi hrála výborně, ve střední hře dokonce dosáhla pozice 
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s možností výhry. Této možnosti nevyužila a o chvíli později ve vyrovnané pozici udělala 
rozhodující chybu. Prohráváme ½ : 3 ½ a o výsledku zápasu je v podstatě rozhodnuto. 

Víťa Kratochvíl vykouzlil ve střední hře komplikace, ve kterých byl soupeřův mezitah 
rozhodující chybou. Útok na krále slavil úspěch a tak snižujeme na rozdíl dvou bodů. 
Vyrovnané pozice ve zbývajících partiích však nedávají naději  na zvrat celkového skóre. 

447 Náměšť začala 2.ligu s převahou náhradníků 

David Mičulka měl průběh partie v mezích rovnováhy, v přechodu do koncovky dokonce řešil 
problémy. Díky aktivitě vlastní věže a soupeřovým nepřesnostem remízu udržel. Dvanáctiletý 
Rudolf Richter byl třetím z nováčků v 2. lize. Rozdíl 500 ELO-bodů proti zkušené soupeřce 
nebyl v průběhu partie znát, výměnná varianta Francouzské hry skončila podle předpokladů 
remízou, nečekaný úspěch! Vilém Feldvábl stál v průběhu partie s pěšcem méně nedobře, ale 
jakmile vyvinul aktivitu, soupeř se zalekl a partie přešla do vyrovnané koncovky, kde skončila 
remízou. 

Celkový výsledek 3:5 je přes porážku velmi lichotivý, dá se dokonce říct, že v určité fázi 
zápasu nebyl výsledek jasný. Teprve po obratu v partii Julie získali hosté větší náskok a 
nemuseli se obávat o výsledek. Bude potřeba, aby nastupovali hráči základní sestavy! 

(MIČ) 
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448 Zpráva trenéra z Mistrovství Moravy a Slezska (MMaS) 
mládeže v šachu 2018 

(výprava TJ Náměšť nad Oslavou) 

hotel Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou 

Ve dnech 27. 10. – 1. 11. 2018 bojovali mladí šachisté v Jeseníkách na Mistrovství Moravy a 
Slezska mládeže v šachu. Mými svěřenci bylo 7 mladých šachistů z TJ Náměšť nad Oslavou.  

vpředu zleva Helena Šťávová, Jakub Zezula, Matěj Zezula, Markéta Šťávová, Dominik 

Houška, Lucie Šťávová a Stanislav Pelán. 
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Rozebírali jsme spolu sehrané partie s odhalením kritických pozic, ve kterých se rozhodovalo 
o výsledku. Zabývali jsme se i soupeři pro následující kola. Naše příprava na partie spočívala 
především v obecném zlepšování hry, probírali jsme vedení útoku, pěšcové koncovky, 
propočet, jak a nad čím při tahu přemýšlet a posilování psychické odolnosti a bojovnosti. Pro 
některé to byl první turnaj vážným tempem 90 minut na partii + 30 sekund za každý tah pro 
každého ze soupeřů. Snaha byla používat logický postup a dlouhý časový limit využívat 
k přemýšlení a zvyšování kvality hry. V přípravě jsme využívali projektor, přičemž se mohli 
zapojit najednou všichni a vstřebávat tak nové poznatky z pohodlné vzdálenosti. 

využití projektoru na hotelovém pokoji 

 

V nejmladší kategorii HD10  jsme měli mezi 72 hráči z naší sedmičky tři zástupce: 

 Matěj Zezula 

Matěj Zezula měl lepší první polovinu turnaje, po 4 kolech měl na kontě 3 body. Matěj 
udělal značné pokroky nejen v „tahu na branku“, ale i v prevenci – už neobětuje bezhlavě 
figury. Střídal úžasné momenty i s těmi, kdy to vypadá, že to hrál někdo jiný, těch prvních 
bylo mnohem více. Pět získaných bodů stačilo na 25. místo, což je sice daleko od 
postupových osmi míst, ale ve hře to vypadalo na více bodů. Matěj sehrál velmi pěkný turnaj, 
k větším úspěchům je třeba získávat další zkušenosti a neustále vylepšovat slabé stránky.  
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Lucie Šťávová 

Lucie Šťávová je ze všech Náměšťáků nejmladší a tuto kategorii bude moci hrát ještě 
v příštím roce. Měla podobně výborný start, jako Matěj, přičemž ve třech bodech z úvodních 
čtyř kol byly i dva totální zvraty, v nichž Lucka udělala předposlední chybu, ale tu rozhodující 
spáchali soupeři. Lucka má potřebnou dravost, pro další růst bude třeba se zbavit hrubých 
chyb. Čtyři body a 46. místo na společném turnaji s chlapci je slušný výsledek. 

Stanislav Pelán 

Stanislav Pelán prodělal „křest ohněm“, tolik času k přemýšlení dosud ještě neměl. Po 
prvních třech kolech překonal těžké období a v dalším průběhu turnaje začal lépe využívat 
dostatku času. Stejně jako u všech mladých šachistů se u Staníka projevuje herní 
nevyrovnanost. S postupem kol byl poznat pokrok a Staník nakonec vybojoval tři a půl bodu a 
58. místo, což hodnotím při premiéře v této silné soutěži jako příjemné překvapení.  

(výsledky kategorie HD10 zde: http://chess-results.com/tnr365238.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES ) 

 

V kategorii HD12 jsme měli mezi 77 mladými šachisty dva bojovníky: 

Jakub Zezula se celý turnaj pohyboval nad průměrem kategorie, prohra v posledním kole 
znamenala celkový zisk 4,5 bodu a 37. místo. Kuba hrál promyšlené šachy. Spolu s Helenou 

Šťávovou využívali času nejlépe, došlo už i na několikahodinové partie. V několika partiích 
ještě nedotáhl výborně rozehrané partie k výhře. Na tuto oblast se zaměříme, protože základy 

http://chess-results.com/tnr365238.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES
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má Kuba velmi dobré. Až Kuba ukáže svůj potenciál a porazí pár favoritů, jistě to posílí jeho 
sebevědomí. V tomto turnaji měl k tomu několikrát blízko. 

Jakub Zezula 

Markéta Šťávová 

Markéta Šťávová měla výsledkové šňůry – po dvou porážkách 4 výhry, kdy se zdálo, že je 
Markéta k nezastavení, ale na závěr zase 3 prohry.  Stejně jako u Lucky jsou i Markétiny 4 
body a 47. místo mezi kluky slušné. Markéta se potřebuje zaměřit na odstraňování slabých 
stránek, nejslabších článků řetězu. Pak to bude poznat - hraje klukovské útočné šachy a 
v útoku je velmi nebezpečná!  

 (výsledky kategorie HD12 zde: http://chess-results.com/tnr365237.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES  ) 

 

V kategorii HD14 bojovali za Náměšť v 80členném startovním poli také dva: 

Dominik Houška se stejně jako všechny sestry Šťávovy z Moravských Budějovic 
vypořádával s tím, že přešel do vyšší věkové kategorie, které jsou odstupňovány po 2 letech. 
Dominik dříve doplácel na příliš rychlé hraní, nyní se již v některých partiích objevily 
náznaky provádění postupů, kterým se učíme. Naštěstí Dominika občas zachrání taktický 
postřeh. Proti silnějším hráčům bude třeba vybudovat pevnější základy, na to se musíme 
zaměřit v dalším tréninku. V souvislosti s výše uvedeným jsou získané čtyři a půl bodu a 43. 
místo až nečekaně pěkným výsledkem. 

http://chess-results.com/tnr365237.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES
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Dominik Houška 

 

Helena Šťávová 

Helena Šťávová hrála rozvážné šachy, přesto se jí výsledkově moc nedařilo. Koncovky hraje 
Helena na slušné úrovni, v dalším zlepšování zapracujeme hlavně na taktice a propočtu 
variant. Vzhledem k tomu, že bojovala většinou proti chlapcům, a tomu, že je mladším 
ročníkem ve vyšší kategorii, jsou 3,5 bodu a 65. místo slušný výsledek, i když Helena jistě 
očekávala ještě více. K dalšímu zlepšování musíme přidat dravost a nebojácnost, 
kombinování a aktivnější hru. 

 (výsledky kategorie HD14 zde: http://chess-results.com/tnr365236.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES ) 

 

Závěrem obecné zhodnocení účasti mládeže Náměště na MMaS: Vůči loňsku je u všech vidět 
viditelné zlepšení, ovšem ani ostatní nezahálejí a zlepšují se. Bez častějšího tréninku a 
domácího řešení by bylo těžké držet krok s nejlepšími. Všichni uhráli velmi slušné výsledky. 
Nikdo neuhrál více, než 5 bodů, a tedy nezasáhl do bojů o postup na MČR, kam se dostává 
jen nejlepších 8 z každé kategorie. Ovšem je třeba taky říct, že při hodnocení nerozhoduje jen 
počet získaných bodů a pořadí, ale celková úroveň hry. A po této stránce vidím solidně 
nastartovaný růst, který se ve výsledcích po čase projeví. Na druhé straně nikdo neuhrál méně, 
než 3,5 bodu, a rozhodně u nikoho se nedá mluvit o neúspěchu. Všichni získali další cenné 
zkušenosti z turnaje hraného delším tempem, což je jedním z pilířů zlepšování hry. 

http://chess-results.com/tnr365236.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES
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bowling 

Všech sedm dětí tvořilo výbornou partu i v mimošachových aktivitách (bowling, termály 
Losiny, hotelový bazén atd.), což je neméně důležité, než šachové výsledky. 

Ing. Petr Mičulka, trenér 2. třídy 

449 Náhradní sestava v 2. lize opět nezabodovala  
I druhé kolo 2. ligy jsme hráli v náhradní sestavě, když ze základní osmičky soupisky 
hráli pouze hráči s čísly 1, 6 a 7. V Ořechově nás čekal odhodlaný soupeř v čele se 
slovenským velmistrem Maníkem. Ani tentokrát Náměšť nezabodovala, prohrála až 
nezaslouženě vysoko. 

Rozdíl několika stovek bodů na každé šachovnici nedával reálnou naději na zisk bodů. Jakub 

Zezula měl tentokrát handicap přes 900 ELO-bodů. Sehrál další několikahodinovou partii, po 
hrubé chybě ztratil ve střední hře figuru a brzy poté musel vzdát. Petr Halbrštat získal ve 
střední hře lepší pozici, během několika tahů ale pustil soupeře do silného útoku a neodolal. 
Vilém Feldvábl získal také lepší pozici, ale neviděl zisk pěšce. Napřed nechal soupeře 
ovládnout centrum, posléze neodolal útoku na svého krále. Víťa Kratochvíl měl těžkého 
soupeře. Slovenský velmistr Maník si před odletem na turnaje v Indii přijel zahrát do 
Ořechova 2. ligu. Ve střední hře využil toho, že Víťův král zůstal v centru, a v kombinační 
přestřelce nedal Víťovi šanci. Prohráváme už 0:4! 

David Mičulka postupně zneutralizoval výhodu bílého a dosáhl korektní remízy. Julie 
Richterová se dlouho držela, až v koncovce těžkých figur ji soupeř postupně přehrál a zvýšil 
vedení domácích. Soupeř Mirka Horáka obětoval figuru, Mirek však brzy ukázal, že 
nekorektně. Partii si užíval a směřoval k jednoznačné výhře. S ubývajícím časem na hodinách 
ale nevyužil možností dvoutahových matů a když přešel do jasně vyhrané koncovky, dokonce 
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překročil čas! Soupeř přišel v této partii k bodu naprosto nezaslouženě a zvrat lze vysvětlit 
snad nerozehraností na začátku sezóny. Škoda! Čestného úspěchu Náměště tak dosáhl až Petr 
Mičulka, který dosáhl slibného útoku, nepokračoval pak přesně a soupeř vynutil výměnu dam 
s výrazně lepší pozicí. Petr se rozhodl pro oběť figury za aktivitu, která se nakonec vyplatila. 
Po několika nepřesnostech na obou stranách vmanipuloval soupeře do sítě vazeb, které se mu 
staly nakonec osudnými. Jediná výhra znamenala jen snížení na 1 ½ : 6 ½. 

Celkové skóre je příliš kruté a neodpovídá průběhu zápasu, ukazuje však, jak soupeři se 
silnějším ELO rozhodují partie v pozdějších fázích hry ve svůj prospěch. Nezbývá než 
konstatovat, že bude potřeba, aby do dalších kol nastupovali hráči základní sestavy! 

(MIČ) 

450 Víťa Kratochvíl stříbrný na akademickém MČR 
v bleskovém šachu 

Na mezinárodní den studentstva se v Brně hrálo akademické MČR v bleskové hře. TJ Náměšť 
nad Oslavou měla mezi 20 hráči a hráčkami dvojí zastoupení – ovšem Vít Kratochvíl 
reprezentoval Univerzitu Hradec Králové a David Mičulka VŠB-TU Ostrava. Dlužno dodat, 

že se turnaje zúčastnily také naše reprezentantky a svým umístěním na 2., 4., 6. a 7. místě 
absolutního pořadí hodně promíchaly osudím. Víťa Kratochvíl prohrál jen s celkovým 
vítězem – mezinárodním mistrem Martinem Blahynkou – a vybojoval v konečném pořadí 3. 
místo, což mu stačilo k zisku stříbrné medaile mezi studenty! David Mičulka se také dlouho 
držel v popředí (pomocné hodnocení měl nejvyšší ze všech účastníků), ale pak doplatil na 

„amazonky“: Jen půl bodu ze 4 partií proti slečnám znamenalo pád až na 13. místo. Přitom 
stačilo porazit poslední z nich a mohl se umístit celkově na 5. místě a získat bronz mezi 
vysokoškoláky! Podrobné výsledky: http://chess-results.com/tnr390224.aspx?lan=5&art=1&rd=11&fed=CZE 

 

450 Víťa s Davidem na akademickém MČR v bleskovkách 

http://chess-results.com/tnr390224.aspx?lan=5&art=1&rd=11&fed=CZE
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450 stříbrný Vít Kraiochvíl, zlatý IM Martin Blahynka a bronzový Jiří Jireš 

Doprovodný turnaj při AMČR si zahrál Petr Mičulka. Proti čtyřem mistrům získal jen půl 
bodu, ale jinak většinou bodoval a nakonec se umístil na 7. místě z 21 účastníků. Podrobné 
výsledky: http://chess-results.com/tnr390226.aspx?lan=5&art=1&rd=11&fed=CZE 

(MIČ) 

451 Náměšť se konečně sešla v ligové sestavě a po 
dramatické výhře se odpoutala ode dna tabulky  
V třetím kole 2. ligy jsme se konečně sešli aspoň se šesti hráči základní sestavy (1, 3, 4, 6, 
7, 8), ovšem soupeři z Poličky chyběl ze základní osmičky pouze 4. hráč soupisky, takže 
favoritem byl soupeř, který obě předchízející kola zvítězil. Po srdnatém výkonu celého 
družstva jsme po 5 ½ hodinách hry vybojovali nejtěsnější, ale zaslouženou výhru. 

Vojta Mejzlík dostal už při přechodu ze zahájení nabídku remízy. Bylo nám jasné, že taktika 
soupeřů je na horních 6 šachovnicích získat aspoň 3 body a vyhrát na posledních dvou 
deskách, na kterých měli několikasetbodovou převahu ELO bodů, takže remíza byla 
odmítnuta. Již během několika následujících tahů dostal Vojta soupeře pod silný tlak, 
následkem čehož se soupeř vzdal před materiálními ztrátami už ve 20. tahu! To byl úvod 
z říše snů, několik dalších hodin jsme pak bojovali s vědomím těsného náskoku, což bylo 

http://chess-results.com/tnr390226.aspx?lan=5&art=1&rd=11&fed=CZE
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příjemné. Petr Halbrštat se bránil dlouho dobře, ale vlastní pasivita umožnila soupeři 
v koncovce najít plán postupu pěšců v centru, což vedlo k zhroucení černé pozice. Je 
vyrovnáno na 1 : 1. Tomáš Mrazík přiostřil pozici, která dostala velmi konkrétní charakter. Po 
oběti kvality se ale nepovedlo hrozby na oslabeného bílého krále vystupňovat a soupeř 
získával další materiál. Zajímavá partie, bohužel pro nás nedopadla dobře, ale Tomáš zaslouží 
medaili za odvahu. Julie Richterová sehrála pěknou partii, při zablokovaném centru se jí 
podařilo otevřít sloupec „g“ a seřadit na něm veškerou vozovou jízdu. Kombinace na konci 
partie byly logickým bonbónkem pěkně vedené partie proti zkušené soupeřce. Předvedená hra 
i výsledek bude jistě povzbuzením nejen pro Julii, ale pro celé družstvo! 

 

451 odhodlaná Náměšť před zápasem 3.kola 2.ligy 

Víťa Kratochvíl sehrál strategicky náročnou partii proti silnému soupeři. Dlouhý čas opět 
bojoval na půlminutě. Když ho soupeř začal s časem dohánět, na světelné tabuli svítila remíza 
(v závěrečné fázi jsem tuto ani další partie nesledoval, protože jsem byl sám v časovce, takže 
přesně nevím, jak k výsledku došlo). Za stavu 2,5 : 2,5 skončila partie Pavla Dittricha. Celou 
partii stály jeho černé kameny stísněně, ale soupeř z prostorové převahy nevytěžil žádnou 
výhodu. V časové tísni soupeř zahrál dámou do autu a Pavel propočítával, jestli z partie vytěží 
celý bod. Když udělal bílý 40. tah, stačilo, aby dal Pavel šach, aby každému přibyla další 
půlhodina. Pavel si nebyl jistý, jestli po tom šachu nebude pozice opakovaná potřetí a hledal 
jiný tah, bohužel Pavlovi před provedením kontrolního tahu spadl praporek – velká škoda! 
Jelikož nás bylo v časovkách více, neměl Pavel přehled ani o celkovém stavu, ani o 
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momentálních pozicích v nedohraných partiích. Jak jsme v Náměšti zvyklí, bojujeme stále o 
výhru, ale tentokrát by se nám i případná remíza moc hodila. V obou zbývajících partiích 
jsme stáli nadějně, ale jestli obě partie vyhrajeme, jasné vůbec nebylo. 

Prohráváme tak 2,5 : 3,5 a dohrávají už jen Mičulkovi. Jen pokud oba vyhrají, můžeme získat 
pro družstvo 3 body za výhru. David Mičulka sehrál komplikovanou partii, ve které měl 
soupeř převahu na dámském křídle, David zase na královském, ale nebylo jasné, jestli se tudy 
dá prorazit. Při prorážení se podařilo Davidovi získat figuru, ale v pozici téměř vyčištěné od 
pěšců a s přítomností dam na šachovnici hrozilo jak nekonečné šachování, tak postup krajního 
pěšce „a“ do dámy. David se vyhnul všem nástrahám a po téměř 5 ½ hodinách hry donutil 
soupeře složit zbraně. Petr Mičulka ve střední hře obětoval věž, kterou si soupeř netroufl 
přijmout, a raději přešel s pěšcem méně do koncovky. Rozhodování, jestli má přejít do 
koncovky J:J nebo J:S, padlo na časovou tíseň. Nakonec se rozhodl pro koncovku J+4p : 
J+3p, s horším králem to však nebylo jednoduché. Pak Petr zvolil plán, kdy obětuje pěšcovou 
převahu na dámském křídle a vytvoří si volného pěšce na opačném kraji šachovnice. Počítal 
daleko dopředu, ale i vzhledem k nedostatku času se musel spolehnout taky na intuici, která 
říkala, že koncovka D+J : D, která mohla vzniknout, se slabší straně bude hrát při nedostatku 
času těžko. Soupeř stavěl dámu dokonce dříve a po 62. a8D h1D vznikla půvabná pozice, kdy 
veškerý materiál na šachovnici je na nejdelší diagonále: Bílý Kb7, Da8, černý Ke4, Jd5, Dh1, 

čas na hodinách 0:03/0:09 minut. V teoreticky remízové koncovce jsme se během 10 tahů 
dostali oba na minutu na hodinách. Brzy poté přišla soupeřova chyba a tak se můžeme po 
velkém boji radovat z nejtěsnější, ale velmi zasloužené výhry 4,5 : 3,5! 

Měli jsme i diváckou podporu, Pepa Žák strávil na zápase několik hodin a taky Mirek Horák 
se přišel podívat na líté boje. První 3 body v této sezoně nás z poslední 12. příčky „vykopl“ až 
na 8. místo. V žádném případě bychom se tím neměli ukolébat, je třeba bodovat i v dalších 
zápasech. Snad se budeme scházet aspoň v takové sestavě, jako dneska.  

 (MIČ) 

452 Náměšť se z Vysokého Mýta vrací bez bodů, byť k nim 

bylo blízko  
Ve čtvrtém kole 2. ligy jsme vyjeli do Vysokého Mýta s nadějí získat nějaké body, 
přestože jsme nejeli v nejsilnější sestavě. Ani domácí nebyli v „top“ sestavě, přesto byli 
favority. Na prvních čtyřech deskách byly v globále síly mezi domácími a hosty přibližně 
vyrovnané, na šachovnicích 5-8 byli jasnými favority domácí. Jaká byla skutečnost? 

Julie Richterová se nezalekla o téměř 300 ELO-bodů silnějšího soupeře a přehrála jej jako 
zkušená mistryně. Rudolf Richter se dlouho držel, ale nakonec podlehl útoku na královském 
křídle. Vilém Feldvábl přelstil svého taky o téměř 300 ELO-bodů silnějšího soupeře po 
poměrně vyrovnaném průběhu partie v koncovce a zaznamenal další výhru! Tomáš Mrazík si 
udržoval v pozici výhodu, ale zřejmě přehlédl mezitah a vzápětí remizoval. Takže šachovnice 
5-8, které měly být jasnou kořistí domácích, vyhráli hosté 2,5 : 1,5.  
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David Mičulka nezareagoval nejlépe na protiúder soupeře v centru a přes veškerou snahu 
partii nezachránil. Petr Mičulka v oboustranně ostré pozici nenašel vyhrávající pokračování a 
vzápětí spáchal rozhodující chybu, takže Mičulkovi vyšli úplně naprázdno. Víťa Kratochvíl 
byl většinu partie pod tlakem, ale aktivitou se mu podařilo vyrovnat hry. S nástupem časové 
tísně se ale dostal do vazeb a ani on partii neudržel. Jediný z náměšťských prvních čtyřech 
šachovnic, který neprohrál, byl Pavel Dittrich, který si celou partii udržoval výhodu, ale 
v koncovce se ji nepodařilo naplnit a partie skončila remízou. 

Zatímco „dolní“ čtyřka minizápas těsně vyhrála, na horních deskách jsme utrpěli debakl se 
ziskem pouhého půlbodu. Celkem tedy prohra 3:5, zřejmě zasloužená. 

(MIČ) 

453 Okresní kolo škol v šachu 

S novou školní sezonou přišel i nový ročník šachového klání školních družstev.  K okresnímu 
kolu pořádanému již tradičně panem Svobodou z DDM Třebíč jsme vyjeli 13. 12. do Třebíče. 
Turnaj se hrál ve třech kategoriích a to žáci 1. -5. tříd, žáci 6. -9. tříd a studenti středních škol. 
Bohužel Základní školu Komenského i po úspěšném minulém roce, kdy se tým žáků 1. -5. 

třídy, ve složení Jakub Zezula, Dominik Houška, Marek Kijonka a Matěj Zezula, probojovali 
do celostátního kola a ve velmi silné konkurenci dosáhli velmi pěkného umístění. Nepodařilo 
se tento tým, který pro letošní ročník přešel do kategorie 6. -9. tříd posílit o nový tým 
mladších žáků. A tak i Matěj Zezula žák 4. třídy nastoupil v kategorii starších. I přes velmi 
mladé hráče v kategorii 6. -9. tříd doplněných pro tento ročník ještě o Samuela Dufka měl tým 
z hráčů hrajících šachový oddíl a kroužek TJ+DDM Náměšť v okresním kole ambice a 
předpoklady k postupu. V naší kategorii se sešlo 11 týmů kde po zhlédnutí startovní listiny a 
výkonosti patřilo náš tým k uchazečům o postupové místo. Naše průměrné  ELO bylo hned na 
druhém místě za týmem z Moravských Budějovic, které je převážně složeno z našich 
spoluhráček z TJ Náměšť Heleny, Markéty a Lucky Šťávových doplněných o Davida Honsu. 
V turnaji hraném na 7 kol byl právě tým z Moravských Budějovic největším soupeřem. Ve 
vzájemném zápase došlo po remízách na první a druhé desce a prohře na naší třetí a naopak 
soupeřově čtvrté desce k vzájemné remíze. Oba týmy drželi ve všech dalších partiích 
neporazitelnost, až v jedné jediné náš nejmladší hráč přijal oproti výrazně staršímu soupeři 
v nepřehledné koncovce remízu. Před posledním kolem jsme zjistili, že figurujeme na prvním 
místě. To se nám však nepozdávalo, protože jsme věděli o zmíněné ztrátě půl bodu za remízu 
a tak jsme nechali zkontrolovat zápis. Ve smyslu FER PLAY jsme rozhodčího upozornili na 
chybný zápis u našich největších soupeřů a tím ho posunuli na první místo. Kam zaslouženě 
patřil. A očekávali jsme v posledním kole některá z holek Šťávových nebo jejich mladý hráč 
klopýtne a dám nám šanci na první místo.  Bohužel to se nestalo a tak pro jedinou rozdílnou 
remízovou partii jsme skončili na vynikajícím a hlavně postupovém místě na Krajské kolo. 
Nechali jsme za sebou mnoho týmů ze starších žáků v kategorii 5. -9. tříd a zaslouženě 
postoupili. Našim mladým hráčům patří zasloužená pochvala za předvedený výkon. 

                                                                                                                             Jan Zezula 
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454 Šachový turnaj mládeže Talent Cup 

Beskydská šachová škola každý rok pořádá turnaj ve vážných partiiích pod názvem Talent 
Cup.  Naši současní mladí šachisté a šachistky se na tento turnaj podívali poprvé. Turnaj jsme 
měli dopředu v hledáčku, protože zapadal do našeho plánu výrazně zvýšit počet turnajů ve 
vážném tempu. Takovéto turnaje pro mládež s hracím tempem 2x45+30s tah nebo 2x60+30s 
tah nebo i delším 2x90+30s jsou v kraji Vysočina velmi vzácné. Tím to tempem se hraje 
pouze turnaj Krajský přebor jednotlivců s tempem 2x45+30 s tah.  Tato tragická bilance 
turnajů Vážným tempem se nepěkně podepisuje a úspěších hráčů kraje Vysočina na 
celorepublikovém poli. I pro naše hráče a hráčky byl turnaj Talent Cup velkou výzvou a 
hlavně zkušeností. Beskydská šachová škola jistě patří co do počtu hráčů k největším klubům 
v ČR a jejich práce je příkladná pro všechny oddíly.  Turnaj se hraje ve třech kategoriích.  
Turnaj A hráči 2003 a mladší, turnaj B 2007 a mladší a turnaj C 2009 a mladší. Při pohledu na 
startovní listinu a výkonnostní ELO kromě turnaje A kde síla hráčů byla velmi vysoká a 
nebyla nouze o hráče s ELO přes 2000. Turnaje B a C se na první pohled nezdály tak silně 
obsazené. Maximální výše ELO a další ze Slovenska, Polska těží z mnohem většího počtu 
turnajů a také z důsledné práce s mládeží. Jejich trenéři je snad už od mateřské školky učí hrát 
šachy se vším, co k tomu patří. Jsou to hrací hodiny, hra s přídavkem tempa, zápis partií a 
následný rozbor. O pravidelném tréninku ani nemluvím. Velice mě zaujal zápis pro ty 
nejmenší, kde hráči kteří neznají písmenka, kroužkují symbol figurky, písmeno a číslici kam 
zahráli. Pak se nemůžeme divit, že hráči již v osmi letech zvládají systém hry na jedničku. 
Z celého kraje Vysočina se zúčastnili pouze hráči TJ +DDM Náměšť a jeden jediný hráč 
z Gambitu Jihlava Jakub Stejskal.  Za TJ Náměšť to byly Helena Šťávová A Dominik Houška 
v turnaji A. Jakub Zezula a Markéta Šťávová v turnaji B a Standa Pelán, Lucie Šťávová a 
Matěj Zezula v turnaji C. 

 

454 pod Lysou horou si děti užily i zimních radovánek 
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454 hráči na předních stolech si užili hraní na on-line šachovnicích 

Turnaj A byl velice silně obsazený a naši svěřenci byly až zadních řadách startovní listiny. 
Hrálo se tempem 2x60+30s tah na 7 kol. Dominik Houška předváděl svoji klasickou hru, ale 
bohužel soupeři byli silní a herní projev na ně nestačil.  Nepodařilo se mu žádného z papírově 
silnějších či vyrovnaných soupeřů porazit a ziskem na 2 bodů na slabších soupeřích se mu 
výrazného posunu ve výsledkové listině nepovedlo. Určitě za velkou pochvalu stojí výkon 
Heleny Šťávové. Věděli jsme, že soupeři jsou silní, ale Helena se k turnaji postavil se vší 
silou a plnila alespoň základní pokyny na jedničku.  Hrála velmi pomalu a soustředěně 
využívala ve všech kolech čas na hru. Stavěla na šachovnici velmi zajímavé pozice a to vedlo 
k zisku dvou výher a dvou remíz.  Udržela bodový úspěch ze 7. kol ve čtyř partiích, kdy 
bodovala s vyrovnanými či silnějšími soupeři.  Celkové body ji posunuli ve výsledkové listině 
o několik pozic výše.  

 

454 Zdeněk Šťáva a výprava Náměště (Jan Zezula je z druhé strany foťáku) 
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Turnaj B hraný tempem 2x45+30s tah na 9 kol hráli dva naši svěřenci. Markétě Šťávové 
patřilo 20 startovní místo a Jakub Zezula byl nasazen jako 35. Markéta předváděla střídavé 
výkony. Po velmi pěkné partií přišla v následující hrubá chyba a prohra. Problémem bylo 
udržet si vyrovnaný herní projev a výkon. Lepší využití času na hru. I přes všechny tyto 

výkyvy se ji podařilo s papírově slabšími soupeři uhrát 4,5 bodu, ale to i přes 50% zisk 
možných bodů znamenalo oproti startovní listině propad. Jakub Zezula se v turnaji z 9 kol 

utkal v 7 případech s papírově silnějšími soupeři. Turnaj začal sice prohrou se 4. nasazeným 
hráčem, ale pak se ve druhém chytl na papírově slabším soupeři a rozjel šňůru zisku bodů. 
Podařilo se mu z následujících 4 kol získat 3,5 bodu a skalp slovenského hráče s elo o 400 

bodů vyšším. Po první polovině turnaje to vypadalo velmi dobře, ale bohužel pak přišly dvě 
prohry a Jakub se dostal do útlumu. V posledním kole druhého hrací ho dne podlehl i Markétě 
v klubovém derby. Poslední hrací den byly na programu dvě kola. Doufali jsme v zisk dvou 

bodů, ale to se bohužel nepovedlo a ziskem 0,5 bodu za remízu s polským hráčem se završila 
špatná druhá polovina turnaje. Jakub uhrál body v 5 z 9 kol za 3 výhry a 2 remízy. Celkový 
zisk 4 bodů, ale také na posun v celkovém pořadí nestačil a Jakub se o pár míst propadl. 

454 turnajová atmosféra před Vánoci  

V turnaji C jsme měli zastoupení hned třech hráčů. Lucie Šťávová a Matěj Zezula byly v 1/3 

startovní listiny a Standa Pelán v zadních řadách.  Lucie Šťávová v první polovině turnaje 
střídavé výkony a z 5 partií získala 3 body. Druhá polovina turnaje se Lucce vůbec nepovedla. 
Mnoho hrubých chyb vedlo k prohře všech čtyř posledních kol. Lucky celkový zisk třech 
bodu byl v této kategorii na tolik slabý, že znamenal pád o více jak 20 míst výsledkovou 
listinou. Matěj Zezula vstoupil do turnaje o něco lépe a ze 4 partií získal tři body. Ale i u 
Matěje došlo v druhé polovině k tragickému propadu výkonosti. Začali se kupit hrubé chyby a 
z posledních 5 kol vzešla jen jedna remíza. Celkový počet 3,5 bodu byl taktéž oceněn 
propadem ve výsledkové listině o 20 míst. Posledním hráčem naší výpravy byl Standa Pelán. 
Jeho startovní pozice z chvostu startovní listiny nenaznačovala velké možnosti.  Začátek 
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turnaje byl oproti ostatním, kterým se první polovina povedla naopak velmi špatný.  Ze 4 kol 
se povedl jenom jeden bod.  To byl propad mezi hráče s nižší výkonností a zde se Standa jako 
nejméně zkušený z celé výpravy začal prosazovat. Po první remíze v 5 kole se rozjel a třmi 
výhrami v řadě se posunul do popředí. V posledním kole měl soupeřku již na lopatě, ale 
nezvládnutá pěšcová koncovka znamenala místo další výhry jen remízu. Standa nakonec 
z celé výpravy získal nejvíce 5 bodů. To ho naopak proti všem ostatním posunulo 
výsledkovou listinou ze 48 místa nasazení na 25 místo. Je potřeba si ale uvědomit, že 
prohrami v prvních kolech se dostal mezi společnost slabších hráčů v turnaji a výsledek tak 
předčil herní projev. Musím však Standu pochválit, že i přes nezdar v prvních kolech se 
nevzdal, trpělivě čekal na svoji  šanci. Když mu ji soupeř dal tak hrubé chyby soupeřů 
neodmítal a tvrdě trestal. 

Zmíním i posledního zástupce z kraje Vysočina Jakuba Stejskala.  Toho to v rámci Vysočiny 
nadějného hráče jsem neměl čas sledovat, ale z výsledkové listiny se dá vyčíst, že zisk 50% 
bodů znamenalo propad ve výsledkové listině. 

Bohužel se nám nepodařilo dosáhnout lepšího výsledku, alespoň ziskem nadpolovičního 
počtu bodů u více hráčů. Chybí nám zkušenosti s vážnými partiemi, zkušenosti s turnaji na 

více dní, kde se hraje více partii za den a je to tak pro hráče náročnější. Zjistili jsme, že je 
hodně co zlepšovat na hře, na využívání času na hru atd. Měli-by jsme se v rámci Vysočiny 
pokusit zrealizovat nějaké turnaje s vážným tempem.  Myslím si, že turnaj LV v rapid šachu 
by měl mít striktně jen 7 kol na 2x20+10 s. Aby i tento turnaj byl tréninkem na partie 
s vážným tempem, neměli by být turnaje LV považovány za nějaké náborové, ale za turnaje 
kde se testuje dovednost a pokrok hráčů z tréninku, měla by být snaha o to, aby i tento turnaj 
hráli hráči s vyšším ELO. Současně se šíří vlna, kdy hráči s vyšším výkonem LV opouští a 
soustředí se na vážné partie. Po tom tu na Vysočině nemáme turnaje, které by prospěly k růstu 
našich hráčů a musíme dojíždět na turnaje do vzdálených míst což je časově a finančně 
náročnější. Já již nad takovým turnajem s vážným tempem přemýšlím a pomalu zjišťuji co, 
jak a kde by se dalo uskutečnit. 

                                                                                                                      Jan Zezula 

455 V pátém kole 2. ligy nejvyšší porážka Náměště v historii  
V posledním letošním zápase 2. ligy jsme v 5. kole přivítali vedoucí tým – Moravskou 

Slavia Brno B. V předvánoční atmosféře nastoupili domácí jen se 3 hráči základní 
sestavy a utrpěli patrně nejvyšší porážku v historii náměšťských soutěží družstev: 

TJ Náměšť n/Oslavou – Moravská Slavia Brno B 0:8  

 1. Kratochvíl V. 2241 0:1 Vymazal B. 2358  

 2. Mejzlík V. 2173 0:1 Maslík M. C2356  

 3. Mičulka P. 2072 0:1 Holemář D. 2301 

 4. Richterová J. 1786 0:1 Maslíková V. C2244 

 5. Halbrštat P. H1562 0:1 Skácelík P. 2171  

 6. Feldvábl V. 1664 0:1 Tikovský A. 2173  

 7. Horák M.  1739 0:1 Kredl K. 2096  

 8. Mejzlíková P. 1000 0:1 Vávra M. 1980  
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Vilém Feldvábl postavil poměrně pevnou pozici, ale soupeř podnikl soustředěný tlak na 

slabinu b7. Mirek Horák rozehrál taky vyrovnanou partii, pak se v nebezpečí ocitla dáma. 
Mirek obětoval figuru, ale soupěř útok odrazil. Petr Halbrštat stál také dlouho vyrovnaně, 
soupeř ale získal převahu v centru a využil maximálně aktivity svých figur. Petr Mičulka si 
nechal vytvořit izolovaného pěšce a poté jej soupeř strategicky přehrál, nepomohly ani oběti 
v závěru partie. Petra Mejzlíková sehrála svou premiéru výborně, ještě ve střední hře držela 
přibližně vyrovnanou pozici. Do koncovky přešla o pěšce slabší a soupeř dotáhl partii 
k výhře. Po těchto partiích soupeř vedl již 0:5, ostatní tuze vzdorují více než 5 hodin. 

Vojta Mejzlík převedl partii do zajímavé koncovky lehkých figur, ve které měl však soupeř 
údernější spojené volné pěšce. Víťa Kratochvíl proměnil tlak v zisk kvality za pěšce, už 
v průběhu časové tísně se ukázalo, že černá dvojice střelců spolu s postouplým volným 
pěšcem bude těžký oříšek. Tak těžký, že se Víťovi nepodařilo uhrát ani remízu. Jako poslední 
dohrála Julie Richterová, která sehrála se slovenskou mezinárodní mistryní moc pěknou partii. 
Po provedení svého 40. tahu reklamovala remízu trojím opakováním pozice, což bych jako 
rozhodčí uznal, protože pozice se opravdu vyskytla potřetí a na tahu byla tatáž hráčka, ale 
neměla tento tah provést na šachovnici, ale jen zapsat do partiáře, zastavit hodiny a 
reklamovat. Takto jsem musel nařídit pokračovat ve hře. Soupeřka se usilovně snažila o 
výhru. Julie hrála nadále výborně, ale v závěru dámské koncovky ani ona nevybojovala čestný 
úspěch. Výsledek 0:8 je posledním vyrováním, ve zbývajících 6 zápasech druhé ligy bude 
třeba bodovat v boji o záchranu! 

 (MIČ) 

456 Zpráva ze soustředění KCTM KŠS Vysočina - Náměšť 
nad Oslavou, 22. 12. 2018 

 

KCTM naplánovalo pro rok 2018 pět víkendových soustředění. Tato soustředění jsou určena 
talentům KŠS Vysočina a také všem ostatním zájemcům. Čtvrté víkendové soustředění 
KCTM bylo jednodenní a konalo se v sobotu 22. prosince v Náměšti nad Oslavou v DDM.  

Se skupinou A pracoval GM Petr Velička, trenér 2. třídy. Skupina A se věnovala následujícím 
tématům: 

1) Věžové koncovky – uplatnění materiální převahy 

2) Visací pěšci 
3) Boj střelce proti jezdci ve střední hře 

4) Koncovky různobarevných střelců za přítomnosti věží 
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Skupině B se věnoval KM Petr Mičulka, trenér 2. třídy. Skupina B se věnovala následujícím 
tématům: 

1) Pěšcové koncovky - základní pravidla, od jednoduchých k složitějším 

2) Útok na krále – zadrženého v centru, při různých rošádách a při stejných rošádách 

3) Koncovky dámy proti pěšci (pěšcům) 
4) Rychlé testy z taktiky s vyhodnocením a následným vysvětlením jednotlivých příkladů 

 

Účastníci z každé ze skupin A i B se seznámili s poučnými příklady na dvě témata z oblasti 

střední hry a dvě témata z oblasti koncovek. Talenti dostali na závěr všechny probrané 
příklady včetně mnoha dalších v elektronické verzi domů k dalšímu prostudování. 
 

Soustředění se zúčastnilo 21 mladých talentů (viz příloha „Seznam přihlášených na 
soustředění s návrhem rozdělení do skupin“), z nich bylo 10 ve skupině A a 11 ve skupině B. 
Soustředění zajišťovali organizačně Petr Mičulka, Petr Krátký a Jan Zezula za TJ Náměšť nad 
Oslavou a Zdeněk Fiala za KCTM KŠS Vysočina. Soustředění KCTM se koná díky finanční 
podpoře Kraje Vysočina a ŠSČR. 

Ing. Zdeněk Fiala, předseda KM KŠSV 

Ve Světlé nad Sázavou dne 27. prosince 2018. 

 

457 KP v bleskovce ve Žďáru 

Výsledková listina:  http://chess-results.com/tnr403311.aspx?lan=5 

KP Vysočina v bleskové hře pro rok 
2019   

  37.ročník Vánočního turnaje "Memoriál Josefa Chalupy" 
  

         Konečné pořadí 
     

         Poř. St.č.   Jméno Rtg FED Klub Body BH. 

1 4   Seidl Štěpán 2155 CZE ŠK Gordic Jihlava 14 151 

2 2   Walek Petr 2199 CZE ŠK Caissa Třebíč z.s. 13 149½ 

3 9   Veselý Vítek 2071 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 13 149½ 

4 5   Vašut Karel 2135 CZE TJ Žďár nad Sázavou z.s. 12½ 151½ 

5 3   Vala Filip 2177 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 12 151½ 

6 10   Mičulka David 2060 CZE TJ Náměšť n/Oslavou 11½ 150½ 

7 1 FM Novotný Michal 2328 CZE Šachová akademie VŠTE, z.s. 11 150½ 

8 6   Vincze Roman 2125 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 10½ 153½ 

9 11   Jun Rudolf 1971 CZE TJ CHS Chotěboř 10 153 

10 8   Mičulka Petr 2072 CZE TJ Náměšť n/Oslavou 9½ 145½ 

11 7   Fišar Josef 2089 CZE TJ Žďár nad Sázavou z.s. 9 150 

12 17   Hájek Radovan 1887 CZE ŠK DDM Bystřice nad Perštejnem 9 145 

http://chess-results.com/tnr403311.aspx?lan=5
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13 15   Svíženský Luboš 1932 CZE ŠK Caissa Třebíč z.s. 9 132½ 

14 21   Brož Pavel 1822 CZE Šachový klub Světlá nad Sázavou 9 127½ 

15 22   Petr Luboš 1797 CZE TJ Žďár nad Sázavou z.s. 8½ 150 

16 19   Zelený Tomáš 1864 CZE ŠK Caissa Třebíč z.s. 8½ 147½ 

17 12   Hospodka Josef 1959 CZE TJ CHS Chotěboř 8½ 142 

18 18   Roušar Zdeněk 1882 CZE ŠO Hlinsko 8½ 134½ 

19 23   Zámečník Jan 1795 CZE ŠO Hlinsko 8½ 126 

20 16   Seidl Pavel 1891 CZE Gambit Jihlava 8½ 121 

21 24   Polanský Jiří 1792 CZE Gambit Jihlava 8½ 113½ 

22 30   Kučera Miloslav 1541 CZE Spartak Velké Meziříčí 8½ 102½ 

23 27   Volaninová Šárka 1684 CZE Šachový klub Světlá nad Sázavou 8½ 102 

24 26   Štork Rostislav 1737 CZE ŠK Caissa Třebíč z.s. 8½ 102 

25 20   Košut Tomáš 1862 CZE ŠK Caissa Třebíč z.s. 8 133 

26 14   Svoboda Ivo 1933 CZE TJ Žďár nad Sázavou z.s. 8 131½ 

27 32   Lang Šimon 1440 CZE Šachový klub Světlá nad Sázavou 8 125 

28 13   Mrazík Tomáš 1938 CZE Spartak Velké Meziříčí 8 117 

29 25   Obůrka Vladislav 1776 CZE TJ Žďár nad Sázavou z.s. 8 117 

30 29   Pelikán Petr 1551 CZE Sokol Jámy 8 105½ 

31 33   Zelenka Petr 1404 CZE TJ Žďár nad Sázavou z.s. 8 102½ 

32 28   Brožová Renata 1636 CZE Šachový klub Světlá nad Sázavou 6½ 105 

33 36   Zedníček Filip 1222 CZE Gambit Jihlava 6½ 105 

34 35   Zelený Ondřej 1318 CZE ŠK Caissa Třebíč z.s. 6 104 

35 31   Černý Stanislav 1504 CZE Sokol Nové Veselí 4 107 

36 34   Žák Josef 1374 CZE TJ Náměšť n/Oslavou 2½ 108½ 

37 38   McKenzie Mark 0   Austrálie 2 109 

38 37   Zelenka Adam 1166 CZE TJ Žďár nad Sázavou z.s. 1½ 107½ 

 

 

 

 

 


