
 

Zpráva předsedkyně STK pro Konferenci JmŠS 2016 

 

Zpráva předsedkyně STK předkládá stručnou rekapitulaci činností, které má tato komise v 

kompetenci. Mezi klíčové patří dlouhodobé soutěže družstev a krátkodobé soutěže (přebory) 

družstev i jednotlivců. 

 

Dlouhodobé soutěže družstev 2014/2015 

KPI: 

Nejvyšší krajský přebor pokračoval ve své tradici extrémní vyrovnanosti. Nejtěsnější výhrou 4,5:3,5 

skončilo celkem 26 zápasů, což je 40% z celkového počtu. První místo a postup do 2. ligy si 

vybojovalo družstvo ŠK Kuřim, které vedlo soutěž již od 5. kola. Druhé postupové místo pak pro 

sebe ukořistili Jezdci Jundrov, ale bylo to těsné – od třetího místa je dělilo jen lepší pomocné 

hodnocení – přesněji dva body skóre a čtyři partiové výhry. Zajímavostí je, že obě pomocná 

hodnocení měli Jezdci lepší než vítězná Kuřim. Nepopulární třetí (a první nepostupové) místo tak 

zbylo na Lokomotivu Brno „C“, která sice porazila Jundrov a s Kuřimí remizovala, ale na postup to 

bohužel nestačilo.    

Z KPI sestupovala tři družstva –  po slibném začátku se na samé dno propadly Tetčice, které po této 

smolné sezóně ukončily činnost a většina hráčů zvolila jako své nové působiště Ivančice. Do KPII 

Tetčice doprovodily družstva ŠK Duras BVK Brno „C“ a Garde Lipovec „B“.  

Co se pokut týče, byla KPI opět nejméně problémovým krajským přeborem – vedoucí soutěže 

David Ciprys v průběhu celé soutěže udělil pouze dvě pokuty. 

 

KPII: 

Loňský ročník KPII se opět hrál ve třech skupinách po deseti družstvech. Jediným větším 

problémem, který se v rámci tohoto ročníku vyskytl, bylo nesehrané utkání 7. kola KPIIA mezi 

MKS Vyškov „B“ a ASK Blansko. Hostující Blansko se k utkání nedostavilo, za což bylo vedoucím 

soutěže kontumováno a pokutováno. Blansko proti tomuto rozhodnutí podalo odvolání, které však 

bylo Výkonným výborem JmŠS zamítnuto, takže kontumace i pokuta zůstaly v platnosti.  

Podrobněji o jednotlivých skupinách: 

 

JmKPIIA: 

Ve skupině A měla být hlavními aspiranty na postup družstva Lokomotivy Brno a Kuřimi. Roli 

jednoznačného favorita však potvrdila pouze ŠK Lokomotiva Brno „D“, která s drtivým náskokem 

šesti zápasových bodů a výrazně lepšími pomocnými hodnoceními jednoznačně zvítězila. Na druhé 

místo se vyhoupl ŠK Sokol Tišnov, který sice s přímými konkurenty Lokomotivou a Kuřimí 

prohrál, ale s ostatními družstvy sbíral body. ŠK Kuřim „B“ ztratila důležité body prohrou s 

Lipovcem a překvapivě i s předposledním Blanskem a skončila na třetím místě.   



Na sestupových pozicích skončila družstva TJ Sloup, ASK Blansko a ŠK Jevíčko. První dvě 

zmíněná družstva se však do soutěže vrátila díky odřeknutí účasti některých oprávněných účastníků. 

 

JmKPIIB: 

Ve skupině B byl vítěz stejně jednoznačný jako ve skupině A – stalo se jím s náskokem šesti 

zápasových bodů družstvo TJ Znojmo „A“, které přesvědčivě přehrálo všechny své soupeře a po 

roční pauze se tak naprosto zaslouženě vrátilo do KPI. Za favority ze Znojma se seřadila všechna tři 

brněnská družstva startující ve skupině. Na druhém místě skončila Moravská Slavia Brno „B“ a za 

ní obě družstva Lokomotivy Brno s písmeny „E“ a „G“.  Na sestupových místech skončila družstva 

TJ Znojmo „B“ a Sokol Zastávka. Nicméně TJ Znojmo „B“ se do skupiny vrátilo díky vítězství 

svého „C“ družstva v okresním přeboru, takže soutěž definitivně opustila jen Zastávka. 

 

JmKPIIC: 

Nejnapínavější boje o postup probíhaly ve skupině C. Zde nakonec zvítězilo družstvo s nejvyšším 

průměrem základní sestavy – Jezdci Jundrov „B“, nicméně jejich náskok na přímého konkurenta 

z Durasu činil pouze jeden zápasový bod. Jundrovští dostali hned v prvním kole studenou sprchu 

v podobě debaklu 2-6 od Prušánek, ale jinak už zaváhali jen dvěma remízami. V těsném závěsu za 

Jundrovem skončil ŠK Duras BVK Královo Pole „D“, jehož cesta na 2. místo v tabulce se po 

prohře s Prušánkami a remíze s Lokomotivou nerodila vůbec lehce. Po přesvědčivých výhrách ale 

se ale Duras vyšvihl do čela tabulky, kde zůstal až do 8. kola, kdy podlehl právě Jezdcům 

z Jundrova. Na třetím místě skončilo družstvo ŠK 64 Brno, jehož výsledky v průběhu soutěže 

připomínaly houpačku či solidní horskou dráhu. Na sestupových místech se ocitla družstva TJ 

Tatran Poštovná a KŠ TJ Bučovice. Poštovná však v soutěži zůstala díky odřeknutí účasti jiných 

oprávněných účastníků, takže jediným skutečně sestupujícím byly Bučovice.  

 

Dlouhodobé soutěže družstev v sezóně 2015/2016 

Od letošního ročníku platí v soutěžích družstev několik novinek. KPI je nově započítávána na FIDE 

Elo 1x měsíčně, takže hráči hrají každý měsíc s aktuálním FIDE Elem, na LOK ČR je pak 

započítávána 2x – v lednu i květnu. Všechny soutěže pak ovlivnily změny Soutěžního řádu platné 

od 1.9.2015. Letošní ročník krajských dlouhodobých soutěží družstev probíhá bez problémů. STK 

JmŠS zatím nemusela řešit žádnou námitku.  

 

Krátkodobé soutěže JmŠS 

Výsledky přeborů JmŠS 2014/2015 a stav konkurzů na pořadatele krátkodobých soutěží 2015/2016 

jsou podrobně zpracovány v samostatné zprávě. 

 

Zpracovala předsedkyně STK Vladimíra Nováková 

V Brně dne 11.1.2016 


