
 

Zpráva předsedkyně STK pro Konferenci JmŠS 2017 

 

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 2015/2016 

KPI: 

Nejvyšší krajský přebor byl tradičně soutěží velmi vyrovnanou. Nejtěsnějším výsledkem 4,5:3,5 

skončilo celkem 21 zápasů, což je téměř 1/3 celkového počtu. Stejně jako v minulé sezóně se o 

postup i záchranu bojovalo až do posledního kola. Postup do 2. ligy si nakonec vybojovala 

Lokomotiva Brno C a také Vyškov, pro který je postup do 2. ligy historickým úspěchem. Smůlu měl 

Spartak Adamov, který – přestože měl nejlepší skóre i počet výher v soutěži a porazil oba 

postupující – nakonec skončil na třetím, nepostupovém místě. Jak se později ukázalo, tato smůla 

naštěstí nebyla definitivní, neboť Lokomotiva C se svého postupu vzdala, a tak se i v Adamově 

mohli nakonec radovat z postupu do 2. ligy.   

Z KPI sestoupila dvě družstva –  Lokomotiva Brno D a Bystrc Oilers. Zejména bystrčtí Olejáři měli 

podobnou smůlu jako Adamov. Přestože měli skóre i počet výher vyšší než desáté Vinohrady a ve 

vzájemném zápase vinohradské porazili, o postup je připravil jeden chybějící zápasový bod. 

V případě Olejářů se ale žádná dodatečná záchrana bohužel nekonala, a tak Olejáři doprovodili 

Lokomotivu do KPII. 

 

KPII: 

Loňský ročník KPII se opět hrál ve třech skupinách po deseti družstvech a proběhl bez problémů, 

STK nemusela řešit žádnou námitku. Podrobněji o jednotlivých skupinách: 

 

JmKPIIA: 

Ve skupině A byla papírovými favority a tudíž i hlavními aspiranty na postup družstva Lipovce B a 

Boskovic. Roli favorita však plnily pouze Boskovice, zatímco Lipovec měl spíše záchranářské 

starosti. Boskovičtí mohli pomýšlet na postup až do zápasu s Kuřimí, ze kterého ale odešli poraženi 

vysoko 1,5:6,5. Kuřim B se díky tomuto vítězství dostala na čelo tabulky a postup už si pohlídala. 

Nicméně obě družstva si od zbytku startovního pole udržela velký bodový odstup. Rozdíl mezi 

prvními dvěma družstvy a třetím Tišnovem činil 5, resp. 8 zápasových bodů.   

Na sestupových pozicích skončila družstva Kuřim D a velmi překvapivě právě Lipovec B, který 

měl být jedním z favoritů soutěže. Právě Lipovec se ale do soutěže vrátil díky odřeknutí účasti 

některých oprávněných účastníků. 

 



JmKPIIB: 

Skupina B jako jediná měla pouze jednoho jednoznačného favorita – tím byla Moravská Slavia 

Brno B, která vyhrála všechny zápasy a na v pořadí druhou Lokomotivu Brno E si utvořila 

úctyhodný náskok 8 zápasových bodů a 19 bodů skóre. I tak ale bylo družstvo Lokomotivy Brno E, 

které dávalo příležitost mladým šachovým nadějím a poráželo i výkonnostně silnější družstva 

příjemným překvapením soutěže. Na sestupových místech skončila družstva Kuřim C a TJ Znojmo 

„B“. Nicméně TJ Znojmo „B“ se do soutěže vrátilo díky odřeknutí účasti některých oprávněných 

účastníků, takže soutěž nakonec opustila jen Kuřim. 

 

JmKPIIC: 

Ve skupině C byli favority na postup Prušánky a brněnský Duras. Rozlosování soutěže tyto dva 

favority postavilo proti sobě hned v 1. kole a ze vzájemného souboje vyšly vítězně Prušánky … aby 

hned ve 2. kole prohrály s Kyjovem. Prušánky se z tohoto škobrtnutí ale rychle oklepaly a žádné 

další překvapení už nepřipustily. Ještě horší vstup do soutěže měl již zmiňovaný Duras, který po 

úvodní prohře s Prušánkami prohrál i ve druhém kole s Veselím a po druhém kole skončil na 

předposledním místě. I tak si ale Duras šel dál za svými postupovými ambicemi a ke jich naplnění 

chybělo jen málo.  

Na sestupových místech se ocitla družstva Hustopeče B a Moravská Slavia Brno C. Moravská 

Slavia sice měla lepší obě pomocná hodnocení než předposlední Hustopeče, ale nepodařilo se jí 

vyhrát žádný zápas, a tak skončila se dvěma zápasovými remízami poslední. Hustopeče však 

v soutěži zůstaly díky odřeknutí účasti některých oprávněných účastníků, takže jediným skutečně 

sestupujícím byla Moravská Slavia.  

 

Dlouhodobé soutěže družstev v sezóně 2016/2017 

V minulé sezóně proběhla anketa ohledně hracího tempa v KPII a případného zápočtu KPII na 

FIDE Elo. Na základě výsledků ankety pak Konference JmŠS odhlasovala zavedení digitálních 

hodin a ligového tempa do KPII. Zápočet na FIDE Elo však schválen nebyl. Letošní ročník KPII se 

tedy poprvé hraje s ligovým tempem. Přestože STK JmŠS zatím nemusela řešit žádnou námitku, 

negativním jevem je vzrůstající počet kontumací za neobsazené šachovnice – během uplynulých 

sedmi kol bylo ve všech skupinách krajských přeborů zaznamenáno více neobsazených šachovnic 

než za celou loňskou sezónu. 

 

Krátkodobé soutěže JmŠS 

Výsledky přeborů JmŠS 2015/2016 a stav konkurzů na pořadatele krátkodobých soutěží 2016/2017 

jsou podrobně zpracovány v samostatném zprávě. 

 

Zpracovala předsedkyně STK Vladimíra Nováková 

V Brně dne 6.2.2017 


