
Zpráva předsedkyně STK pro Konferenci JmŠS 2018 

 

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 2016/2017 

KPI: 

Nejvyšší krajský přebor se v loňské sezóně odchýlil od své tradiční vyrovnanosti. Nejčastějším 

výsledkem sice stále byl ten nejtěsnější 4,5:3,5 (celkem 16 zápasů), ale často jsme byli svědky 

vysokých nadílek - hned 15 zápasů mělo výsledné skóre v rozmezí 6:2 – 7,5:0,5! Negativním jevem 

byl vysoký počet kontumací, o který se bohužel „zasloužila“ především Lokomotiva Brno C – 

z celkových 12 kontumací šlo 9 na vrub tohoto družstva. 

Stejně jako v minulé sezóně se o postup i záchranu bojovalo až do posledního kola. Postup do 2. 

ligy si nakonec vybojovala Moravská Slavia Brno B a také Podlužan Prušánky B, který se ale 

postupu vzdal ve prospěch třetích Hustopečí. Příležitost zahrát si druhou ligu nakonec dostala i 

brněnská Universita, která přijala uvolněné místo po Lokomotivě, která se rozhodla nepřihlásit své 

družstvo do 2. ligy. 

Vzhledem k tomu, že z druhé ligy padala tři jihomoravská družstva, poroučela se do KPII rovnou 

čtyři družstva – jedno mimobrněnské (ŠK Kuřim B) a hned tři brněnská družstva (Jezdci Jundrov B, 

ŠK Vinohrady Brno a ŠK Lokomotiva Brno C). Záchranářské starosti ale měla až do posledního 

kola i obě znojemská družstva. 

 

KPII: 

Loňský ročník KPII se na základě rozhodnutí Konference JmŠS poprvé hrál s ligovým tempem a 

tudíž kompletně na digitálních hodinách. Kromě zvýšeného počtu kontumací bylo jedinou kaňkou 

na celém ročníku nesehrané utkání 8. kola KPIIC mezi Kyjovem a Lokomotivou Brno F, kdy se 

brněnské družstvo k utkání nedostavilo. Podrobněji o jednotlivých skupinách: 

 

JmKPIIA: 

Ve skupině A potvrdil roli papírového favorita jednoznačně ŠK Garde Lipovec B, když zvítězil 

s přesvědčivým náskokem šesti bodů před druhou Moravskou Slavií Brno C. Lipovec, který za 

celou sezónu prohrál jen šest partií, tak naprosto zaslouženě postoupil do KPI. Moravskou Slavii na 

druhé místo vynesla její nekompromisní hra – brněnští borci zaznamenali celkem v průběhu sezóny 

celkem 36 vítězných partií. TJ Sloup vybojoval třetí místo, což je jeho nejlepší umístění za 

posledních deset let. K bronzové medaili určitě pomohla sloupu vzorná docházka hráčů – 

náhradníci odehráli za Sloup jen sedm partií.   

Na sestupových pozicích skončila družstva ASK Blansko a Lipovec C. Blansko šlo do posledního 

kola jen se třemi zápasovými remízami a mizivou šancí na záchranu. Díky výhře v posledním kole a 



odřeknutí účasti některých oprávněných účastníků se ale v soutěži zachránilo, takže jediným 

skutečně sestupujícím byl Lipovec C. 

 

JmKPIIB: 

Skupina B měla dva papírové favority bojující o postup – těmi byla brněnská družstva ŠK Duras 

BVK D a ŠK Bystrc Oilers. Vítězství nakonec získal Duras, který vyhrál všechny zápasy kromě 

utkání se svým přímým konkurentem, které skončilo smírně. Na bystrtcké Olejáře tak „zbyla“ jen 

stříbrná medaile, i když s odstupem úctyhodných devíti bodů na třetí Universitu. V Bystrci se ale 

dlouho nesmutnilo – Duras se totiž postupu do KPI vzdal, což se v KPII moc často nestává, a tak se 

z postupu překvapivě radovali Olejáři. 

Na sestupových místech skončily Ivančice, Sebranci a Střelice. Ivančice i Sebranci měly možnost 

záchrany, ale Sebranci ji nevyužili kvůli konkurenci z nedalekých Břežan, které postoupily do KPII 

z okresního přeboru. V soutěži se tak zachránily jen Ivančice a část Sebranců, která „vyměnila 

dresy“. 

 

JmKPIIC: 

Vítězem skupiny C se stal ŠK Hodonín, jehož dlouhodobé postupové ambice se konečně naplnily. 

Družstvo Hodonína zaznamenalo během celé sezóny jen šest partiových proher a k vítěztví mu 

určitě pomohla i vynikající docházka, kdy služeb náhradníka využil jen čtyřikrát a navíc se 

stoprocentním úspěchem. Na záda ale Hodonínu dýchalo ŠK Veselí nad Moravou B, které v šestém 

kole prohrálo právě s vítězným Hodonínem. Velmi dobře našlápnuto měl i třetí Kyjov, který ale 

přišel o průběžné vedení po čtvrtém kole a na první příčku už se nedokázal vrátit.  

Na sestupových místech se ocitly Hustopeče, Bučovice a Velké Pavlovice. Hustopeče už 

pravděpodobně nechtěly opakovat termínovou kolizi s druhou ligou, a tak možnost záchrany 

v soutěži, zatímco Bučovice této možnosti využily. Jediným skutečně sestupujícím tak byly Velké 

Pavlovice.  

 

Dlouhodobé soutěže družstev v sezóně 2017/2018 

Zatím vše nasvědčuje tomu, že zvýšený počet kontumací v loňské sezóně se vrací do normálu, zdá 

se, že problémy zatím nepůsobí ani nová Pravidla FIDE. Změny by mohly nastat na základě ankety 

o zápočtu na FIDE Elo, která proběhla v 6. kole KPII a jejíž výsledky budou diskutovány na 

Konferenci JmŠS.  

 

Krátkodobé soutěže JmŠS 

Výsledky přeborů JmŠS 2016/2017 a stav konkurzů na pořadatele krátkodobých soutěží 2017/2018 

jsou podrobně zpracovány v samostatném zprávě. 

 

V Brně dne 18.1.2018 zpracovala předsedkyně STK Vladimíra Šťastná 


