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EXTRALIGA BUDE BEZ NAŠEHOU ZASTOUPENÍ 

 

 
V extralize mládeže byl náš kraj zastoupen jen jedním družstvem, a to Kuřimí, která si však do finále 
přinesla ze základní skupiny jen dvě hubené remízy, a proto to s ní bylo hodně nahnuté. Kuřimští však 
nechtěli prodat svou kůži lacino a v hotelu Pavla ve Vlachovicích na Českomoravské vysočině, kde se 
závěrečné boje odehrávaly, bojovali jako lvi: porazili Karlovy Vary a Oazu Prahu. Bohužel však na 
České Budějovice, které musely pro svou záchranu bezpodmínečně porazit, nestačili a tyto chybějící tři 
body rozhodli o sestupu Kuřimi do první ligy. 
 
Prvoligová družstva C skupiny zamířila na závěrečné boje do Poličky. Pořadatelské družstvo soutěž 
vedlo, brněnský Duras, který s ním remizoval a nacházel se na druhém místě tabulky, protože již 
předtím nečekaně prohrál s béčkem Kuřimi, tak mohl čekat pouze na zaváhání soupeře. To se však 
nedostavilo – Polička vyhrála vše, co se dalo, naopak Duras ztratil další zápasové body remízou 
s Hradcem Králové. Na postup se tak bohužel nedosáhlo – ještěže béčko Kuřimi Duras porazilo, 
protože po nevyrovnaných výkonech by jinak soutěž opustilo. Takto díky výhře nad Brňáky zůstali 
těsně nad sestupovým propadlištěm.  
 

 
 

Krnovská základka, kde probíhaly prvoligové boje 
 
Skupina D se na své závěrečné boje sjela do Krnova. Tamější pořadatelé umístili ligu do prostor 
základní školy, které byly bez jakéhokoli zbytečného luxusu, ale pro ligové boje naprosto postačující: 
v jedné jídelně se hrálo, v druhé stravovalo. Na ubytování pět minut chůze, samotná budova školy je 
umístěna do klidného, tichého prostředí, přitom ale od rušného centra vzdálena jen slabou čtvrthodinku 
schůze – to vše vytvořilo příznivé podmínky ke hře, které ještě organizátoři umocnili zajištěním 
bezplatného pitného režimu a nabídkou drobného lehkého občerstvení (nakrájené kousky ovoce). 



Karafy s vodou s citronem nebo se šťávou, pro dospělé káva a čaj – to by mělo být pro hráče na 
vrcholných mistrovských soutěžích samozřejmostí a je smutné, že tomu tak všude ještě není. 
 

 
 

Jako hrací místnost posloužila jídelna 
 

 
 

Pohled na (už jen zbytky) občerstvení 



Rozhodující souboj o postup se odehrál mezi Lokomotivou A a Frýdkem-Místkem B. Frýdek měl 
náskok dva zápasové body, Lokomotiva tedy musela vyhrát. A zdálo se, že se jí to skutečně podaří: dle 
situace na šachovnicích. V tomto utkání se též hrála časově nejdelší partie celé soutěže – Šimon Volák 
bojoval se svým soupeřem statečně přes čtyři a půl hodiny… Bohužel neštěstí nechodí po horách, ale 
po lidech: došlo k otočení výsledku na první desce a byla z toho remíza 3 : 3… 
 

 
 

Lokomotiva A bojuje s béčkem Beskydské šachové školy Frýdek-Místek 
 
Malou jiskřičku naděje vykřesali Brňáci ještě odpoledne, když jejich B družstvo rozehrálo partie 
s Frýdkem-Místkem natolik dobře, že to vypadalo na vítězství. Bohužel pouze vypadalo – soupeři 
zabojovali a výsledek ještě otočili. Lokomotiva měla tedy několik šancí, jak si postup do nejvyšší 
soutěže vybojovat, žádnou však nevyužila a zůstala stát pověstný milimetr těsně před cílem. Oba 
lokomotivní týmy se tak umístily na druhém a třetím místě tabulky, což jsou sice medaile, ale postup to 
není… K oporám áčka patřili Michael Kureš a Šimon Volák, kteří vyhráli naprosto všechny své partie, 
což je výsledek naprosto famózní. V béčku k velkým oporám patřili Tadeáš Hladký a host z Hustopečí 
Martin Vaculík. 
 



 
 

Šanci porazit Frýdek-Místek měla v neděli i Lokomotiva B 
 
Příští ročník extraligy tak poprvé od roku bude bez našeho zastoupení. Kde je příčina tohoto 
neúspěchu, jak to, že po úspěších na republikových soutěžích mladších žáků nedokážeme totéž 
zopakovat i v dorosteneckých kategoriích? Ve správné odpovědi na tyto otázky se pak odrazí to, zda 
naše absence v extralize bude jen chvilková, roční, či zda se bude jednat o dlouhodobý nedostatek.  
 
Řešení je však myslím nabíledni. Když se podíváme na praxi špičkových republikových mládežnických 
středisek, pak vidíme, že problémem Durasu je příliš úzká dětská členská základna, kterou je potřeba 
podstatněji rozšířit. Problém Kuřimi a Lokomotivy Brno zase tkví v tom, že nedokáží všechny své 
nejlepší žáky motivovat k samostatné domácí přípravě, jejíž význam s postupujícím věkem stoupá. 
Zatímco u desetiletých je to hodně o talentu a chuti do hry, v šestnácti je to především o pravidelném 
domácím studiu a chuti do něj. Ale bez toho se na vrcholných republikových soutěžích uspět nedá. 


