
Zpráva předsedkyně STK pro Konferenci JmŠS 2019 

 

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 2017/2018 

KPI: 

Po sezóně 2016/2017 se nejvyšší krajský přebor vrátil ke své tradiční vyrovnanosti. Nejčastějším 

výsledkem byla remíza 4:4 (celkem 17 zápasů) a stejný počet zápasů skončil výsledkem 4,5:3,5. 

Oproti sezóně 2016/2017 se míně snížil počet kontumací za neobsazené šachovnice, ale stále byl 

tento počet vyšší než v uplynulých sezónách. 

Na rozdíl od předchozích sezón se postupující do 2. ligy vyprofilovali poměrně brzy a boj o postup 

tentokrát nebyl tak dramatický. Jednoznačným vítězem se stalo družstvo Orla Ořechov, které 

prohrálo pouze s nováčkem z Hodonína a remizovalo s GPOA Znojmo. S pětibodovým odstupem 

doprovodilo Ořechov do druhé ligy Veselí nad Moravou.  

Protože z druhé ligy padala opět tři jihomoravská družstva, poroučela se do KPII rovnou čtyři 

družstva – dvě brněnská (ŠK Lokomotiva Brno B a ŠK Bystrc Oilers) a dvě mimobrněnská (ŠK 

Garde Lipovec B a SK GPOA Znojmo). Přestože Znojmo bodovalo celkem v sedmi zápasech (tři 

vítězství a čtyři remízy), ani 13 bodů tentokrát na záchranu nestačilo. Jen těsně uniklo sestupu druhé 

znojemské družstvo – TJ Znojmo.  

 

KPII: 

JmKPIIA: 

Ve skupině A po vyrovnaném boji zvítězila Slavia Boskovice, která remizovala pouze s druhou 

Kuřimí a překvapivě s posledním Tišnovem a vybojovala si tak postup do KPI. Na druhém místě se 

s čtyřbodovým odstupem umístila ŠK Kuřim C, která prohrála jen v prvním a posledním kole, a jen 

o bod za Kuřimí skončil papírový favorit soutěže Sokol Rudice, která se po nevydařeném začátku 

na přední příčky propracovávala až ve druhé polovině soutěže. 

Na sestupových pozicích skončil Sokol Tišnov, kterému k záchraně nepomohla ani remíza s vítězem 

soutěže, a ASK Blansko, které bylo v přesně opačné situaci než bronzová Rudice - po 4. kole se 

dostalo až na třetí místo, ale druhá polovina soutěže Blansku vůbec nevyšla. Ohrožen sestupem byl 

i nováček z Lipůvky. Díky odřeknutí účasti některých oprávněných účastníků se ale družstva 

Lipůvky i Blanska v soutěži zachránila, takže jediným skutečně sestupujícím byl Sokol Tišnov. 

 

JmKPIIB: 

Pokud měla některá skupina KPII opravdu jednoznačného favorita, byla to skupina B. Jezdci 

Jundrov totiž v sezóně 2016/2017 spadli z KPI a jejich soupiska nenechávala nikoho na pochybách 

o tom, že to s návratem do KPI myslí opravdu vážně. Jundrovští Jezdci předběhli zbytek startovního 



pole o několik koňských délek – vítězství s odstupem 10 bodů se v krajském přeboru jen tak nevidí! 

Na druhé příčce se umístily Střelice a jen o bod za nimi skončilo družstvo ŠK 64 Brno. Kromě 

favoritů z Jundrova byla soutěže nesmírně vyrovnaná – družstva na 2. – 8. místem dělily pouhé tři 

zápasové body.  

Na sestupových místech skončily ŠK Břežany, kterým příliš nepomohla ani hráčská výpomoc 

Sebranců, a brněnský Duras – obě tato družstva musela soutěž opustit. 

 

JmKPIIC: 

Vítězem skupiny C se stalo Veselí nad Moravou B, které první příčku okupovalo od začátku 

soutěže. V jejím průběhu si Veselí vybudovalo pohodlný náskok, a tak si mohlo v posledním kole 

dovolit prohrát s nováčkem ze Strážnice. Veselanům dýchal na záda jejich tradiční rival Sokol 

Kyjov, o jehož druhém místě rozhodla právě prohra s Veselím. Na třetí místo se propracovali Jezdci 

Jundrov, kterým vůbec nevyšel úvod soutěže (po třech kolech se potáceli na sestupových místech), 

ale následná vítězná vlna je vynesla až na bronzovou pozici.  

Nováčkovskou daň v plném rozsahu zaplatila Galerie Závodný Mikulov, na sestupových místech 

skončila také trápící se Poštorná a brněnská Universita. Z tohoto trojlístku dostala pouze Universita 

možnost se zachránit, družstva Poštorné i Mikulova se musela se soutěží rozloučit.   

 

Dlouhodobé soutěže družstev v sezóně 2017/2018 

Po loňské sezóně ukončil své desetileté (!) působení ve funkci vedoucího soutěže Jirka Myšulka a 

ve vedení KPIIC ho nahradil Radek Skoumal ze Znojma. Novinkou pro letošní sezónu je zmírnění 

trestu za první zazvonění mobilního telefonu při partii (napomenutí) a zatím se zdá, že tato novinka 

není ze strany hráčů zneužívána. Přestože jihomoravská družstva byla tentokrát rozdělena hned do 

dvou skupin 2. ligy (D a E), což by v případě špatných výsledků mohlo v krajských přeborech 

způsobit doslova zemětřesení, dosavadní výkony našich zástupců naznačují, že by se nám v letošní 

sezóně mohly hromadné sestupy vyhnout. Všechny krajské přebory probíhají bez problémů, STK 

zatím nemusela řešit žádnou námitku.  

 

Krátkodobé soutěže JmŠS 

Výsledky přeborů JmŠS 2017/2018 a stav konkurzů na pořadatele krátkodobých soutěží 2018/2019 

jsou podrobně zpracovány v samostatném zprávě. 

 

V Brně dne 17.1.2019 zpracovala předsedkyně STK Vladimíra Šťastná 


