
Šachy Hošťálková do 1.ligy 
Soutěž s nečekaným přehledem vyhrálo družstvo Šachy Hošťálková 

(foto), které v 8.kole porazilo těsně doposud vedoucí Lipovec. Sice utrpělo těsnou 
porážku ve třetím kole se Starým Městem B, ale všechny ostatní zápasy vyhrálo 
zejména díky oporám Josefu Bednaříkovi 8/10, Jakubu Krejčovi 8/10, kteří získali 
nejvíce bodů v soutěži a dále Jiřímu Hodovskému 7,5/10 a Aleši Krmelovi 6,5/8. 
V průměru hráli hráči nad svoje ELO možnosti a tak po loňském sedmém místě 
ve skupině F je to nevídaný, ale zasloužený úspěch. 

 Lipovec po sedmikolovém vedení nakonec uhájil druhé místo. Na prvních 
stolech díky velmistrům (Radek Kalod 6,5/8 a Pavel Blatný 5,5/8) a dále 
šestibodovým Pavlovi Davidovi, Daliboru Bělíkovi a Tomáši Fojtíkovi. 
 Bronzovou příčku vybojoval Vsetín zejména díky impozantnímu výkonu 
Karola Motúze 7/9, za zmínku stojí i pěkných 6,5 bodu Jakuba Stančíka. 
 Bramboroví skončili hráči béčka Starého Města Jan Horsák 6,5/9, Petr 
Bažant 6/11) především díky těsným vítězstvím s Hošťálkovou a Vsetínem. 
Zatímco páté místo se 16 body je pro Jezdce z Jundrova (Kristýna Novosadová 
7,5/10, Michal Šípek 6/11) příjemným překvapením a to ještě čelilo čtyřem 
těsným porážkám, pro béčko Loko Brno  (Jiří Musil 6,5/10, Daniel Marko 6/8) 
šesté místo se stejným bodovým ziskem asi mnoho radosti k oslavě nevzbuzuje, 
ale vzhledem k sestavě v zápasech, která hrála nad svoje možnosti, je asi 
maximum možného.  



 Pro Prušánky (Dalibor Mlénský 8/11),  a béčko Krom ěříže (Tomáš 
Cagašík 6,5/10, Aleš Sojka a Miroslav Beneš oba 6/11) je nejlepší zprávou to, že 
celkem suverénně zvládli poslední kolo a vyhnuli se sestupovým příčkám. Těsně 
nad sestupovou 
propastí zůstalo viset 
béčko Durasu Brno 
(Petr Skácelík 6/11). 
 Smolařem 
soutěže je 
jednoznačně družstvo 
Kuřimi  (Jiří Majer 
6,5/11 a Martin 
Tajovský 6,5/8). Čtyři 
těsné prohry v úvodu 
soutěže, navíc při 
vyrovnanosti soutěže 
je tříbodový systém 
někdy hodně krutý. 
Neuvěřitelnou 
bojovnost a 
houževnatost 
prokázali kuřimští 
v posledním zápase, 
kdy porazili ambiciózní Jundrov. V podstatě při pohledu na tabulku stačilo 
k záchraně uhrát o půl bodu více s Durasem Brno. Slabou náplastí může být to, že 
jsou prvním náhradníkem pro případ, kdyby nějaké družstvo svého práva účasti 
v nadcházejícím ročníku nevyužilo. Nováčkovskou daň zaplatili hráči Vyškova 
(Jiří Jireš 6,5/11), i když podle průměrného ELO na začátku soutěže na tom byli 
dokonce lépe než vítězové soutěže. Poslední příčku obsadil nováček soutěže 
Adamov (Karel Kredl 6/11) a ikdyž v průměru hrálo družstvo nad svoje ELO, tak 
to nestačilo a většinou se projevil „elový“ chcete-li výkonnostní deficit na 
posledních šachovnicích. 
 Soutěž byla nesmírně vyrovnaná, např. 23 zápasů skončilo nejtěsnějším 
poměrem a 9 nerozhodně, což je dohromady 48,5%, 229 partií skončilo 
nerozhodně, což je téměř 44%. I vzhledem k vyrovnanosti proběhlo všech 66 
zápasů v duch fairplay a nezaznamenal jsem vážnější problémy, který by bylo 
třeba řešit, za což všem zúčastněným děkuji a přeji v „ligových“ prázdninách 
načerpání sil a inspirace do další sezony. 
 
 
      Mgr. Michal Hnilička, vedoucí soutěže 


