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Uplynulou sezónu opět velmi výrazně ovlivnila epidemie koronaviru. Největší problémy způsobila
družstvům protikoronavirová opatření přijatá ještě během podzimní částí soutěže, která v případě
dospělých umožňovala start v soutěžích pouze očkovaným hráčům. Ke zlepšení situace nepřispěl
ani metodický pokyn ŠSČR, který přinesl více otázek než odpovědí. O vítězství v zápasech tak
často rozhodovalo především to, kolik hráčů se kapitánovi podařilo dát zrovna dohromady. STK
JmŠS stála před rozhodnutím, zda soutěže přerušit nebo nechat pokračovat. Nakonec se rozhodla
pro pokračování soutěží s tím, že družstva měla možnost požádat o odklad utkání. Díky možnosti
jednotlivá utkání odložit se podařilo všechny krajské přebory zdárně dokončit. 

KPI:
Špatná  epidemiologická  situace  a  velmi  přísná  protikoronavirová  opatření  komplikovala  situaci
všem družstvům, ale družstvo Spartaku Adamov vyhodnotilo situaci dokonce tak, že není schopné
nadále  nastupovat  k zápasům  a  soutěž  řádné  dokončit,  takže  družstvo  po  4.  kole  oznámilo
odstoupení ze soutěže. Protože adamovští  odehráli  méně než polovinu zápasů, byly jejich dříve
dosažené výsledky anulovány a v soutěži dál pokračovalo pouze 11 družstev.

Soutěž byla tradičně velmi vyrovnaná, nejčastějšími výsledkem 4,5:3,5 skončilo 17 zápasů, dalších
13 utkání skončilo nerozhodně 4:4. Tentokrát se ale přece jen mnohem více dařilo družstvům na
domácí půdě – z celkových 55 odehraných zápasů jich domácí vyhráli 28, zatímco hosté jen 14 a
ostatní utkání skončila remízou.

Čelo tabulky bylo vyrovnané a o postupujících do 2. ligy se definitivně rozhodovalo až v posledním
kolem.  Vítězem  se  stalo  družstvo  SK  GPOA Znojmo,  které  se  ziskem  20  zápasových  bodů
zaslouženě postoupilo do 2. ligy. Druhé postupové místo jen těsně uhájilo družstvo MKS Vyškov.
Jen o vlásek  – přesněji  řečeno o 2 body skóre – unikl  postup do 2.  ligy  borcům z Veselí  nad
Moravou. 

Na druhém konci tabulky skončil na 11. místě TJ Sloup – ani 7 zápasových bodů v tak silné a
vyrovnané soutěží, jakou KPI je, na záchranu nestačilo. Hráči Sloupu tak doprovodí odstoupivší
Adamov do KPII.  Sloupu  se  tentokrát  bohužel  nepodařio  vyhrát  v KPII  A –  skončil  druhý  za
vítěznými Letovicemi – takže v KPI by mohlo Sloup zachránit snad jen to, kdyby Letovice odmítly
postup z KPII.

JmKPIIA:

Jednoznačným papírovým favoritem skupiny A byly Letovice, které prošly soutěží jako nůž máslem
– vyhrály všech devět zápasů – a nenechaly nikoho na pochybách o tom, kdo je králem letošního
ročníku.  Pořadí  na  dalších  místech  už  bylo  mnohem vyrovnanější:  družstva  TJ  Sloup  a  Sokol
Rudice,  která skončila na 2. a 3. místě, získala shodně 19 zápasových bodů, družstvo MKS Vyškov
B na 4. místě získalo jen o jeden zápasový bod méně, zatímco skóre i počet výher mělo vyšší než
obě předchozí družstva. 

Na opačném konci tabulky obsadil poslední příčku Tišnov, kterému v klíčových zápasech chybělo



štěstí.  Na sestupovém devátém místě skončilo Jevíčko, kterému se podařilo porazit jen poslední
Tišnov a (překvapivě) čtvrtý Vyškov.

JmKPIIB:
Skupina  B  tentokrát  neměla  jednoho  favorita  –  o  vítězství  ve  skupině  a  postup  do  KPI  se
přetahovala  VSK Universita  Brno s Kuřimí C.  O vítězi  tak rozhodl  především jejich vzájemný
zápas, který vyšel lépe brněnské Universitě. Na třetím místě skončilo se ziskem 18 zápasových
bodů družstvo ŠK 64 Brno.

Skupina B se s protikoronavirovými opatřeními vypořádala relativně nejlépe – ve skupině nedošlo
k žádném nesehranému ani odoloženému utkání – takže na sestupových pozicích se ocitla družstva,
která  měla  největší  potíže  s docházkou  hráčů.  Na  posledním  místě  skončila  s pouhým  jedním
zápasovým bodem Kuřim E – jedinou remízu uhrála s Lokomotivou C. Sestupové deváté místo
nemusí  trápit  Slovan Ivančice.  Ivančice  totiž  vyhrály  OP Brno venkov,  takže  se s nimi  v KPII
shledáme i v následující sezóně.

JmKPIIC:
Skupina C se potýkala s problémy ještě před startem soutěže, kdy krátce po sobě odřekla účast hned
dvě oprávněná družstva. STK tedy zveřejnila výzvu, aby se přihlásili zájemci o účast v soutěží. Na
tuto výzvu zareagovalo družstvo Tatranu Poštorná, takže soutěž odehrálo alespoň devět družstev. 

Skupinu C naprosto suverénně ovládla brněnská „Morenda“ – tedy Moravská Slavia Brno C, která
přesvědčivě zvítězila s drtivým náskokem devíti zápasových bodů před brněnskou Lokomotivou D.
Na třetí místo se – pro mnohé překvapivě – probojoval Slavkov u Brna, který se ještě v předloňské
sezóně potácel na sestupových pozicích.

Na chvostu konečného pořadí skončil již zmiňovaný Tatran Poštorná. Poštorná obětavě zaskočila za
družstva,  která  odřekla účast,  za  což jí  patří  dík.  Papírově ale  byla outsiderem soutěže,  což se
v zápasech potvrdilo. Jen těsně devátému místu unikly Hustopeče, které – stejně jako Poštorná –
zaznamenaly jen dvě zápasové výhry a od devátého místa je dělily jen tři body skóre..

Celý soutěžní ročník probíhal v mimořádné náročných podmínkách, které v našich soutěžích dosud
nikdy nenastaly  – a  já  osobně doufám, že  už (snad)  nenastanou.  Za to,  že  se  všechny krajské
přebory podařilo zdárně dokončit, patří všem kapitánům, hráčům a rozhodčím velký dík – díky vám
všem, že jste to zvládli!

Problémy s docházkou hráčů a skládáním sestav vedly k tomu, že vedoucí soutěží udělili enormní
množství pokut především za neobsazené šachovnice, výrazně ale narostl i počet pokut za nesehrání
minimálního  předepsaného  počtu  utkání.  Protože  členové  VV  a  STK  JmŠS  jsou  si  vědomi
výjimečnosti  a mimořádné náročnosti  celé  situace,  shodli  se na tom, že ohledně pokut  – jejich
snížení či úplného odpuštění – nechají rozhodnout Konferenci JmŠS.

V Brně dne 29. 5. 2022 zpracovala předsedkyně STK Vladimíra Šťastná


