
Zpráva předsedkyně STK pro Konferenci JmŠS 2023

Obsahem  zprávy  předsedkyně  STK  jsou  zpravidla  výsledky  dlouhodobých  krajských  přeborů
družstev v praktickém šachu (KPI a KPII).  Protože hlavní část loňské Konference JmŠS proběhla
netradičně až v červnu 2022,  kdy byly již  krajské přebory dohrány,  byly výsledky KPI a KPII
prezentovány  už  v rámci  zprávy  pro  loňskou  Konferenci.  Zpráva  předsedkyně  STK  se  tedy
tentokrát věnuje spíše probíhající sezóně 2022/2023.

Personální změna v STK JmŠS

Před začátkem sezóny 2022/2023 se rozhodl ukončit své působení ve funkci vedoucího KPIIA (a
tím i působení v STK) Milan Boháček z Boskovic. STK JmŠS proto vypsala na uvolněné místo
konkurz a jako vítěze následně vybrala dosavadního vedoucího 2. ligy E Michala Hniličku (Sokol
Rudice).  Milanu Boháčkovi  tímto děkuji  za množství dobře odvedené práce během osmi sezón
vedení  soutěže  a  Michalu  Hniličkovi  přeji  v nové  funkci  hodně  zdaru  a  pokud  možno
bezproblémové řízení soutěže.

Jak se daří jihomoravským družstvům v ligových a krajských soutěžích?

Extraliga, 1. a 2. liga

Po loňském sestupu Durasu zůstal  v extralize jediný jihomoravský zástupce – Moravská Slavia
Brno. Ta se v polovině soutěže drží ve středu tabulky. Pravděpodobně tedy nenaváže na loňský
úspěch v podobě druhého místa, ale také ji netrápí záchranářské starosti.

V 1. lize východ máme tři jihomoravské zástupce. Prozatím nejlepší umístění drží Jezdci Jundrov,
kteří okupují čtvrtou příčku se ztrátou tří zápasových bodl na druhé Staré Město a třetí TJ Vlčnov.
V případě  zaváhání  dosud  vedoucího  trojlístku  mohou  jundrovští  Jezdci  stále  pomýšlet  na
medailové umístění. Ve středu tabulky se pak drží Duras a Moravská Slavia Brno. Druhá polovina
soutěže prověří zejména družstvo Durasu, které se dosud neutkalo s nikým z vedoucího trojlístku.

Ve 2. lize E hájí barvy JmŠS hned sedm družstev. V polovině soutěže se těsně pod stupni vítězů
nachází Orel Ořechov se ztrátou pouhého jednoho zápasového bodu na třetí Náměšť nad Oslavou.
Těsně  za  ořechovskými  orli  následuje  brněnská  Univerzita  a  GPOA Znojmo.  Na  sestupových
příčkách se trápí brněnská Lokomotiva a Prušánky, těsna nad sestupovou propastí balancuje Vyškov
a záloha Jezdců Jundrov. Aktuálně to tedy vypadá na sestup tří družstev z KPI.

KPI a KPII

V KPI mají k návratu do 2. ligy aktuálně nejblíže Hustopeče následované C družstvem Moravské
Slavie. Třetí příčku zatím okupuje Hodonín, kterému dýchá na záda Veselí nad Moravou se ztrátou
pouhého jednoho zápasového bodu. Na chvostu tabulky najdeme brněnský Duras, který doplácí na
termínové kolize KPI s 1. ligou. V pásmu sestupu jsou také zálohy Univerzity a Lokomotivy Brno.
Všechna tři družstva od sebe po 6. kole ale dělí jediný bod skóre, takže už po příštím kole může být
pořadí zcela jiné.



Vedoucím týmem KPII jsou sice aktuálně Letovice, ale oproti svým pronásledovatelům z Lipovce
mají odehraný jeden zápas navíc a v posledním zbývajícím zápase se utkají právě s Lipovcem. O
postupujícím  do  KPI  tak  velmi  pravděpodobně  rozhodne  právě  vzájemný  duel  obou  favoritů.
Nováčkovskou  daň  v plném  rozsahu  platí  poslední  Kunštát,  kterému  se  –  stejně  jako
předposlednímu Jevíčku – zatím podařilo uhrát jedinou zápasovou remízu. Jen o fous lépe jsou na
tom se dvěma zápasovými remízami osmé Boskovice.

Kuřim ve skupině B letos hraje stylem „všechno nebo nic“ – aktuálně totiž okupuje první i poslední
místo tabulky. V případě postupu by ale Kuřim měla v KPI hned tři družstva. Pokud by tedy postup
odmítla, nejvážnějšími kandidáty na postup z 2. místa jsou D družstva Moravské Slavie a Jezdců
Jundrov. Na opačném pólu tabulky se kromě Kuřimi nachází záloha GPOA Znojmo a ŠK Střelice.

Ve skupině C zařadila  nejvyšší  rychlostní  stupeň Lokomotiva  Brno následovaná s pětibodovým
odstupem Veselím nad Moravou.  O třetí  místo  se  přetahují  zálohy Vyškova a  Prušánek –  tato
družstva dělí aktuálně pouhého půl bodu skóre.  Na posledním místě tabulky zůstávají s pouhou
jednou zápasovou výhrou Hustopeče, o něco málo lépe - ale stále ohrožena sestupem – jsou na tom
C družstva Univerzity a Durasu.

Úkoly uložené loňskou Konferencí JmŠS, možnost restrukturalizace KPII

STK  také  splnila  úkoly,  které  jí  uložila  loňská  Konference  JmŠS  –  zveřejnila  návrh  statutu
vedoucího okresního přeboru, jehož součástí je i klíč pro výpočet odměny vedoucího soutěže. Na
základě  návrhu  vyškovských  šachistů  STK  uspořádala  anketu  ohledně  sestupového  klíče
uplatněného  v případě  nekompletních  skupin  KPII.  Výsledky  ankety  byly  zveřejněny  na  webu
JmŠS a budou prezentovány i v rámci programu letošní Konference JmŠS (bod č. 17).

Protože se již druhou sezónu po sobě nepodařilo kompletně zaplnit KPII, rozhodla se STK otevřít
diskusi  o  možné  restrukturalizaci  KPII.  V případě  restrukturalizace  připadá  v úvahu  snížení
celkového počtu družstev na 24 při zachování tří skupin nebo redukci ze tří skupin na dvě. Pokud
letošní Konference JmŠŠ rozhodne o snížení počtu družstev v KPII, bude se novým systémem (se
sníženým počtem družstev) hrát od sezóny 2024/2025. Diskuse k možné restrukturalizaci KPII bude
součástí bodu č. 17 programu letošní Konference JmŠS.

V Brně dne 24. 1. 2023 zpracovala předsedkyně STK Vladimíra Šťastná


