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 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                      Mistrovské soutěže družstev Praha 2018 

 

Konečné výsledky (4.4.2018) 
 

Solidní sezóna: +3. K tomu 2 bronzové medaile!  
Áčko se těsně udrželo, Béčko obhájilo skvělé 3.místo, Céčko překvapivě kousek 
od postupu také 3. (namísto sestupových starostí), Déčko letos s málo hráči. 

Zůstanou nám pro rok 2019 „pražské schody“: Přebor + I.třída + II.třída + III.třída  
 

„Loko-družstvo roku“ 2018: již potřetí Béčko – 70% bodů (vyšší soutěž + lepší skóre)!  
                                                                 2.Céčko 70% 3.Áčko 36% 4.Déčko 23%   

 

Kompletní výsledky a statistiky družstev najdete v Koníku č.72 (leden až březen 2019). 
 

                                                Konečné umístění našich družstev: 
 

                                                 Přebor:                Loko A           8.místo    
                                                  I.třída:                Loko B           3.místo    
                                                 II.třída:                Loko C          3.místo    
                                                III.třída:                Loko D        10.místo  
 
                                                
  

Komentáře kapitánů (c):                                                                Loko-kosič 2018 Slávek Mařík s řádem Zlaté věže ☺                                                                                                                             
 

Loko A: Tak nechybělo mnoho a naše polojubilejní 25.sezóna mohla být poslední ve fantastické nepřetržité řadě od roku 1994, kdy se 
v Přeboru držíme. Soutěž jsme začali (prakticky se stejným kádrem jako loni při medaili) dost nešťastně, bylo to podle mne způsobeno 
řadou absencí několika hráčů, což nás stálo dost bodů. Nejsme tým, který si může dovolit nastoupit jen s polovinou hráčů základní 
sestavy a to navíc opakovaně. Pak už jsme se topili i měli smůlu (jak to většinou chodí) a nemohli jsme se vzpamatovat. Nakonec se nám 
podařilo vyhrát 2 poslední kola a tím skočit do záchranné zóny hlavně díky velmi dobrému skóre a 8.místo je tak nakonec pro nás i 
úspěchem. Děkuji všem spoluhráčům za snahu. Vyrovnanost byla letos extrémní, ještě se snad v Přeboru nestalo, aby předposlední celek 
měl 12 a poslední 11 bodů. Gratulujeme Pankráci D k titulu mistra Prahy 2018, postupové hry do 2.ligy budou opět zábavné, protože 
valná většina týmů Přeboru o tuto soutěž nemá zájem. Mirek Kamlach 
 

Loko B: Béčko z mého pohledu zaslouží absolutiorium. Sice jsem stejně či možná ještě tíže než loni dával často sestavu dohromady, ale 
nastoupili jsme vždy v 8. Obhajoba 3.místa je skvělý úspěch tohoto týmu, zvláště když přihlédneme k tomu, že letos byly 4 kolize (loni 2) 
s Áčkem, kde je několik společných hráčů a Béčko tak bylo vždy nutně oslabeno. Od 6. do 11.kola jsme se naplno rozjeli, což byl podobný 
finiš jako loni a podobně nás přibrzdil jen Vyšehrad (D) v 9.kole. Naše série výborných sezón s umístěním v první polovině tabulky (a 
dokonce se 3 medailemi) se prodlužuje na období 2012-2018 ☺!. Děkuji všem hráčům jak za účast tak za výkony, také parta byla skvělá a 
myslím, že si to všichni i užívali (tedy s jednou výjimkou). Mirek Kamlach 
 

Loko C: Přiznám se, že jsem měl na počátku turnaje obavu, a myslím, že jsem nebyl sám, jestli se udržíme. Několik úspěšných prvních 
kol mě ale přesvědčilo, že nám sestup nehrozí. Oproti loňsku jsme sice hráli bez Vaška Staňka, ale výraznou posilou nám byli hráči Béčka, 
kteří, byť ne vždy a všichni, výrazně posílili náš tým. Byli mezi nimi i dva procentuálně nejúspěšnější hráči Céčka: Milan Němec 88% a 
Slávek Mařík 78%. (Slávek Mařík byl za své výhry ve věžových koncovkách navíc vyznamenán kolegy řádem zlaté věže). Stejně tak jsme 
měli i letos dobrou lavičku kvalitních náhradníků. Začali jsme sice remízou, ale pak jsme vyhráli několik zápasů a dostali se po šestém 
kole dokonce až na druhé místo. Ku konci turnaje sice přišly dvě prohry s favority, kteří pak postoupili, ale stále jsme se pohybovali mezi 
třetím až pátým místem. Díky výhře v posledním kole a dobré konstelaci výsledků ostatních zápasů jsme nakonec skončili na krásném 
třetím místě. Ne všem se dařilo, jak by si asi přáli, ale výpadek jednoho nahradili zase druzí. Štěstí bylo, že jsme měli jen jednu kolizi 
s Béčkem a zápas v tom týdnu se podařilo odložit a pak vyhrát. Rád bych poděkoval všem za hru, včetně posilám z Béčka a náhradníkům 
z Déčka. Dále pak děkuji své zástupkyni Miladě Horké za vzornou spolupráci a kapitánovi Béčka Mirkovi Kamlachovi za vstřícnost.  
Cedrik Haškovec 
 

Loko D: Déčko letos na umístění v tabulce moc šancí nemělo. Na špatném výsledku se podepsala docházka hráčů na zápasy a také 
oslabený kádr o dva hráče, kteří před sezónou odešli. Vinou špatné docházky přišlo družstvo o 12 bodů do tabulky a získalo pouhých 7 
bodů. Ve skupině hrála řada družstev s daleko větším kádrem a s daleko vyšším ELO. My jsme si tam přišli prakticky jenom zahrát. Pro 
další sezonu bude potřeba družstvo posílit o 2 - 3 hráče, kteří by chodili hrát pravidelně. Celou sestavu pak bude potřeba přeorganizovat. 
Problém Déčka je také organizační. Kmenoví hráči nemají zájem o funkci kapitána a jeho zástupce, což v praxi znamená, že by v příští 
sezóně nemuselo Déčko vůbec hrát soutěž. To by si měli všichni hráči Déčka uvědomit. Nakonec pár pochval. Výborné výsledky 
zaznamenali hráči Václav Martinovský, Zdislav Košt'ál a Pavel Sadil. Ostatní hráli podle svých možností. Za docházku zaslouží pochvalu 
pánové Pavel Janoušek, Zdeněk Svoboda, Václav Martinovský, Zdislav Košt'ál, Rudolf Kvíz a Pavel Sadil. Ivan Šimáček 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Konečné pořadí v našich skupinách po 11.kole: 
 

  Přebor:                                        I.třída:                                          II.třída:                                         III.třída: 
 

družstvo body skóre družstvo body skóre družstvo body skóre družstvo body skóre 
1.Pankrác D 25 48.5 1.Oaza B 25 54 1.GROP D 28 60 1.Bohemians F 30 60.5 
2.Mahrla Praha A 22 49.5 2.Kobylisy E 25 53 2.Dukla Praha D 25 53.5 2.Vyšehrad H 27 55.5 
3.Pankrác C 19 48.5 3.Loko Praha B 23 50 3.Loko Praha C 23 48.5 3.Újezd nad Lesy A 19 48 
4.Bohemians C 17 43 4.Vikt.Žižkov B 19 48 4.Vyšehrad G 22 50.5 4.Vikt.Žižkov D 18 39.5 
5.DP Praha B 15 45.5 5.Vyšehrad D 19 47 5.Vikt.Žižkov C 21 46.5 5.Vršovice G 14 41.5 
6.Vyšehrad C 14 46 6.USK Praha A 19 41 6.Kbeky B 18 47 6.Mlejn B 11 38 
7.DDM Praha 6 A 14 42 7.Vyšehrad E 18 43.5 7.Praga B 11 39 7.ŠK Praha 4 C 10 35 
8.Loko Praha A 12 44.5 8.Praga A 11 36.5 8.Vršovice E 11 37.5 8.DDM Praha 6 C 10 31.5 
9.Vršovice B 12 41.5 9.Bohemians D 10 40 9.Unichess Ž 10 41 9.DP Praha E 10 29.5 
10.Dukla Praha B 12 40.5 10.Bohnice A 8 41 10.USK Praha B 10 40.5 10.Loko Praha D 7 32.5 

11.Kobylisy C 12 38.5 11.Kbely A 8 40 11.LokomotivaRadlice B 9 37 11.Oaza G 4 28.5 
12.Kobylisy B 11 40 12.DP Praha C 2 33 12.Smíchov C 4 27 --- - - 

 

Při shodnosti bodů a skóre rozhoduje o pořadí počet vyhraných partií. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Výsledky v databázi ŠSČR: http://db.chess.cz/soutez.php. Výsledky a zpravodajství na Loko Praha: www.lokopraha.cz. (Lz-LokoP-13/18) (11.ročník) 


