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 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                      Mistrovské soutěže družstev Praha 2019 

 

Konečné výsledky (10.4.2019) 
 

I letos Loko Praha v plusu: +3. Navrch jedna bronzová medaile!  
Áčko drží Přebor, Béčko třetí rok za sebou na 3.místě,  
Céčko se bezpečně udrželo, Déčko pěkný střed tabulky. 

„Pražské schody“ pro Loko Praha 2020 zachovány: Přebor + I.třída + II.třída + III.třída  
„Loko-družstvo roku“ 2019: počtvrté Béčko – opět 70% bodů, 2.Céčko 48% , 3.Déčko 45%, 4.Áčko 36%. 

 

Kompletní výsledky a statistiky družstev najdete v Koníku č.73 (leden až březen 2020). 
 

                                                Konečné umístění našich družstev: 
 

                                                 Přebor:                Loko A        10.místo    
                                                  I.třída:                Loko B          3.místo    
                                                 II.třída:                Loko C         6.místo    
                                                III.třída:                Loko D         7.místo  
                                              
  

Komentáře kapitánů (c):                                                                
 

Loko A: Tak i letos musím psát spíše o udržení než nějakých větších ambicích Áčka jako třeba v letech 2016 a 2017. Začali jsme 
podobně jako loni vlažně, první 3 kola bez výhry. Ale pak jsme přece jen 2x za sebou vyhráli a dostali se z nebezpečné zóny. 
Později jsme přidali ještě třetí výhru a vypadlo to na střed tabulky. Potom se to ale nějak zadrhlo a ačkoliv jsme měli i snadnější 
soupeře (no, to snad v Přeboru ani neexistuje ☺), od 9.kola jsme pětkrát nevyhráli, pouze 2 body za remízy. Naštěstí pro nás tedy 
dole taky moc nebodovali a my jsme drželi až do předposledního kola bodový odstup, který nám stačil k udržení. Přitom ke středu 
byla vyrovnanost (viz tabulku), v případě výhry v posledním kole bychom skočili na 7.místo ☺. Především ale musím zdůraznit, že 
jsme tak těžkou soutěž odehráli s minimem hráčů. Když někdo nemohl, tak z toho okamžitě bylo problém vůbec postavit 8 hráčů 
do utkání. To je tedy také pozadí našeho letošního výsledku. I tak děkuji všem hráčům, co chodili a hráli a udělali maximum, 
abychom Přebor uhájili. Gratulujeme Kobylisům k titulu mistra Prahy 2019. Jak je to vše vrtkavé: loni byli poslední, letos vyhráli 
☺. Konečně došlo k tomu, že přední celky tabulky mají zájem o postup do 2.ligy, který určitě využijí 2 party z trojice Kobylisy, 
Oaza, Viktoria Žižkov. My budeme tedy příští rok hrát již 27.sezónu v Přeboru v nepřetržité řadě 1994-2020☺! Mirek Kamlach 
 

Loko B: Co nového napsat o Béčku? Skvělý tým, který (pod vedením skvělého kapitána ☺) prošel soutěží hladce, i když papírově 
na startu mezi favority nepatřil. Prohráli jsme první zápas, ale potom jsme se do toho zakousli a zvláště pak sérií pěti výher mezi 
4.-8.kolem jsme se vyhoupli ke špici a tam se drželi až do konce soutěže. Poděkovat musím všem hráčům za přístup a hlavně 
ochotu hrát kdykoliv kapitán potřeboval. Odměnou nám všem určitě je třetí rok za sebou 3.místo ve stále silnější soutěži, já to 
rozhodně nepovažuji za samozřejmost. Mirek Kamlach. P.S.: ten skvělý kapitán byl hec, hledá se nový kapitán Béčka 2020!  
 

Loko C: Letošní sezóna nebyla pro Céčko tak pohodová jako ta loňská, protože jsme byli větší část soutěže ohroženi sestupem a 
zachránili jsme se až v předposledním kole. První kolo jsme sice vyhráli s docela dobrým soupeřem, pak ale přišly tři prohry za 
sebou. Takže jsem po dohodě se svou zástupkyní Miladou Horkou, se kterou jsem probíral veškerá rozhodnutí, přistoupil k pro 
někoho nepopulárnímu opatření, nestavět neúspěšné náhradníky s 0/3, resp. s 1/4. Reakci některých hráčů nebudu zde 
rozebírat, ale bralo mi to chuť dělat kapitána. Upřímně řečeno, kdybych neměl pravomoc stavět hráče dle potřeb družstva, tak 
bych nemohl dělat ani jeho kapitána. Noví náhradníci se docela osvědčili (Václav Martinovský udělal dokonce 67%), vyhráli jsme 
pak několik utkání a výhrou v předposledním kole jsme se definitivně zachránili nezávisle na výsledcích ostatních zápasů. 
Výsledné šesté místo, a to ještě jen horším počtem vyhraných partií, není zase tak špatné uvážíme-li, že většina družstev posílila 
proti loňsku a též vzhledem k omezeným časovým možnostem některých hráčů. Rád bych poděkoval spoluhráčům za jejich snahu 
(nejvíce bodů 7,5 udělal Martin Čuchna a pak Slávek Mařík 6, což je u obou 75%), dále své zástupkyni Miladě Horké za pomoc 
s kapitánováním a kapitánům Béčka Mirkovi Kamlachovi a Déčka Bohoušovi Davídkovi za ochotu pomoci. Kapitán Cedrik. 
 

Loko D: Déčko z jedenácti zápasů, prohrálo čtyři. Udrželi jsme se tak ve středu konečné tabulky soutěže. Pro milovníky statistik - 
čtyři zápasy jsme prohráli, čtyři vyhráli a třikrát skončilo utkání nerozhodně. Věkový průměr prvních osmi hráčů soupisky - 64 
let. Nejstarší hráč 77 let, nejmladší 21 let. Celá soutěž proběhla v přátelském duchu, bez sporů se soupeři. Kádr družstva byl 
širší, než tomu bylo v předchozích letech, kdy se družstvo často na zápasy nesešlo v 8 hráčích. A tak jsme mohli projít letošní 
soutěží v pohodě a i tak si prakticky všichni zahráli. Bohouš Davídek 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Konečné pořadí našich skupin 2019 (+ postupy a sestupy): 
 

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

družstvo body skóre družstvo body skóre družstvo body skóre družstvo body skóre 
1.Kobylisy B 28 59 1.Unichess D 27 56 1.DDM Praha 6 B 27 52.5 1.USK Praha B 31 61 
2.Oaza B  27 55.5 2.Vyšehrad D 25 52.5 2.DP Praha D 26 53 2.Praga D 25 52.5 
3.Viktoria Žižkov A  24 55.5 3.Loko Praha B 23 51.5 3.Bohemians G 21 50.5 3.Lokomotiva Radlice A 24 57 
4.Vyšehrad C 20 51 4.Kobylisy C 18 48.5 4.ŠK Praha 4 A 17 46.5 4.Mlejn A 22 50.5 
5.Pankrác C 19 49 5.Vršovice C 15 41 5.Unichess E 16 44 5.Bohemians H 19 47 
6.GROP B  19 47.5 6.Mahrla B 14 42 6.Loko Praha C 16 44 6.Oaza G 18 48 
7.DDM Praha 6 A  14 48.5 7.Dukla Praha D 14 40 7.Vyšehrad H 15 43.5 7.Loko Praha D  15 46 
8.Bohemians B  14 45 8.Praga A 13 44.5 8.Praga B 15 41.5 8.Kobylisy F 12 34.5 
9.Pankrác D  13 47.5 9.Vyšehrad E 12 43.5 9.Kbeky B 14 44 9.GROP F 9 34.5 
10.Loko Praha A 13 45.5 10.Smíchov A 11 40.5 10.Rapid Praha A 12 37.5 10.DP Praha G 7 35.5 
11.Bohemians C 10 40.5 11.Bohemians E 7 38 11.Smíchov B 8 38.5 11.Dukla G 6 26 
12.Vršovice B 7 41 12.Kobylisy E 5 30 12.Vršovice E 3 31.5 12.Bohnice D 4 35.5 
13.Dukla Praha B 6 38.5 --- - - --- - - --- - - 

Při shodnosti bodů a skóre rozhoduje o pořadí počet vyhraných partií. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výsledky v databázi ŠSČR: https://www.chess.cz/souteze/kraj-11/rocnik-2018  i na webu Loko Praha: www.lokopraha.cz.  
(Lz-LokoP-15/19) 12.ročník) 


