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 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                      Mistrovské soutěže družstev Praha 2020 

 

Konečné výsledky (30.6.2020) 
 

Vzácná situace: ŠK Loko Praha je úřadujícím mistrem Prahy družstev 

  
jak v klasickém, tak i rapid šachu! Čili cenné „double“. 

 

 
 

Letošní nečekaná zdravotní situace rozhodila soutěž, jediný Přebor se dohrál, ale 
také s komplikací: Viktoria Žižkov B 3 zápasy nesehrála (kontumace 0:8).  

 

Všechna naše družstva tak zůstanou pro 2021 ve stejných skupinách,  
neboť Áčko odmítlo postup do 2.ligy. Konečné tabulky byly v minulém čísle. 

 

 „Loko-družstvo roku“ 2020: potřetí Áčko – 76% bodů, 2.Déčko 75% , 3.Céčko 63%, 4.Béčko 50%. 
 

Kompletní výsledky a statistiky družstev najdete v Koníku č.74 (leden 2021). 
 

                                                Konečné umístění našich družstev:      
 

                                                 Přebor:                Loko A          1.místo    
                                                  I.třída:                Loko B          7.místo    
                                                 II.třída:                Loko C         5.místo    
                                                III.třída:                Loko D         4.místo  
                                              
  

Komentáře kapitánů (c):                                                                
 

Loko A: Kdo by to čekal po těch 2 sezónách, kdy jsme se potáceli těsně nad propadlištěm sestupu? Ale takový Přebor prostě je – 
vysoce vyrovnaný a stačí málo a tým padá na dno. Do letošního Přeboru jsme nastoupili až jako 10.tým dle ratingového průměru 
základní sestavy, takže jsme favorité zdaleka nebyli. Ale vstup do první poloviny soutěže jsme měli famózní: 6 výher za sebou ☺! 
Vlastně od 2.kola jsme ostatním ukazovali v tabulce záda a hráli jsme v pohodě a velké euforii. Avšak soutěž byla z vážných 
důvodů po. 9.kole přerušena a nikdo nevěděl, co bude dál. Po 3 měsících došlo k dohrávce a zde bych především rád zdůraznil,  
že jsem si velmi vážil přístupu celého mužstva k této situaci. Každý již z toho herně vypadl a měl třeba jiné myšlenky a plány, ale 
nikdo tým nenechal na holičkách a tak jsme do toho vběhli v kompletní sestavě! Co víc si mohl kapitán přát ☺! 
Ale jinak i po celou soutěž byl přístup hráčů k zápasům výborný jak docházkou, tak snahou. Každý hráč týmu v nějakém zápase 
přispěl k našemu vítězství, takže konečný výsledek byl dílem doslova celé party ☺. 
Dosud nejblíže titulu mistra Prahy byl tento tým v roce 2013, kdy se v posledním kole hrál památný zápas s Vyšehradem C ještě 
na Vltavské. Tehdy nám chyběla 1 remíza k vítězství, ale po výsledku 4:4 nás přeskočila (pouze na skóre) ERA (Unichess).  
Také letos postup do 2.ligy odmítneme. Naposledy tak bylo v sezónách 2016 a 2017. My nemáme zájem víkendy hrát, takže 
přenecháme rádi místo dalším zájemcům. 
Příští rok budeme hrát již 28.sezónu v Přeboru v nepřetržité řadě 1994-2021☺! V dosavadní naší 27leté historie v Přeboru jsme  
získali 8 medailí (1-5-2) +5x brambora, ta nejcennější ale přišla až letos. To jsou ale jen takové podružné statistiky-zábavy, 
důležité pro nás je, že velmi kvalitní soutěž Přebor stále hrajeme a hrát budeme ☺. Mirek Kamlach 
 

Loko B: Béčko nemělo tak parádní sezónu jako ty předchozí 3, hrálo ale i tak stále hrálo na středu tabulky. Nutno dodat, že 
skupina byla letos velmi silná a třeba Vršovice B, které ještě loni hrály Přebor, byly na sestupu předposlední a zachránilo je 
nejspíše jen zmrazení skupiny. I tak musím poděkovat všem členům družstva za přístup a vstřícnost. Mirek Kamlach.  
 

Loko C: Ohlédnutí za nedokončenou sezónou. 
Letošní sezóna byla pro Céčko, na rozdíl od té minulé, pohodová. Nebyli jsme ohroženi sestupem a drželi jsme se v horní polovině 
tabulky. Podařilo se odložit obě kolize mezi Céčkem a Béčkem. Celkově jsme 4x vyhráli, 3x remizovali a jednou prohráli. Skončili 
jsme na pátém místě, ale měli jsme jeden odložený zápas s jedním z kandidátů sestupu... Nejúspěšnějším hráčem byl, už 
podruhé, Martin Čuchna se 67%. Uplatnily se i naše posily, především Pavel Štádler. Bohužel se nemohla moc uplatnit naše další 
posila Ondřej Hlaváček, který jako host, nemohl vždy nastoupit, protože bychom měli v sestavě čtyři tzv. „opísmenkované“ hráče, 
tj. volné hráče, hosty, nebo cizince. Bylo by dobré, kdyby Ondra mohl být příští rok v základní sestavě. 
Rád bych poděkoval své zástupkyni Miladě Horké, kapitánům Béčka a Déčka, Mirkovi Kamlachovi a Bohoušovi Davídkovi, kteří 
nám vycházeli vstříc při sestavování družstva pro jednotlivá utkání, Milanovi Líškovi za pomoc při přípravách utkání doma na 
Třebešíně a všem hráčům za jejich hru. Rád bych někomu předal svou kapitánskou pásku. Najde se někdo? Cedrik Haškovec cap. 
 

Loko D: V nedohrané soutěži, bylo družstvo "D" na třetím místě. Když uvážíme, že při kolizích nastupovali hráči základní sestavy, 
v družstvech "C", nebo i "B", je to výsledek hezký. Avšak naším cílem, nebyl postup do II. třídy, ale snaha nastoupit vždy s osmi 
hráči a mít šanci hrát s každým, jako rovný s rovným. Ne, vždy se to povedlo. Ukázalo se, že bez hostů se Déčko neobejde. 
Vzhledem k věku řady hráčů, to může být už příští rok problém. Bohouš Davídek 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Výsledky v databázi ŠSČR: https://www.chess.cz/souteze/kraj-11/rocnik-2019  i na webu Loko Praha: www.lokopraha.cz.  
(Lz-LokoP-14/20) 13.ročník) 


