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Mistrovské soutěže družstev Praha 2022 
Konečné výsledky (8.4.2022) 

 

Letošní „mini-soutěž“ – dojmy s rozpaky, tak trochu loterie.  
Velký počet kontumací (celkových zápasů i jednotlivých partií napříč soupiskami celé soutěže)  

na kvalitě soutěže moc nepřidal, viz Chess-results – všechny skupiny Prahy zde: 
http://chess-results.com/tnr604210.aspx?lan=5. Alespoň jsme si tedy letos trochu zahráli. 

 

„Loko-družstvo roku“ 2022: pošesté Céčko – 87% bodů, 2.Déčko 75% , 3.Béčko 58%, 4.Áčko 25%. 
 

Kompletní výsledky a statistiky družstev najdete v Koníku č.75 (leden 2023). 
 

                                     Konečné umístění našich družstev v miniskupinách o 6ti:      
 

                                                 Přebor:                Loko A          6.místo    
                                                  I.třída:                Loko B          3.místo    
                                                 II.třída:                Loko C         1.místo    
                                                III.třída:                Loko D         2.místo  
 

Komentáře kapitánů: 
 

Loko A: 28 let trvající pohádka v Přeboru končí aniž by zazvonil zvonec. Dosti krátká soutěž (spíše taková šachová ruleta) a zároveň 
velmi podivná doba příliš pohody, soutěžního klidu a radosti ze šachu nepřinesla. Podmínky byly pro všechny sice stejné, ale při 
úbytku řady stardardních hráčů se kluby s plnými soupiskami svých družstev se situací vypořádaly zřejmě lépe. Nás to zastihlo 
nepřipravené a tak se letos po tolika odehraných sezónách loučíme s Přeborem a příští rok si zahrajeme I.třídu. Nepostihlo to ale jen 
nás, ve vedlejší mini-skupině sestupuje také Viktoria Žižkov A, což si za více jak 30 let kdy tuto soutěž hraji u Viktorky nepamatuji. 
Podobně dopadla i Praga A v I.třídě (sestupuje do II.), dříve stálý účastník Přeboru. Ale v našem Áčku jsme si to způsobili především 
sami. Přišli jsme o řadu hráčů, s tím torzem se to tak dalo již těžko hrát, i když ti zbylí se moc snažili. Ještě těsně před přihláškou 
nám odřekli 2 hosté (z toho 1 nový), ale ještě větší šok čekal kapitána týden před zahájením soutěže, když přišel o další 4 hráče, kteří 
z různých důvodů odmítli hrát. Hned v prvním zápase jsme tak byli v 7, což stačilo na těsnou porážku a pak už se to s námi vezlo a v 
soutěži o pouhých 5ti kolech se to těžko dohání. Uvidíme co bude za rok, snad budeme zase normálně hrát a soutěž si užijeme. Na 
závěr děkuji všem co hráli za účast i snahu bojovat ☺. Mirek Kamlach. 
 
Loko B:  
Jak popsat sezonu 2022?! Po roční pauze byla sezona zkrácená na 5 utkání. Navíc letos jsem převzal po Mirkovi roli kapitána. Takže 
sezona, která neměla obdoby. Naštěstí znáte Mirka - velmi dobře sekundoval, protože tým zná. Takže jsme mohli hrát i přes značné 
komplikace vždy v osmi. Navíc velmi dobře, i když trošku opatrně. 
Ale k dění v soutěži. Letos jsme se snažili bojovat o přední pozice, protože jsme měli také za cíl krýt záda týmu A. Ale soutěž byla 
nakonec taky rozbitá tím, že během soutěže navíc odstoupil tým Kobylis. Takže větší zaváhání přišlo až v posledním kole, kdy jsme 
prohráli s favorizovanou Duklou, která hrála šachy asi podobně jako blahé paměti Řecko ME ve fotbale. Jako kapitán tedy musím 
konstatovat: bojovali jsme se ctí a hrdě jsme soutěžili o čelní místa. První místo nevyšlo a náš A tým jsme nepodrželi, ale udělali jsme 
pro to maximum. Každopádně díky moc všem hráčům Béčka! Robert Kubíček. 
 
Loko C: V šachu vyhrává ten, který udělá chybu předposlední. Céčku se to letos podařilo. Vyhráli jsme s náskokem skupinu a nebyla 
to jenom náhoda – ze čtyřiceti partií jsme prohráli jen pět, z toho tři v posledním kole, kdy už o nic nešlo, nikdo včetně náhradníků 
neudělal méně než 50 % bodů, většina měla výrazně nad 50 %, Cedrik jako nejúspěšnější hráč dokonce 80 %. Postoupili jsme do 
první třídy, a ta nemusí být nad naše síly. Uvidíme. A ještě něco. Jsme u nás jediní, kdo má na soupisce ženu. Milada sice nehraje, 
protože nechce ztratit figuru, ale můžeme se těšit, že v příští sezóně, pokud konečně nastanou normální časy, bude opět při zápasech 
posilovat naši bojovnost a utěšovat nás po nezdarech. Céčko děkuje všem svým tvůrcům: Arnolde, díky za tvé buldočí úsilí porážet na 
první šachovnici ty nejlepší soupeře, muselo tě to stát hodně sil, Slávku, díky za tvou profesorskou hru a za partie, na které se dá 
kdykoli dívat, Pavle, díky za tvou neochvějnost a za dojem, že bys neprohrál ani s Capablancou, Martine, díky za tvou víru ve 
vítězství, Petře (Frouzi), díky za tvoji vášnivou bojovnost, bez tebe by to nebylo ono (nesmažeme už písmeno H vedle tvého jména na 
soupisce?), Ondřeji, díky za tvou houževnatost a za to, jak se noříš do partií a necháváš na šachovnici úplně všechno, a taky za 
ochotu cestovat kvůli zápasům na velké vzdálenosti, Petře (Pavlíčku), díky za pohledné šachy plné mladistvého elánu, za dobrý 
výsledek a taky za ochotu přijmout nasazení podle momentálního ela, čili na nižší šachovnici než bys měl být (víme, jak ti elo z roku 
na rok pulzuje až o sto bodů sem a tam), Cedriku, díky za nejlepší výkon ze všech, bez tebe bychom to nedokázali, Zdislave, díky za 
účinnou pomoc ve třech zápasech z pěti a za ochotu kdykoli přijít, Petře (Hájku), díky za krásnou partii a jediný stoprocentní výsledek 
v družstvu, Zdeňku, díky za ochotu zaskočit bezmála na poslední chvíli i za tu půlku, která voněla vítězstvím. Příští rok se možná 
nepotkáme v úplně stejné sestavě. Pokud zvládneme postavit tři družstva do první třídy, což závisí mimo jiné na ochotě a možnostech 
letos absentujících hráčů základních sestav A a B, vyžádá si zákaz sdílení hráčů  v rámci jedné skupiny nějaké menší změny. Ale to je 
ještě daleko. Céčko se loučí, příští rok na viděnou. Martin Čuchna. 
 
Loko D: Tato sezóna byla velice ovlivněna globálními omezeními (a opatřeními), někteří hráči základní sestavy letos z obav před 
nákazou soutěž vynechali. První kola jejich obavy potvrdila, hrálo se ve zmatku, s malým počtem hráčů. Jako kapitán ovšem musím 
ocenit své „svěřence“, kteří se se sezónou poprali. Výsledky byly nakonec vynikající, přehrál nás jen pozdější vítěz skupiny. Velice 
mne těší stabilita a spolehlivost jednotlivých výsledků, ani jednou se nestalo, že by náš hráč prohrál s papírově slabším soupeřem! 
Druhé místo je příslibem pro příští rok! Děkuji všem hráčům za výkony a těším se na další sezónu ☺. Petr Hájek. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ŠSČR: https://www.chess.cz/souteze/kraj-11/rocnik-2021 nebo na Chess-Results (všechny skupiny): https://chess-results.com/tnr604210.aspx?lan=5. 
Výsledky a zpravodajství na webu Loko Praha: www.lokopraha.cz.   
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