
MČR Kouty nad Desnou 2016 

MČR dopadlo tragicky. Ubytování bylo tragické, jídlo bylo tragické, wifina byla tragická, 

nálada byla tragická, zdraví bylo tragické, dostupnost obchodů byla tragická a v neposlední 

řadě i výkony a hlavně výsledky byly tragické.  

 Tak nějak nevím, čím začít. Asi celkem pěkným výkonem Chmelíka ve FIDE Openu, 

kde splnil nasazení a získal 5 bodíků do ELA. Turnaj rozehrál dvěma výhrami, pak přišly 

remízy, výhra, prohra, která ho připravila o medaili, a nakonec po výhře v posledním kole 

vybojoval konečné páté místo, za což dostal knížku… Zajímavé je, že dokázal porazit všechny 

3 holky, se kterými hrál, za což má můj velký obdiv. 

 Teď již k tomu tragickému. Začnu tím nejtragičtějším výkonem a tím je pochopitelně 

výkon můj. Jako desátý nasazený jsem si myslel aspoň na udržení se v první polovině, 

nejhůře okolo ní. Všechno to dopadlo úplně jinak a jak jinak než tragicky a to v podobě 

konečného předposledního (!) místa. Co hůř, já nehrál vyloženě tragicky, ale nedokázal jsem 

vyhrát asi 5 vyhraných partií, zvláště ta první mě bude mrzet ještě hodně dlouho. 

 Rychle pryč do H14. Tam se Kryštofovi stejně jako mně moc nedařilo, občas hrál 

opravdu příšerně, ale nakonec nedopadl tak jako já a skončil okolo svého nasazení (18.), což 

může být v podstatě jakýmsi úspěchem. 

 Abych nekřivdil, Petr v H12 dopadl celkem dobře, těsně se nevešel do elitní desítky, 

ale i konečné 11. Místo i vzhledem k tomu, že v této kategorii má ještě „rok“, je dle mého 

názoru slušný úspěch. Ondra však dopadl ještě lépe a dokonce obhájil 2. Místo z předchozího 

roku v nižší kategorii, což je naprosto epochální výsledek. Škoda jen, že stále nehájí náš klub 

a tudíž jsme zase bez medaile. 

 O Gorových výkonech toho moc nevím, jen to, že jednou spadl, podruhé zas prohrál 

remis a nakonec z toho bylo 15. Místo, takže Gor splnil nasazení. 

 Ani v blickách se moc nedařilo. Pájín skončil nakonec 8., já po hrůzném výkonu 20. a 

Chmelík až 38.  

 Korunu všemu nasadil den před odjezdem Kryštof, který si při houpání na schodech 

zlomil ruku a odnesl si nejen bolestivé zranění, ale i nepřívětivý pohled Pájína. No, snad to 

příští rok bude lepší… 

 

H16: http://chess-results.com/tnr210113.aspx?lan=5&art=0&fed=CZE&turdet=YES&wi=984 

H14: http://chess-results.com/tnr210112.aspx?lan=5&art=0&fed=CZE&turdet=YES&wi=984 

H12: http://chess-results.com/tnr210111.aspx?lan=5&art=0&fed=CZE&turdet=YES&wi=984 

FIDE: http://chess-results.com/tnr210115.aspx?lan=5&art=0&fed=CZE&turdet=YES&wi=984 

Národní: http://chess-

results.com/tnr210116.aspx?lan=5&art=0&fed=CZE&turdet=YES&wi=984 
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