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Stejně jako každý rok i tentokrát se konalo Mistrovství Čech mládeže a již poněkolikáté v mém 

oblíbeném městě Harrachově. Vyhlídky na dobrá umístění a postupy na MČR byly v každé kategorii 

minimálně jedny, a proto jsme přijížděli s velkým očekáváním. Ale pěkně popořádku. 

 První, a to zcela nečekaný problém, nastal už při jízdě metrem na sraz na Černém mostě, kdy 

nám s Michalem metro zastávku před konečnou zastavilo, a museli jsme dojít asi kilák rychlou chůzí 

pěšky. Když jsme jen tak tak stihli autobus, s nelibostí jsem zjistil, že chůze se podepsala na vůni 

mého trička, čímž jsem si popudil cestující okolo sebe, včetně Pájína a Chmelíka, kteří seděli hned za 

mnou a odnesli můj pot nejvíce. 

 Po snězení Pájínovy svačiny a Michalových bonbónů jsme ještě za světla dojeli autobusem 

(ani tentokrát se nesehnal žádný řidič…)do cílového města a ubytovali se v penzionu, který jsme měli 

skoro pro sebe, vyjma jednoho pokoje, kde se ubytovali 2 mladí lidé, kteří si podle mého názoru 

pobyt moc neužili, vzhledem k našemu řádění a bordelu, který jsme tvořili, a to u nás nebydleli 2 

nejmladší hráči a největší bordeláři Petr s Ondrou, kteří se ubytovali s Petrovým tátou v blízkém 

penzionku. 

 Vzhledem k tomu, že se přes týden nedělo nic zajímavého, vyjma bordelu, který jsme 

způsobovali a vysloužili si za to 2 seřvání od nelítostného správce a zamčení se na pokoji, bych přešel 

k výsledkům. 

 Začal bych největším překvapením a tím rozhodně bylo vítězství Petra Macha v kategorii H12 

s celkovým ziskem 7,5 bodů z 9. Tento výsledek je o to obdivuhodnější, protože Petr může hrát tuto 

kategorii i příští rok a dokázal porazit i všechny soupeře o rok starší. I když se mi z některých partií 

v této kategorii (a to i na onlinu) chtělo blejt a i Petr tam měl své slabé chvilky a hlavně mnoho času 

na hodinách, časté koncovky však zvládal velmi dobře a hlavně díky tomu kategorii vyhrál. 

 Dalším překvapením byl výkon Kryštofa v H14. Z pozice dvanáctého nasazeného se 

probojoval na konečné 7. místo a dokonce si v posledním kole zahrál i na první šachovnici. Mě 

osobně překvapilo hlavně jeho tempo hraní, v porovnání s posledním rokem výrazně zpomalil a 

soustředěnost také byla na mnohem vyšší úrovni než před měsícem. I tady byl výsledek zcela 

zasloužený. 

 Na rozdíl od obou předchozích kategorií jsme měli v té nejvyšší hned trojnásobné zastoupení 

a to v podobě Vojty, Martina a mě. Vojta a já jsme z pozice 3. a 7. Nasazeného stoprocentně 

pomýšleli na postup, ale tenhle rok reálně pomýšlelo na postup asi tak 25 lidí a turnaj byl 

pravděpodobně nejsilnější za posledních deset let, což se potvrdilo už v prvním kole, kde ruplo 

mnoho favoritů, včetně Vojty, jehož soupeř s fide okolo 1670 skončil nakonec  4.celkově a zmínku 

určitě stojí  i cenná remíza Martina s 5.nasazeným. Vzhledem k abnormálnímu počtu vyrobených 

remíz stačilo k vítězství pouhých 6,5 bodu, ale bylo to všechno velmi našlapané. Já jsem nakonec přes 

dostání zugzwangu ve vyhrané pozici, strašidelně zahranou věžovku, ztrátu figury a thrillerech 

v posledních dvou kolech, kdy jsem musel obě partie vyhrát, skončil 9. (před 10. jsem byl díky 

vyššímu počtu výher)  což by za normálních okolností k postupu nestačilo, ale vzhledem k tomu, že 

přede mnou skončil ročník 2002, proklouzl jsem jako poslední postupující na vytoužené MČR. Vojta 

po hrůzostrašném začátku (1,5 z 5), zabojoval, čtyřikrát vyhrál, skončil patnáctý a má sice malou, ale 

šanci, že se na mistrovství dostane na divokou kartu. Martin může být se svým výkonem spokojený, i 

když občas střídal světlé chvilky s temnými, skončil 23., což bylo celkem vysoko nad jeho nasazením.  

 V Národním Openu napodobil táta Petra výkon svého syna a také poměrně překvapivě, ale 

zaslouženě vyhrál celý turnaj. Na 11. a 12. Místě se seřadili David a Michal, ale vzhledem k jejich 



nasazení jsem od nich čekal trochu lepší umístění a výkony. Vtipnou kuriozitkou bylo, že Davida si 

pořadatelé spletli s jiným Davidem Novotným, který má elo 1000 a hraje za jakýsi zapadákov. Po 

Davidově upozornění sice změnili jeho postavení na startovní listině, ale s jmenovkou se už tolik 

neobtěžovali a tak David měl na jmenovce napsané údaje výše. Další naši zástupci v Openu a to Gor, 

Honza a Dušan mohli být se svými výkony spokojeni, protože všichni přesáhli svým výkonem svá ela, 

zejména Gor, který předvedl velmi slušný výkon. Podle mého názoru si už po novém elu už nebudou 

moct stěžovat na to, že, cituji Dušana: „Jícha má velký elo a vůbec na to nehraje a my jsme mnohem 

lepší než on.“ 

 Své zástupce jsme měli i ve Fide openu, kde se umístil na pěkném 3. místě Chmelík, který byl 

ale spíš nasraný, že nedosáhl na stříbro, z čehož pramenila vyšší odměna a víc piv. Kostík, Molki a 

Ondra podali výkony přibližně na jejich elu, všichni měli své světlé i temné chvilky. 

 Už podruhé za sebou byl pro „všechny“ členy klubu povinný bleskový turnaj. Proč mám 

všechny v uvozovkách… Při spěšném zamykání pokojů byli nepochopitelně zamčeni Kryštof 

s Davidem, kteří se osvobodili příliš pozdě na to, aby odehráli turnaj. Já si ale myslím, že jim to ani 

moc nevadilo, protože počítačové hry jsou, soudě dle nahraných hodin za mistrovství, přednější než 

nějaké pitomé blicky. 

 Samotný turnaj ukončili 3 naši hráči v elitní desítce a to velmi překvapivě 5. Vojta, který si 

zlepšil chuť z nepovedeného turnaje pětikilem, navíc dokázal porazit i velkého velitele Pájína, který 

skončil 10. Mezi ně se vklínil ještě 8. Chmelík a já jsem skončil s ostatními v propadlišti dějin,  

přestože číslo nasazení mě k tomu nepředurčovalo. 

 Suma sumárum, jednalo se pravděpodobně o nejúspěšnější mládežnické mistrovství za 

dlouhou dobu, ne-li v celé kobyliské historii, 3 (možná 4) postupy ve všech kategoriích, to tu asi ještě 

nebylo. Navíc za celou dobu ani jednou nepršelo, což se dá na podzim v Krkonoších brát skoro jako 

zázrak, proto jsme si zpestřili pobýt výletem a častým fotbálkem. Dokonce se nám nestalo, že by 

někdo ztratil lísteček na jídlo, což se dá považovat za podobný zázrak jako dobré počasí. Jídlo bylo 

taky dobré (tedy aspoň podle mě), samozřejmě nescházelo legendární Krakonošovo péro s 

píchačkou. Snad bude příští ročník stejně úspěšný jako tento. 

 

Kilián (Kikina nebo jak chcete… :D)  

 

Výsledky zde: 

              http://chess-results.com/tnr190813.aspx?lan=5&art=1&rd=9&wi=821- H16 

 http://chess-results.com/tnr190812.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&wi=821-H14 

 http://chess-results.com/tnr190811.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&wi=821-H12 

 http://chess-results.com/tnr190814.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&wi=821- fide 

 http://chess-results.com/tnr190815.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&wi=821- národní 

 http://chess-results.com/tnr192749.aspx?lan=5&art=1&rd=11&turdet=YES&wi=821- blicky 
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