
Závěrečná zpráva o chaosu v Herlíkovicích 

 

Vážení šachový přátelé, dlouho jsem přemýšlel, jak vůbec zhodnotit akci, co napsat.  Poradil jsem se i 
s přáteli.  A tak je třeba se prvně omluvit za chaos v prvním a posledním dnu, když se to vlastně asi 
omluvit nedá, lze se jen poučit, jít dál, a příště být lepší.  

A jaké třeba si zvyknout, že jsme v Česku, v zemi kde úspěch se považuje za povinný a neúspěch se 
neodpouští. V zemi kde Vás jeden den plácají po zádech a chválí za turnaj v hotelu Don Giovanni, aby 
ti samí lidé při první příležitosti o Vás psali hate. 

1 – Objektivní potíže před akcí způsobené vnějšími vlivy. 

Když jsem psal první článek na web a nazval akci „Titanikem“ netušil jsem, jak blízko budu pravdě.  
Není to prosím nářek, ale varování pro ostatní, co vše se může pokazit na poslední chvilku. 

A - Ztráta dvou herních objektů 3 týdny před akcí, bohužel tím pádem i ztráta lepších ubytovacích 
kapacit. Podařilo se nahradit prostory na budově A a místem pro Fide Open, který měl například 
být původně v hotelu Albis. Stejně tak se na poslední chvilku museli shánět stoly. Na pomoc přišel 
KD ve Vrchlabí, děkuji.  

B – Dva dny před akcí, mi obsluha online šachovnice oznámila, že nepojede. Richard Sliva se 
nabídl, že jako můj asistent se pokusí zastat oboje. Odpadnutí zodpovědného člověka způsobilo 
řadu komplikací, které se musely řešit ad hoc na místě. 

C – Celodenní výpadek proudu ve Vrchlabí a širokém okolí, způsobený větrem ve čtvrtek před 
akcí měl za následek několik věcí. Omezenou možnost přípravy a vypnutá topení ve všech 
objektech používající k topení elektrický proud.  Mezi takové patřila i místnost pro Fide Open. 
Stejně jako některé pensiony. Bohužel tím došlo k nedostatečnému vyhřátí místnosti v první den 
turnaje. 

D – Je potřeba i zmínit změnu dlouholetého obchodního a pořadatelského partnera, na pomezí 
červen/červenec, o které jsme šachisty mimo jiné informovali na MČR mládeže v rapidu.  
Bohužel.  

2- Vliv COVIDU. 

Vzhledem k riziku zákazu podobných akcí bylo nutné vyvarovat se objednávkám, platbám a 
závazkům dopředu a většina věcí se musela stihnout v krátkém období těsně před akcí, když už 
bylo jasné, že žádné lockdowny na říjen vyhlášené nebudou. 

Vzhledem ke snaze omezovat shlukování osob na jednom místě byl i omezený doprovodný a 
večerní program. 

Pro kontext je možné se podívat na režim, který měli sportovci na olympiádě 2021 v Tokiu. 

 

 



3 – Co se povedlo? 

A - Podařilo se udržet uzavřenou komunitu a vyhnout se „promoření“ Covidem a uzavření akce.  
Zejména díky vhodnosti výběru místa pořádání, odlehlosti od civilizace. Ale také odpovědnému 
chování zúčastněných.  

B -Rychlé, pohodlné a kvalitní stravování v místě. 

C- Výběr více variant ubytování s odpovídající cenou. 

D - Doprovodný program, byl v anketě také hodnocen kladně. Škoda jen, že na paintball nás bylo 
málo a tak byl zrušen. 

E- Bohatý cenový fond, rozumím tomu, že někteří by radši spoustu malých cen. Já patřím do 
druhého tábora a tvrdím, že ceny mají být kvalitní, hodnotné. Losované ceny jsou příjemným 
doplněním fondu. 

3 - Co se nepovedlo? 

A – Organizace prvého dne a závěr, netřeba rozebírat, neboť toho bylo napsáno mnoho, je třeba 
se pro příště výrazně poučit. Jsem si plně vědom chyb a špatné přípravy. Slibuji, že na sobě dále 
budu pracovat a poučím se z nich.  

B - Krom toho co všichni víte, je třeba kritizovat špatné doplňování hygienických prostředků ze 
stran hotelu na některých místech, a to i přes řadu urgencí. 

C – Vulgární chování obsluhy kuchyně vůči klientům, přestože lidsky to chápu, toto nelze a musí 
se to zlepšit.  Vím o dvou incidentech, z doslechu. 

D -  „Alkohol v cenách byl míněn pro rodiče, případně trenéry, bez kterých by turnaj nikdy 
nemohl proběhnout. Vzhledem k následné kontroverzi již nebudeme do cen v budoucnu 
zařazovat“. 

E- Špatná sehranost nového týmu, koordinace. 

F – Online šachovnice, ze slíbených 50 šachovnic nám svaz dodal 45, abychom při jejich instalaci 
zjistili, že jich je 8 nových, a byli nám dodány bez potřebné kabeláže. Poděkovat musím Radimovi 
Borůvkovi, kterého ze svazu ve středu večer poslali s náhradou, kterou jsme okamžitě zapojili. 

4 – Anketa 

Hlasovalo 59 respondentů, výsledné hodnocení 1= nejlepší 

Anketní otázka Hodnocení 
Kvalita ubytování   1,8 
Strava 2,2 
Herní prostory 3,2 
Organizace hl. turnaje 3,9 
Organizace vedl. turnaje 3,6 
Práce trenérů 1,4 
Doprovodný program 2,3 



Práce rozhodčích   2,9 
Celkový dojem 3,3 
Nejlepší dojem Ubytování 
Nejhorší dojem Organizace 
Na akci mi 
chybělo 

Z konstruktivních: lepší 
přednášky, různé druhy 
sportu 

 

5 – Souhrn 

MČech v šachu do 16 let se v 3 společných kategoriích dívek a hochů zúčastnilo 212 hrajících, 
v doprovodných turnajích pak 73 hrajících. Kompletní výsledky naleznete zde.  

http://chess-results.com/tnr584903.aspx?lan=5 

 

Za pořadatele 

Michal Mach 

http://chess-results.com/tnr584903.aspx?lan=5

