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PARDUBICE – První hrací víkend letošního Czech Openu byl vůbec nejnabitější částí 
festivalového programu. Plocha ČSOB Pojišťovna areny praskala ve švech od rána do večera, 
uskutečnily se zde totiž desítky turnajů v nejrůznějších hrách. 
 
Nedělní podvečer přinesl vyvrcholení šachového Mistrovství republiky čtyřčlenných društev, 
které se hrálo pod názvem Český lev Kolešovice Open. V 6. kole se klíčový boj odehrával na 
první šachovnici, kde domácí 2222 ŠK Polabiny A vyzvaly dosud vedoucí Moravskou Slavii 
Brno A. Zápas rozhodl Michal Novotný, jenž po skvělém výkonu porazil zkušeného velmistra 
Pavla Blatného, a rozhodl tak o výhře Polabin 2,5:1,5. Remízou s Unichess A ztratil i druhý 
nasazený Yamal 1. Kolo před koncem soutěže se tak dostaly do vedení Polabiny s bodovým 
náskokem před osmičlenou skupinou pronásledovatelů. Vše rozhodl v posledním kole boj na 
první šachovnici mezi pardubickým týmem z Polabin a ruským Yamalem 1. Domácí 
překvapili hosty z Ruska nasazením své jedničky, do hry šel renomovaný velmistr Jan 
Votava. Ukázalo se, že šlo o skvělý tah, jelikož hráči na ostatních šachovnicích remizovali a 
Jan Votava porazil po dobrém výkonu Pavla Potapova. Závěrečné kolo bylo plné překvapení, 
Moravská Slavia Brno A nenavázala na svělé výkony z úvodních pěti kol a podlehla TJ 
Pankrác. Za zmínku stojí excelentní výkon brněnského velmistra Tomáše Poláka z Moravské 
Slavie Brno A, který se stal s výsledkem 6,5 získaných bodů ze 7 kol nejlepším hráčem 
turnaje. Krásnou výhrou se se soutěží rozloučil David Výprachtický, jenž zdolal Lukáše 
Černouška, a zařídil tak ŠK Oáze Praha A překvapivé vítězství nad Unichessem A. Patnáctá 
nasazená TJ Sparta Kutná Hora remizovala s obhájcem titulu ŠK Zikuda Turnov A, čímž ho 
připravila o šanci na medaili. Na nejvyšší stupínek se při předávání medailí postavilo družstvo 
2222 ŠK Polabiny A, druzí skončili hráči ŠK Oáza Praha A, na třetím místě se umístil TJ 
Pankrác. Toto pořadí platilo jak pro celkový turnaj Český lev Kolešovice Open, tak pro MČR 
čtyřčlenných družstev. 
 
Vítěze našla také řešitelská soutěž v šachu nesoucí název Aquacentrum Pardubice Open, tím 
se stal ruský hráč Andrej Selivanov. Následovali ho dva hráči z Litvy, a to Martynas Limontas 
a Vidmantas Satkus. Nejlepším z Čechů se stal Martin Petr, čímž si zajistil titul mistra České 
republiky. Je to vůbec první velmistr v klasickém šachu v historii, který kdy vyhrál 
Mistrovství České republiky v řešitelské soutěži. 
 
Medaile se rozdávaly také v dalších soutěžích. Hru zatre ovládl Michal Böhm, druhý skončil 
Fili Jeřábek a třetí místo mělo ženské zastoupení, skončila na něm totiž Alena Vávrová. 
Turnaj ve scrabblu nesl název Evropa restaurant Open, jehož vítězem se stal Jaromír Buksa, 
za ním se na stupni vítězů postavili Břetislav Basta a Jiří Kamín. Dalším mistrem České 
republiky byl v Pardubicích vyhlášen Štěpán Tesařík, který ovládl Mistrovství České 
republiky v gomoku nesoucí podtitul Hotel Labe Open. 



 
 

Průběžné výsledky šachových turnajů a další informace naleznete na festivalových 
stránkách http://www.czechopen.net/. 
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