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PARDUBICE – První týden letošního 29. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her Czech 
Open je minulostí. Čtvrtek přinesl další turnajové vítěze, tentokrát v rapid šachu, ve kterém se 
hrály tři turnaje. 
 
Vyvrcholení velmi prestižní záležitosti bylo na programu ve čtvrtek v podvečer. Turnaj v 
rapid šachu Pardubický kraj Open totiž přilákal celkem 29 velmistrů a 2 velmistryně. Velmi 
silně obsazené klání v rapid šachu nabídlo strhující podívanou, o vítězi se rozhodlo v 8. kole 
v souboji mezi Sergejem Movsesjanem a Vitaliyem Bernadskiym. Pardubákům známý 
arménský velmistr podlehl výborně hrajícímu druhému nasazenému Bernadskiymu, 
v konečném výsledku si tak prohodili pořadí oproti startovní listině. „Rapid je mou oblíbenou 
disciplínou, jsem spokojený s řadou partií. Doufám, že mě vítězství bude motivovat do dalšího 
průběhu Czech Openu. Nejprve jsem prohrál remízovou pozici s Davidem Paravyanem, proti 
Sergeji Movsesjanovi jsem hrál tvořivě, s touto vítěznou partií jsem velice spokojený. 
Naposledy jsem byl v Pardubicích před osmi lety, když mi bylo čtrnáct let a měl jsem rating 
2450, ale to jsem zde hrál špatně. Zatím mohu být nadmíru spokojený, ve Fischerových 
šachách jsem nestihl první kolo, protože jsem do Pardubic přijel pozdě, nakonec jsem ale 
vyhrál zbylých šest partií a bral 1. místo. Hlavní turnaj očekávám hodně vyrovnaný, bude to 
velká bitva o 1. místo. Cítím se v dobré formě, pár měsíců před tímto turnaje jsem strávil 
tréninkem a jsem připraven bojovat o vítězství,“ řekl vítězný Ukrajinec, který bude v hlavním 
turnaji bojovat o třetí prvenství v letošním ročníku Czech Open. Třetí místo z turnaje G1 
putuje do Německa zásluhou devátého nasazeného zkešeného velmistra Philippa Schlossera. 
 
Turnaj se hrál zároveň jako MČR, nejlépe umístěným Čechem, a tím pádem i mistrem 
republiky, se stal velmistr Jiří Štoček, jenž skončil na páté příčce. „Můj titul mistra České 
republiky se rodil obtížně, začátek turnaje jsem málem nestihl, přišel jsem o půl hodiny 
později, ale naštěstí jsem neprohrál kontumačně a vybojoval remízu. Ve 2. kole jsem se 
štěstím otočil nepříjemně vyhlížející pozici proti Jaroslavu Krouželovi. První den jsem hrál 
špatně, druhý den už jsem se ale rozehrál. V 6. kole jsem sehrál poměrně hezkou partii s 
Deepem Senguptou. Z vítězství na MČR mám velkou radost a vážím si ho. Těším se na hlavní 
turnaj, který letos hraji již po pětadvacáté, mým cílem je co nejlepším hra nebo umístění,“ 
hodnotil Štoček. Druhé místo na Mistrovství České republiky vybojoval konečným sedmým 
místem velmistr Vojtěch Plát, třetí místo bral celkově šestnáctý Vítězslav Rašík. 
 
Skvělé výkony předváděli také Indové, pozoruhodné 14. místo obsadil dvanáctiletý IM 
Gukesh (1519). „Mohlo to být ještě lepší, ve 4. kole jsem prohrál vyhranou partii 
s Chinmayem Kulkarnim. Čtyři roky jsem ale nehrál turnaj v rapidu, proto mám tak nízký 
rating, takže mohu být alespoň částečně spokojený. Nedávno jsem v Srbsku získal titul 



mezinárodního mistra, při mé první návštěvě Pardubic je tak mým cílem bojovat o 
velmistrovskou normu,“ řekl nadějný Ind. 
 
V rapid šachu se hrály ještě dva turnaje pro hráče, kteří mají nižší ELO. Služby města 
Pardubic Open ovládla FM Nurgyul Salimova z Bulharska, na druhém místě skončil první 
nasazený Ukrajinec Olexiy Taranik, třetí místo bral 31. nasazený FM Tsvetan Stoyanov z 
Bulharska. Nejlepší český šachista se umístil na 6. místě, byl to Jan Slavík z ŠK DDM 
Třebechovice pod Orebem. Turnaj Kontax Open pak opanoval Rus Mikhail Druchenko s 
výsledkem 8/9. Na druhém místě skončila až 52. nasazená talentovaná Ruska Galina 
Mikheeva, na třetím pozici se umístil ukrajinský Tymur Salykin. V tomto turnaji byl 
nejlepším Čechem na 13. místě Bohuslav Vorel z 2222 ŠK Polabiny, jenž se zúčastnil všech 
dvaceti devíti dosavadních ročníků Czech Open.  
 
V pátek začíná v Pardubicích hlavní velmistrovský turnaj Pardubice Open, mezi jehož 
favority budou patřit i Vitaliy Bernadskiy se Sergejem Movsesjanem, tedy dva nejlepší hráči 
turnaje G1. 
 
 

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