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PARDUBICE – V pátek odstartoval v ČSOB Pojišťovna ARENĚ velmistrovský turnaj 
Pardubice Open, kterého se letos účastní 309 hráčů z celkem 38 zemí světa, mezi nimi je 43 
velmistrů a také 66 mezinárodních mistrů. Odehrál se také turnaj v baskickém šachu a turnaj 
čtyřčlenných družstev mládeže, ve kterém zvítězil domácí tým z Polabin. 
 
Do velmistrovského turnaje, který je zlatým hřebem celého festivalu, se letos přihlásilo 309 
hráčů z 38 států. Startovní pole velmistrovského turnaje je velmi vyrovnané, na vítězství může 
pomýšlet až třicítka hráčů. Prvním nasazeným je Jorden Van Foreest s ratingem 2640, 
následuje ho David Paravyan. Na startovní listině se jako třetí nachází v Pardubicích známý 
Sergej Movsesjan. Čtvrtý nasazený Vitaliy Bernadskiy bude na letošním ročníku Czech 
Openu útočit na třetí prvenství. Za ním se nachází nejlépe nasazený český hráč, kterým je 
reprezentant Jiří Štoček. Mezi favority patří i největší český talent, šestnáctiletý Thai Dai Van 
Nguyen, který je nejmladším velmistrem v historii českého šachu. Na hlavní turnaj 
přicestovala do Pardubic očekávaná spousta talentovaných hráčů, největší nadějí světového 
šachu je indický velmistr a 17. nasazený Praggnanandhaa, který má rating 2529. 
 
Mezi překvapení úvodního kola turnaje Pardubice Open patří remíza talentované ruské 
mládežnické reprezentantky a 164. nasazené Aleksandry Maltsevskayaové s 10. nasazeným 
GM Vojtěchem Plátem. Sílu ruského mládí pocítil na vlastní kůži i 14. nasazený zkušený 
Laszlo Gonda, jenž podlehl další ruské naději Germanu Perovi, který se narodil v roce 2003. 
 
V sobotním 2. kole se představí na druhé šachovnici proti Davidu Paravyanovi domácí hráč 
2222 ŠK Polabiny Jakub Půlpán. Vítěze turnaje v rapidu Vitaliye Bernadskiyho vyzve 
zkušený pražský velmistr a reprezentační trenér mládeže Marek Vokáč. Druhé kolo už nemusí 
být žádnou procházkou růžovým sadem, favorizovaní hráči se již budou střetávat se silnými 
soupeři. 
 
Odstartoval také turnaj B nesoucí název Motorgas Open, kterého se účastní 231 hráčů z 26 
zemí. Jedná se o ratingový turnaj obzvláště pro méně zkušené talentované hráče, kteří mají 
ELO pod 2300. Nejvýše nasazený je ruský hráč Kuzmin, ve startovní listě je za ním na druhé 
pozici Mohsen Gabr. Ze čtvrtého místa vstupovala do turnaje ruská velmistryně Elmira 
Mirzoeva. Nejvýše nasazeným českým hráčem je na desáté pozici Václav Pekař. 
 
V pátek se odehrál jednodenní turnaj Znovín Znojmo Open v baskickém šachu, který měl opět 
velmi silnou účast. Nastoupili v něm tři velmistři, jedna velmistryně a osm mezinárodních 
mistrů. Turnaj je specifický v tom, že hráč hraje v každém kole s jedním soupeřem na dvou 
šachovnicích, to znamená s bílými i černými, čímž se potírá výhoda bílých figur. První 
nasazený Vitaliy Bernadskiy se již podruhé na festivalu nezúčastnil 1. kola, tentokrát mu ale 



neúčast v prvním dvojkole chyběla, jelikož v 10. kole prohrál partii s překvapením turnaje 
Alexeyem Kukelkem a získáných 9 bodů z 12 možných stačilo až na 2. místo. Vítězem se stal 
ruský velmistr Mikhail Mozharov, který taktéž nehrál první dvojkolo, ale v průběhu soutěže 
ztratil pouze jednu remízu. 3. místo obsadil ukrajinský mezinárodní mistr Viktor Skliarov, na 
4. pozici skončil mladý Alexey Kukelko z Ukrajiny, jenž byl překvapením turnaje. 
 
Pouze v pátek se hrál také Chessbase Open, což byl otevřený turnaj čtyřčlenných družstev 
mládeže. Skvělého úspěchu v něm dosáhli domácí Tahouni z 2222 ŠK Polabiny A, kteří 
odrazili útok dvou silných ruských mužstev a zvítězili. Mezi jejich hlavní lídry patřili Rudolf 
Jun junior a Ondřej Půlpán. 
 

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