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PARDUBICE – V neděli pokračoval festival Czech Open třetím kolem hlavního turnaje 
Pardubice Open a turnaje B, který se hraje pod názvem Motorgas Open. Druhé kolo odehráli 
hráči v turnajích C a D – Gasco Open a Dostihový spolek Open. Konal se také bleskový 
turnaj Chládek a Tintěra Open, jenž ovládl ukrajinský mezinárodní mistr Viktor Skliarov. 
 
Nedělní třetí kolo velmistrovského turnaje Pardubice Open přineslo spoustu překvapení, vítěz 
rapidu a čtvrtý nasazený Vitaliy Bernadskiy podlehl polskému mezinárodnímu mistrovi 
Kacperu Drozdowskimu. Se svým německým soupeřem Franzem Braeuerem prohrál 
jedenáctý nasazený Mikhail Mozharov. Krásného úspěchu dosáhl mezinárodní mistr Vojtěch 
Zwardoň, který porazil šestnáctého nasazeného Dase Debashise. Kousek od prohry byl i první 
nasazený Jorden Van Foreest, jemuž se však povedlo s vypětím všech sil svou partii 
zremizovat, a ztratil tak jen půl bodu. Stejně tak remizoval šestý nasazený Deep Sengupta, 
remízu bez problému udržel i český velmistr Petr Neuman v partii s ruským velmistrem 
Vorobiovem. Ve vedení je již pouze jedenáctičlenná skupina v čele s třetím nasazeným 
Sergejem Movsesjanem. České barvy v ní hájí prozatím skvěle hrající Vojtěch Zwardoň, mezi 
hráči bez ztráty kytičky jsou i dva Izraelci a dva Indové. Ve čtvrtém kole se mohou diváci 
těšit mimo jiné na české derby mezi velmistry Petrem Neumanem a Jiřím Štočkem, kteří mají 
oba na svém kontě dva a půl bodu. 
 
V turnaji B nesoucím název Motorgas Open je třináctka hráčů s plným počtem bodů, mezi 
nimi jsou i tři čeští zástupci. Stanislav Galíček z ŠK Tachov a mládežničtí reprezentanti 
Anežka Vlková a Pavel Hasse. V turnajích C a D čeká šachisty náročné pondělí, budou totiž 
hrát dvojkolo. 
 
Kromě čtyř hlavních turnajů se hrál v neděli také doprovodný bleskový turnaj I pod názvem 
Chládek a Tintěra Open. V základní části se hrálo jedenáct kol, po kterých postoupilo osm 
nejlepších do vyřazovacích bojů, kde se hrálo KO systémem. Až do finále úspěšně prošli 
Viktor Skliarov a Platon Galperin, ukrajinský mezinárodní mistr Skliarov se radoval ze zisku 
zlata po výhře v poměru 1,5:0,5. V zápase dvou mezinárodních mistrů o třetí místo si Egor 
Bogdanov poradil s Emilem Mirzoevem. Nejlepším Čechem v turnaji se stal devátý Petr 
Ráliš, který smolně skončil před branami postupu. 
 
 

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