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PARDUBICE – V úterý se odehrála pátá kola všech čtyř hlavních turnajů 29. ročníku 
mezinárodního festivalu šachu a her, turnaje se tak překlopí do své druhé poloviny. Ve 
velmistrovském turnaji Pardubice Open poprvé poznal hořkost porážky Vojtěch Zwardoň, 
toho porazil Nitzan Steinberg, jenž se tak osamostatnil na první pozici. Rozběhla se také série 
tří dopoledních bleskových turnajů AUTO IN Open. 
 
Páté kolo velmistrovského turnaje Pardubice Open bylo velmi bojovné, v přímém souboji o 
první místo porazil izraelský velmistr Nitzan Steinberg dosud skvěle hrajícího Vojtěcha 
Zwardoně. Tomu se nepovedlo zahájení partie a byl za to tvrdě potrestán, Steinberg tak 
zůstává jediným hráčem s plným počtem bodů. Svou vedoucí pozici bude ve středu hájit na 
první šachovnici proti Sergeji Movsesijanovi, jenž má o půl bodu méně. Ve výborných 
výkonech pokračoval v úterý Ind Stany, který po dlouhém boji zrealizoval výhodu pěšce a 
porazil druhého nasazeného Davida Paravyana. Krásnou partii sehrál Sergej Movsesjan, ten 
potvrdil výbornou formu a hezky porazil německého Franze Braeuera. O další překvapení se 
zasloužil opět indický hráč, a to Bharathakoti Harsha, jenž přesvědčivě porazil zkušeného 
ruského velmistra Viacheslava Zakhartsova. Souboj českých hráčů mezi pátým nasazeným 
Jiřím Štočkem a mezinárodním mistrem Tomášem Krausem rozhodla zkušenost českého 
reprezentanta Štočka, který se tak dotáhl zpět na čelo turnaje. Čtyři body má z českých hráčů 
kromě Vojtěcha Zwardoně a Jiřího Štočka také velmistr Pavel Šimáček. V pátém kole 
bohužel prohrál dvojnásobný vítěz Czech Openu Vlastimil Babula, ten nevyužil  velmi 
nadějnou pozici ze zahájení a podlehl velmistru Kirillu Bryzgalinovi, pro českého hráče tak 
už bude těžké dotahovat ztrátu. Pomalu začíná jít do tuhého, hlavní turnaj se překlápí do své 
druhé poloviny. V šestém kole může o dalším vývoji napovědět souboj na první šachovnici, 
kde se střetne Sergej Movsesjan s Nitzanem Steinbergem, tato partie by mohla jednoho 
z hráčů přiblížit k vítězství v celém turnaji. 
 
I Motorgas Open pokračoval v úterý svým pátým kolem, na čele se drží trojice pětibodových 
hráčů, nejlepším Čechem je se čtyřmi body Stanislav Galíček. I Gasco Open má na vrcholu 
pořadí tři pětibodové šachisty, o půl bodu za nimi zaostává Jan Slavík z ŠK DDM 
Třebechovice pod Orebem. Turnajem Dostihový spolek Open už prochází bez bodové ztráty 
pouze dva hráči, čtyři a půl bodu mají na svém kontě dva Češi, těmi jsou Tomáš Kotlant z ŠK 
Bohemia Pardubice a Tomáš Vrzal z Tatranu Poštorná. 
 
Začal také seriál tří dopoledních bleskových turnajů AUTO IN Open. Turnaj Q1 ovládl 
s deseti body mezinárodní mistr Emil Mirzoev, o bod za ním skončil druhý ukrajinský hráč 
Vitaliy Bernadskiy. Na třetím pozici se umístil Bogdan Lalic, ten za sebou nechal největší 
překvapení turnaje, českého mladíčka Richarda Mládka, který zkušeného chorvatského 



velmistra v posledním kole porazil a skončil na bramborové pozici jen kvůli horšímu 
pomocnému hodnocení. 
 

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