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PARDUBICE – Hlavní turnaje Czech Openu 2018 budou pomalu finišovat, ve středu se 
odehrála jejich šesté kola. Ve velmistrovském turnaji Pardubice Open uspěl v souboji o první 
příčku proti Nitzanu Steinbergovi Sergej Movsesjan, který se tak ujal vedení. Turnaje 
Motorgas Open a Gasco Open mají na čelních pozicích více hráčů se stejným počtem bodů, 
turnaj B konkrétně dva a turnaj C tři. Silně obsazený druhý turnaj seriálu bleskových turnajů 
AUTO IN Open ovládl dvanáctiletý Ind Gukesh. 
 
 
Vrcholem šestého kola velmistrovského turnaje Pardubice Open byla partie mezi Sergejem 
Movsesjanem a Nitzanem Steinbergem. Výborně hrající velmistr Movsesjan v ní získal 
výhodu ze zahájení, kterou bezpečně zrealizoval, a díky tomu vystřídal Steinberga na čele. Za 
ním je s půlbodovou ztrátou osmička pronásledovatelů, společně se Steinbergem do ní patří 
také čtveřice Indů. Prvnímu nasazenému Jordenu Van Foreestovi se nepodařilo bílými 
figurami porazit norského velmistra Valeriye Neverova, a nachází se tak až na desáté příčce, 
když vévodí skupině čtyř a půl bodových hráčů. Českým zástupcům v úplné špičce se 
nedařilo, prohrál jak Pavel Šimáček, tak Vojtěch Zwardoň. Remízou černými figurami se 
silným německým velmistrem Philippem Schlosserem zůstává na osmnáctém místě nejlepším 
Čechem Jiří Štoček. Mezi čtyř a půl bodové hráče se dále řadí také Karel Malinovský, jenž se 
po prohře ve třetím kole dostává zpět do hry a ve čtvrtek vyzve bílými fugurami druhého 
nasazeného Davida Paravyana. Lídra pořadí, Sergeje Movsesjana, čeká v 7. kole doposud 
výborně hrající ruský velmistr Mikhail Mozharov. Na druhém stole bude k vidění indické 
derby mezi Chakkravarthym Deepanem a Deepem Senguptou. Český reprezentant Jiří Štoček 
vyzve bílými figurami indickou naději osmnáctiletého Bharathakotiho Harshu. 
 
Na čele Motorgas Open už zůstává pouze dvojice šachistů s plným počtem bodů. Díky 
lepšímu pomocnému hodnocení je na první pozici Aleksei Aliferenko, za ním je ženská 
velmistryně Elmira Mirzoeva z Ruska. Vedoucí dvojice má bodový náskok, ve čtvrtečním 7. 
kole se utká ve vzájemném utkání, vítěz tohoto klání bude mít velké předpoklady k vítěztví v 
turnaji. 
 
V Gasco Open mají tři hráči na prvních místech pět a půl bodu, ve vedení je Ruska Maria 
Lysenko. S půlbodovou ztrátou za vedoucí trojicí je na sedmém míste Jan Slavík. Dostihový 
spolek Open průběžně po šestém kole vede s plným počtem šesti bodů teprve čtrnáctiletý 
Kazach Lars Khaidarov, na sedmém místě je s pěti body nejlepší český hráč Tomáš Vrzal 
z Tatranu Poštorná. 
 
I ve středu dopoledne pokračoval oblíbený seriál bleskových turnajů AUTO IN Open, který se 
započítává na rating FIDE. Turnaje Q2 se zúčastnilo 103 hráčů ze 14 zemí světa. Nastoupili 



v něm dva velmistři a sedm mezinárodních mistrů. Suverénně zvítězil se ziskem devíti bodů 
z jedenácti kol dvanáctiletý indický IM Gukesh. V silně obsazeném turnaji se velmistři 
umístili až na čtvrtém a šestém místě. Nejlepším Čechem se stal na dvanáctém místě Ondřej 
Kořínek z TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší. 
 
 

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