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PARDUBICE – Ve velmistrovském turnaji Pardubice Open se vítězstvím nad Deepanem 
přiblížil k celkovému prvenství Sergej Movsesjan. Dalším třem hlavním turnajům vládnou po 
osmém kole ženy, Motorgas Open vede Elmira Mirzoeva, na prvním místě v Gasco Open je 
Maria Lysenko a Dostihovému spolku Open kraluje Batkhishig Udval. V pátek se hrál také 
bleskový turnaj čtyřčlenných družstev nesoucí název Barth Open, jehož první dvě místa 
obsadily ukrajinské týmy, třetí skončil československý tým. O konečném pořadí hlavních 
turnajů se bude rozhodovat v sobotu, kdy se odehraje závěrečné deváté kolo. 
 
 
V osmém kole velmistrovského turnaje Pardubice Open se o první místo na první šachovnici 
utkali Sergej Movsesjan a Chakkravarthy Deepan. Arménský velmistr Movsesjan se v partii 
prezentoval parádním výkonem, rozstřílel indického soupeře a je jen kousek od vítězství 
v letošním ročníku Czech Openu. Jeho výhra se rodila poměrně rychle, velmistru Deepanovi 
se nepovedlo zahájení, čehož Movsesjan využil a partii rychle ukončil. Dostal se tak do 
půlbodového trháku před trojici pronásledovatelů a v posledním kole mu proti dvacetiletému 
IM Lukaszi Jarmulovi stačí k celkovému vítězství remíza. Ve skvělém představení pokračuje 
nestárnoucí velmistr Valeriy Neverov, jenž v sedmém kole odstranil v boji o vítězství prvního 
nasazeného Jordena Van Foreesta, v osmém kole zase čtvrtého nasazeného Vitaliye 
Bernadskiyho. České fanoušky moc nepotěšil jeden z trojice pronásledovatelů Movsesjana, 
Pavel Potapov, který porazil českého velmistra Jiřího Štočka. Nejlepším Čechem je tak 
prozatím na 22. místě velmistr Pavel Šimáček. 
  
I v turnaji Motorgas Open došlo na osamostatnění se hráče na první pozici. Ve vedení je 
velmistryně Elmira Mirzoeva, jež pokračuje ve skvělých výkonech a má půlbodový náskok 
před Alekseiem Aliferenkem a Mohsenem Gabrem. Nejlepší Čech Václav Pekař se po remíze 
s Alekseiem Aliferenkem propadl o dvě místa, je tak na sedmé příčce. 
 
Po osmém kole turnaje Gasco Open se vedoucí pětice šestibodových hráčů smrskla na dvojici 
sedmibodových. Ve vedení je i nadále Ruska Maria Lysenko, díky horší pomocnému 
hodnocení se se stejným počtem získaných bodů za ní na druhém místě nachází Dejan 
Dimitrov. Jejich sobotní vzájemný zápas by měl rozhodnout o vítězi turnaje. Nejlepším 
českým šachistou je na deváté pozici Oto Jadud ze Sokolu Lázně Bohdaneč. 
 
Také Dostihovému spolku Open vévodí šachistka, tou je s půlbodovým náskokem Mongolka 
Batkhishig Udval. V prvních sedmi kolech nenašel Lars Khaidarov přemožitele, vyzrála na 
něj až v osmém kole právě Udval. Ta je ve vedení před trojicí pronásledovatelů, s jedním 
z nich, kterým je Pavlo Starenkyi, se střetne v závěrečném devátém kole. 
 



V pátek se odehrál pod názvem Barth Open bleskový turnaj čtyřčlenných družstev, zúčastnil 
se ho druhý největší počet družstev v historii, a to 28 týmů. Turnaji kralovaly ukrajinské 
celky, které obsadily první dvě místa. Jako první skončil tým Tsyklopy, na druhé pozici se 
umístil Ukraine Youth Team. Třetí místo vybojoval československý tým Tvoje máma - Your 
mama. Perličkou turnaje je účast ředitele Czech Openu Jana Mazucha a jeho zástupce Petra 
Laušmana. Oba startovali za tým Black elephant, který skončil na konečném 16. místě. 
Nejlepším hráčem turnaje se stal mezinárodní mistr Emil Mirzoev, jenž uhrál na první 
šachovnici famózních 10/11, čímž výrazně pomohl celku Tsyklopy ke zlatu. 
 
 

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