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PARDUBICE – 29. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open 2018 je u konce, 
v sobotu se odehrály poslední partie. Remízou v posledním kole rozhodl o svém vítězství 
v hlavním velmistrovském turnaji Pardubice Open Sergej Movsesjan, jenž jako první vyhrál 
tento turnaj potřetí. Motorgas Open suverénně ovládla ruská velmistryně Elmira Mirzoeva, jež 
v devíti kolech ztratila pouze půl bodu. V Gasco Open se nakonec z vítězství radoval díky 
lepšímu pomocnému hodnocení Sergei Polich. Ze čtyř hlavních turnajů dva ovládly ženy, svůj 
náskok uhájila v turnaji Dostihový spolek Open Batkhishiga Udval. Již nyní je znám termín 
jubilejního 30. ročníku festivalu, ten se uskuteční od 11. do 28. července 2019. 
 
V závěrečném devátém kole velmistrovského turnaje Pardubice Open skončily souboje na 
prvních dvou šachovnicích remízou, a tak se vítězem letošního ročníku stal Sergej Movsesjan. 
Tomu totiž v partii proti Lukaszi Jarmulovi stačila pouze remíza, což si pohlídal. Stal se 
historicky prvním hráčem, jenž vyhrál hlavní turnaj Czech Openu třikrát. Arménskému 
velmistrovi se to povedlo v letech 1995, 2016 a v letošním ročníku 2018. Lukaszi Jarmulovi 
pomohla remíza ke splnění si velmistrovské normy, navíc získal stříbrnou medaili. Vítězstvím 
nad maďarským Adamem Kozakem se katapultoval německý Christopher Noe ze třináctého 
místa až na bronzovou pozici. Přestože je velký nápor mladých hráčů, do první dvacítky se 
nedostal ani jeden šachista do osmnácti let. Nejlepším hráčem do osmnácti let se stal indický 
mezinárodní mistr Kumar Jena Rakesh, který skončil na 22. pozici. Svůj talent a potenciál 
potvrdila největší vycházející hvěda světového šachu, dvanáctiletý Ind Praggnanandhaa, který 
prošel celým kláním bez porážky a se ziskem 6,5 bodu obsadil 25. místo. Po loňském 
vítězství velmistra Krejčího se nakonec českým zástupcům nevedlo příliš dobře. Prvním 
českým hráčem v konečném pořadí je na 24. místě šestnáctiletý velmistr Thai Dai Van 
Nguyen. Nejmladší velmistr v historii českého šachu se stal nejlepším Čechem na turnaji 
Pardubice Open i díky tomu, že se Jiřímu Štočkovi – doplnit umístění v posledním kole 
nepodařilo porazit izraelského mezinárodního mistra Johnatana Bakalchuka. Velmi dobrým 
výkonem se prezentoval domácí mezinárodní mistr Jakub Půlpán, jenž získal 6 bodů, což 
stačilo na konečné 40. místo. V posledním kole vyhrál i první nasazený Jorden Van Foreest, 
který potvrdil své kvality a obsadil solidní desátou příčku. Nejlepší ženou turnaje byla skvěle 
hrající až 129. nasazená Nurgyul Salimova, ta skončila na 29. příčce a zároveň splnila normu 
mezinárodního mistra. Celkem bylo ve velmistrovském turnaji splněno čtrnáct norem – tři 
velmistrovské normy, pět norem mezinárodního mistra a šest norem mezinárodní mistryně. 
 
V turnaji Motorgas Open suverénně dokráčela až do vítězného konce ruská velmistryně 
Elmira Mirzoeva s fantastickým výsledkem 8,5 bodu z 9 kol. Poslední kolo vyhrála i přesto, 
že ji stačila pouze remíza. Nekompromisně porazila FM Mohsena Gabra, kterému to ovšem 
nemuselo příliš vadit, jelikož i přes porážku udržel díky vynikajícímu pomocnému hodnocení 
třetí místo. Druhou pozici obsadil se ziskem osmi bodů Ukrajinec Aleksei Aliferenko. 



Nejlepším Čechem turnaje se stal devátý Aleš Novák z pořádajícího klubu ŠK Bohemia 
Pardubice. 
 
Smolným koncem skončil pro Marii Lysenko turnaj Gasco Open, remíza v posledním kole 
s Dejanem Dimitrovem ji odsunula díky horšímu pomocnému hodnocení z prvního místa až 
na nepopulární bramborovou pozici. Hned čtyřice hráčů získala 7,5 bodu, o vítězi tak muselo 
rozhodovat lepší pomocné hodnocení. Díky němu se z vítězství radoval Sergei Polich, za ním 
skončil Dejan Dimitrov a na třetí pozici se umístil Alexandr Igumnov. Nejlepším českým 
šachistou se se sedmi body stal Jan Slavík. 
 
Mongolská hráčka Batkhishig Udval se dostala do čela Dostihový spolek Open 
v předposledním kole, na prvním místě se s půlbodovým náskokem udržela vítězstvím nad 
Pavlem Starenkyienkem. Na druhém místě skončil Ukrajinec Myhaylo Zhukovskyi, 
bronzovou medaili bral Rus Igor Igumnov. Až na šestém místě skončil mladý Kazach Lars 
Khaidarov, jenž vyhrál prvních sedm partií, ale poslední dvě nezvládl. Nejlepším Čechem se 
stal na jedenácté pozici se ziskem sedmi bodů Pavel Buk ze Sokolu Buštěhrad. 
 
V sobotu se hrál také tématický turnaj Perník Janoš Open, zúčastnilo se ho 35 hráčů z 8 zemí. 
O vítězství se dělila pětice hráčů, díky lepšímu pomocnému hodnocení skončil na nejvyšší 
příčce mezinárodní mistr Emil Mirzoev. Těsně pod stupni vítězů zůstal na čtvrtém místě 
Ondřej Kořínek. Ve VIP turnaji, který nesl název Paramo Cup, se z vítězství radoval Rus 
Sergej Bystrov, jenž se Czech Openu zúčastnil za ruský šachový časopis 64. Druhý skončil 
Rudolf Diblík a třetí místo obsadil Michal Vávra z advokátní kanceláře Bulinský, Vávra & 
Partners, která sponzoruje Czech Open. 
 
 

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