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PARDUBICE – Úvod jubilejního 30. ročníku festivalu šachu a her Czech Open začal ve 
velkém stylu, kromě již tradičního Otevřeného mistrovství České republiky čtyřčlenných 
družstev odstartovalo také Mistrovství Evropy mládežnických týmů, do Pardubic se tak sjela 
evropská juniorská šachová špička. Tato prestižní mezinárodní akce se vrátila na pardubický 
zimní stadion po sedmi letech. 
 
 
Na Mistrovství Evropy mládežnických družstev startuje řada špičkových hráčů mezi nimiž 
najdeme několik mistrů světa a Evropy v čele s Viktorem Gažíkem ze Slovenska, jenž je 
úřadujícím mistrem světa v kategorii do osmnácti let. Šampionát se hraje ve čtyřech 
kategoriích, ve dvou otevřených, kde startují převážně chlapci, nastupují čtyřčlenné týmy do 
dvanácti a osmnácti let, v kategoriích dívek do dvanácti a osmnácti let startují dvoučlenná 
družstva. V rámci Mistrovství Evropy přicestovali do Pardubic šachisté z celkem osmnácti 
zemí. 
Úspěšné 1. kolo má za sebou družstvo MS region z Moravskoslezského kraje v kategorii do 
osmnácti let dívek, které remizovalo s favorizovaným Polskem. O obrovské překvapení 
v kategorii do dvanácti let chlapců se postarala Anglie, ta porazila vysoce favorizovaný tým 
Německa poměrem 4:0. Výborně zahráli i domácí družstva České republiky 1 a 3, která 
remizovala s favorizovanými Maďary, respektive Izraelci. 
 
Souběžně s Mistrovstvím Evropy odstartovalo ve čtvrtek také Otevřené mistrovství České 
republiky čtyřčlenných družstev se zápočtem na ELO FIDE a LOK ČR, což je zároveň 
Memoriál Ing. Svatoslava Záhorovského, v němž nastupuje celkem 114 týmů z osmi zemí. 
Zajímavá je účast špičkových reprezentantů Kolumbie, kteří kromě českých týmů patří jako 
pátí nasazení k jedněm z hlavních favoritů turnaje. Největším favoritem je několikanásobný 
vítěz ŠK Zikuda Turnov A, za který nastupuje letošní bronzový medailista z Mistrovství 
České republiky jednotlivců GM Pavel Šimáček. Jako druhý nasazený nastoupil do turnaje 
každoroční účastník z Ruska Yamal, jehož barvy hájí mimo jiné velmistrovská dvojice otec a 
syn Potapovové. Největším překvapením prvního kola byla překvapivá remíza 63. nasazeného 
Klubu šachistů Říčany 1925 se šestou nasazenou Roškovou šachovou akademií a 66. 
nasazený ŠK Ústí nad Orlicí A remizoval s devátým nasazeným ŠK Sokol Vyšehrad A. 
 
V pátek se festivalový kolos rozjede na plné obrátky, pokračovat bude ve čtvrtek rozehrané 
Mistrovství Evropy mládežnických týmů, druhým a třetím kolem Otevřené mistrovství České 
republiky čtyřčlenných družstev pod název Český Lev Kolešovice Open, zahájení čeká 
Otevřený ratingový turnaj se zápočtem na FIDE a LOK ČR hrající se pod názvem RMS CZ 
Open. Hrát se bude také Go, Backgammon, Dáma, navíc startuje Mistrovství České republiky 
v Hospodském kvízu. Dále budou pokračovat turnaje her Mankala, Bridž a Quartino, které 
probíhaly již ve čtvrtek. 
 



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