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PARDUBICE – První víkend Czech Openu 2019 zakončilo několik vyhlášení vítězů 
jednotlivých soutěží, Otevřené MČR čtyřčlenných družstev potřetí v historii ovládl ruský 
Yamal, hned za ním skončil ŠK Zikuda Turnov, který tak slavil titul českého mistra. Za 
polovinou je Mistrovství Evropy mládežnických družstev, v němž se pomalu krystalizují 
favorité na vítězství. 
 
Nedělní podvečer přinesl vyvrcholení šachového Otevřeného mistrovství republiky 
čtyřčlenných družstev, které se hrálo pod názvem Český lev Kolešovice Open. V šestém kole 
udělal důležitý krok k vítězství ruský Yamal, který v těžkém zápase porazil kolumbijský výběr. 
Pikantností bylo, že šachisté týmu Antioquia hráli s výrazným časovým hendikepem, jelikož 
přišli k partii později. Důvod byl jednoduchý, šesté kolo začínalo na rozdíl od ostatních ranních 
kol již v 8:00, čehož si kolumbijští hráči v propozicích nevšimli. Výbornou formu v turnaji 
potvrdil brněnský Duras, ten rozebral německé mladíčky z Hageneru drtivým způsobem 4:0. 
Do boje o medaile se po prohře s Yamalem v uplynulém kole vrátil první nasazený tým ŠK 
Zikuda Turnov, který porazil mladý pražský tým SK OAZA Praha A 3:1. V závěrečném 
sedmém kole Yamal potvrdil svou suverenitu, pohlídal si vítězství nad Durasem a stal se 
suverénním vítězem letošního ročníku. S dvoubodovým odstupem na druhém místě skončil 
první nasazený tým ŠK Zikuda Turnov A, ten se zároveň stal mistrem České republiky v soutěži 
čtyřčlenných družstev. Na třetí příčku se skvělým finišem dostala Moravská Slavia Brno, která 
si tak z Pardubic odváží stříbro z domácího mistrovství. ŠK Duras BVK Královo Pole sehrál 
vynikající turnaj, ovšem po prohře v posledním kole s ruským Yamalem spadl na nepopulární 
bramborovou pozici, těšit ho alespoň může zasloužená bronzová medaile z MČR. Skvělé šesté 
místo obsadil mladý tým Hagener SV 1 z Německa a svou sílu potvrdila kolumbijská výprava, 
která obsadila páté, respektive deváté místo (ženský tým). Nejúspěšnějšími hráči turnaje se stali 
zástupci ruského Yamalu IM Belyakov a GM Alexander Potapov, kteří oba získali plný počet 
bodů (7/7). 
 
Jediným hráčem s plným počtem bodů zůstává v sedmikolovém ratingovém turnaji RMS CZ 
Open IM Viktor Skliarov, jenž je pronásledovaný pětičlennou skupinou hráčů, kteří mají jen o 
půl bodů méně. Kromě zahraničních účastníků nás může těšit, že je mezi nimi i domácí talent 
Michal Jareš z 2222 ŠK Polabiny. 
 
Čtvrté kolo Mistrovství Evropy mládežnických družstev kategorie U18 Open bylo ve znamení 
tvrdých bojů favorizovaných týmů, většina duelů skončila po dlouhém boji remízou. Ve vedení 
je čtveřice týmů z Rakouska, Izraele, Srbska a Německa. Celá soutěž je velmi vyrovnaná, první 
čtveřici pronásleduje první nasazené Nizozemsko. 
Na čele kategorie do osmnácti let dívek se usadila dvojice reprezentace Německa a tým 
z bulharského Plevenu pronásledovaná týmem Slovenska, kterému se podařilo porazit šesté 
nasazené Polsko 2:0. Remízou skončil souboj českých týmů 1 a 2, skvěle zahrál zástupce 



Moravskoslezského kraje MS Region, ten po výhrách Kopcové s Gřesovou zdolal Slovinsko 2 
2:0. 
 
Po čtvrtém kole kategorie U12 Open se na čele usadil tým Maďarska, v těžkém zápase porazil 
doposud vedoucí Poláky. V pondělním kole čeká maďarské hráče první nasazená Francie, 
pokud tento zápas zvládnou, bude je už hodně těžké zastavit. Česká republika prožila na 
šampionátu velmi úspěšný den, český tým 1 porazil po vítězství Finka a Němce tým Anglie, 
tato výhra byla velmi důležitá obzvláště pro našeho nejtalentovanějšího hráče Finka, jemuž se 
nepovedl začátek mistrovství. V neuvěřitelné pohodě dorazil do Pardubic Jáchym Němec 
z Říčan, jenž si stále drží neuvěřitelnou stoprocentní bilanci. Zvítězilo i Česko 3, po výhrách 
Tadeáše Hladkého a Tomáše Mohapla porazilo favorizovaný tým Slovinska 2,5:1,5. Velmi 
dobře hráli i Češi 2, kteří po výhře svého lídra Jáchyma Šmolíka podlehli nejtěsnějším rozdílem 
mladíčkům z Turecka. 
 
Tahákem čtvrtého kola kategorie dívek do dvanácti let byl souboj druhého nasazeného týmu 
z Plevenu s Polskem, úspěšnější byly mladé polské šachisty, zvítězily 1,5:0,5 a usadily se tak 
na prvním místě tabulky. Českým dívkám se bohužel nedařilo, nad jejich síly byly týmy 
z Anglie a Turecka, v pondělním pátém kole je čeká vzájemný souboj. 
 
V neděli vyvrcholilo Mistrovství České republiky v Hospodském kvízu, mistrem pro rok 2019 
se stal Fanklub Dády Patrasové, po roce obsadil stříbrnou příčku olomoucký tým Ti Druzí a 
bronzovou příčku obsadili pražští SSS. Medaile se rozdávaly i v dalších soutěžích, B-turnaj 
družstev v bridži ovládlo družstvo Acol, v EVROPA Restaurant Open ve scrabblu zvítězil se 
ziskem dvanácti bodů z patnácti kol Martin Hrubý. Ve hře go opět po roce dominoval 
profesionální hráč ze Slovenska Pavol Lisý, v české dámě skončil na nejvyšší stupínku o bod 
před Jiřím Syslem Filip Kareta. 
 
 
 

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