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PARDUBICE – Ve středu vyvrcholilo na Czech Openu Mistrovství Evropy mládežnických 
družstev, zlato si z Pardubic odváží Německo, bulharský tým z Plevenu a rovnou dvě sady 
zlatých medailí Polsko. Vítěze poznaly také turnaje RSM CZ Open, FLAMY Open, v rapid 
šachu a mistrovství světa v Polgár Superstar Chess. 
  
 
Poslední kolo Mistrovství Evropy mládežnických družstev kategorie U18 Open nic nezměnilo 
na pořadí na medailových pozicích, šampionem se stal tým Německa před Nizozemskem a 
Rakouskem. Nejlepšími hráči byli slovenský mezinárodní mistr Viktor Gažík a FM Marc 
Morgunov z Rakouska. Český tým obsadil po solidním výkonu jedenáctou příčku, nejvíce se 
dařilo FM Ondřeji Švandovi, Marku Míčovi (3/5) a FM Vojtěchu Šrámkovi (2,5/4). 
 
O prvních dvou místech v kategorii dívek do osmnácti let bylo rozhodnuto dávno před 
finišem, v soutěži dominovaly celky bulharského Plevenu a Německa. Lepší pomocné 
hodnocení přiklonilo zlaté medaile na stranu ECU-Pleven. Stříbrné Němky porazily v 
posledním kole do té doby třetí Rumunky, a tak se po vítězství nad slovinským týmem mohou 
z bronzové medaile radovat hráčky Slovenska. České reprezentační týmy skončily na 
devátém, respektive třináctém místě, zástupce Moravskoslezského kraje MS region obsadil 
jedenáctou příčku. Skvěle hrála Zuzana Gřesová (MS region), jež získala pět bodů ze sedmi 
partií. Velmi dobře jí sekundovaly reprezentantky Karin Němcová (4,5/7) a velká naděje 
českého šachu Anna Lhotská (2,5/4). Nejlepšími hráčkami šampionátu v kategorii dívek do 
osmnácti let byly WGM Nurgyul Salimova (ECU-Pleven) a FM Jana Schneider z Německa. 
 
V kategorii U12 Open zaváhal polský tým pouze jednou, zbylých šest zápasů vyhrál a zcela 
zaslouženě zvítězil. Stříbro si odváží první nasazená Francie a bronz i přes překvapivou 
porážku v poslední kole Maďarsko. Skvěle se prezentovalo Česko 1, tento talentovaný tým 
obsadil páté místo, což byl nejlepší český výsledek. Druhý a třetí český tým přijel do Pardubic 
převážně získávat zkušenosti a obsadil desátou, respektive jedenáctou příčku. Za vyzdvihnutí 
stojí výkony Jáchyma Němce (5,5/7) a Karla Brožky (5/7). Nejlepšími hráči mistrovství byli 
Jan Klimkowski z Polska a hráč s největším FIDE ratingem v této kategorii (2412) 
francouzský FM Andria Marc Maurizzi. 
 
Souboj posledního kola o první místo v kategorii do dvanácti let dívek mezi Polskem a 
Tureckem skončil bojovnou remízou, Polky si tak před stříbrným Tureckem udržely 
jednobodový náskok a staly se mistryněmi Evropy. Bronz patří bulharskému týmu z Plevenu. 
České reprezentantky skončily na sedmém a osmém místě, nejlepšími hráčkami v této 
kategorii se staly Galina Mikheeva z Ruska a Maria Siekanska z Polska. 
 



Ve středu probíhala také řada dalších šachových turnajů. Díky vítězství v posledním kole nad 
švédským Andersem Langem se vítězem RSM CZ Openu stal ukrajinský mezinárodní mistr 
Viktor Skliarov se ziskem šesti bodů, stříbro si z Pardubic odváží FM Vsevolod Rytenko z 
Ukrajiny a bronz patří IM Andrejsi Strebkovsovi z Lotyšska, šachisté na druhém a třetím 
místě měli shodně 5,5 bodu. Nejlepším českým hráčem se stal na osmém místě Michal Jareš z 
domácího 2222 ŠK Polabiny. 
 
Velmi kvalitně obsazený byl otevřený turnaj v superbleskovém šachu FLAMY Open, 
účastnili se ho hráči ze 13 zemí, čtyři velmistři, deset mezinárodních mistrů, každý hráč má v 
tomto turnaji pouze tři minuty na partii. Zvítězil ukrajinský mezinárodní mistr Li Min Peng, 
druhé místo obsadil taktéž ukrajinský hráč Platon Galperin a bronz si odváží první nasazený 
mezinárodní mistr Gabor Nagy z Maďarska. Nejlepším českým hráčem byl na desátém místě 
Martin Nehyba z TJ Sokol Skalička. 
 
Za účasti jednadvaceti hráčů ze šesti zemí, kromě domácího Česka a Maďarska, které hru 
vymyslelo, se účastnily také týmy z Chile, Izraele, Ruska a USA, probíhalo Mistrovství světa 
v Polgár Superstar Chess. Šampionem se stal Tom Polgar-Shutzman z Izraele před Oliverem 
Dorogim z Maďarska a Joshuou Colasem z USA. Turnaje se zúčastnil jeden český zástupce, 
Tomáš Vrzal z Tatranu Poštorná, jenž obsadil pěknou sedmou příčku. 
 
Ve středu v podvečer zahájily velmi očekávané turnaje v rapid šachu. Turnaje G1 hraného 
jako Pardubický kraj Open se účastní jako obvykle řada špičkových hráčů, tentokráte mezi 
startujícími najdeme 23 velmistrů, 39 mezinárodních mistrů ze 30 zemí a největším favoritem 
je první nasazený Sergej Movsesjan. 
 
 
 

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