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PARDUBICE – Movsesjanovi bude podle kolegy velmistra svědčit domácí prostředí. Martin 

Petr: „Už nemoderuji V šachu. Pelta také nemoderuje Dohráno.“ 

 

V tuzemsku v současnosti jen stěží najdete někoho, kdo pro propagaci a hlavně pro 

popularizaci královské hry udělal víc, než šachový velmistr Martin Petr. Nedávno skončil 

kvůli možnému střetu zájmů na moderátorském postu oblíbeného pořadu České televize „V 

šachu“, který vedl šest let a stále na něm alespoň dramaturgicky spolupracuje. Jenže funkce 

místopředsedy Šachového svazu ČR se úplně tak s postem moderátora šachového pořadu 

neslučuje. „To máte, jako kdyby Pelta moderoval pořad Dohráno, to by vypadalo dost 

blbě,“ říká s úsměvem Martin Petr. 

Je to rodák z Broumova, ale mládí strávil v Hradci Králové a součástí Czech Openu je jako 

hráč zhruba dvacet let. Navíc hájí barvy extraligového týmu Gasco Pardubice, v Pardubicích 

strávil výraznou část kariéry, takže rivalitu mezi oběma městy nevnímá. „Czech open je pro 

mě jako Východočecha určitě srdeční záležitost. Připadá mi perfektní, že pořadatelé Honza 

Mazuch, Jirka Petružálek a Petr Laušman neusnuli na vavřínech, že se snaží festival stále 

posouvat dál. Samozřejmě proto musejí i některé činnosti či organizování turnajů delegovat 

na další spolupracovníky, což se jim daří a což je fantastické. Kdyby to chtěli dělat stále sami, 

tak jim podle mě postupně dojde elán, ale s dalšími pomocníky přicházejí i nové nápady a 

právě díky tomu se festival stále rozvíjí,“ hodnotí aktuální situaci při 30. ročníku Czech 

Openu šachový velmistr. 

Sám se letos zúčastnil turnaje čtyřčlenných družstev, turnaje v rapid šachu a řešitelské 

soutěže, do hlavního otevřeného velmistrovského openu ale nezasáhne. Jeho tipem na vítěze 

je druhý nasazený, arménský velmistr Sergej Movsesjan, pro kterého jsou Pardubice téměř 

domácím prostředím. „Je na domácí půdě a evidentně ho to nesvazuje, o čemž svědčí jeho 

vítězství v rapid šachu. Ty hlavní turnaje jsou velmi i časově náročné, trvají devět dní, takže 

jsou spíš pro hráče, kteří se šachu věnují intenzivně. Určitě nás čeká spousta zajímavých 

partií, protože startovní pole je velmi vyrovnané. Největšími soupeři budou bezesporu Sergej 

s prvním nasazeným Viktorem Lázničkou, ale víc věřím Sergejovi,“ otevřeně tipuje Martin 

Petr. 

Ten je v současnosti místopředsedou Šachového svazu ČR a horkým kandidátem na nového 

předsedu. Martin Petr už tolik netrénuje a více chce prospět královské hře z pozice činovníka. 

„Zrovna teď, když jsem hrál strašně na rapidu, tak jsem potkal Honzu Mazucha a ten mi 

povídá: Tak vidíš, už si na tom stejně jako my. Už budeš radši víc organizovat, než hrát. No, 

možná to tak je,“ pokračuje opět s typickým úsměvem vystudovaný doktor přírodních věd. 

Myslí si, že z pozice funkcionáře nebo v médiích může být šachům větším přínosem, než 

„aby se učil nový varianty sicilky“. 

Už to ale nebude z pozice moderátora pořadu „V šachu“. Na jeho post nastoupila nová 

moderátorka Karolína Sochorová. „Pro nás je velmi důležitá spolupráce s Českou televizí. 



Strašně nám pomáhá s propagací. Zrovna po skončení turnaje v rapid šachuodvysílali reportáž 

v Brankách, bodech, vteřinách, což by dříve bylo nemyslitelné,“ zdůrazňuje Martin Petr. 

A jak vidí budoucnost Czech Openu? „No to záleží na pořadatelích, ale já doufám, že budou 

pokračovat nejméně dalších třicet let, to by bylo super,“ uzavírá. 

 

 

Průběžné výsledky šachových turnajů a další informace naleznete na festivalových 

stránkách http://www.czechopen.net/. 
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