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PARDUBICE – V pátek 19. července odstartovaly na Czech Openu tři z pěti hlavních turnajů, 
zároveň se odehrál otevřený turnaj v baskickém šachu a turnaj čtyřčlenných družstev mládeže. 
 
V pátek se odehrál otevřený turnaj v baskickém šachu, Znovín Znojmo Open, který proběhl 
plně v režii ukrajinských hráčů. Zvítězil Li Ming Peng, jenž je díky vítězství na dopoledních 
turnajích jedním z nejúspěšnějších hráčů festivalu. Nejlepším českým hráčem se stal na 
sedmém místě Ondřej Kořínek z TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší. 
 
Turnaj čtyřčlenných družstev mládeže Chessbase Open byl ve znamení souboje dvou prvních 
nasazených družstev ŠK Libštát a německého Hagener SV. Český celek remizoval pouze 
s německým týmem a jelikož Němci remizovali ještě jednou, tak Libštát zvítězil o bod. Těmto 
dvěma družstvům zdatně sekundoval domácí 2222 ŠK Polabiny A, ve kterém znamenitě zahrál 
mladý Jiří Bouška (ročník 2011). 
 
Rozběhly se také tři z pěti hlavních turnajů festivalu. Velmistrovský turnaj Pardubice Open je 
opět skvěle obsazen, nastoupilo do něj 323 hráčů z 37 zemí, devětadvacet velmistrů, čtyři 
velmistryně a padesát devět mezinárodních mistrů, což z něj činí jeden z nejsilnějších openů na 
světě. Mezi největšími favority velmistrovského turnaje jsou pardubický Viktor Láznička a 
trojnásobný vítěz festivalu Sergej Movsesjan. Mezi favority patří mimo jiné i další hráči 
s ratingem nad 2600F, nizozemský velmistr Jorden Van Foreest a Jose Eduardo Martinez 
Alcantara z Peru. Právě na úkor nizozemského mladíčka Van Foreesta se zrodilo největší 
překvapení prvního kola, když ho zdolala 164. nasazená ukrajinská naděje Maria Berdnyk 
(ročník 2003). Spousta špičkových velmistrů nezahájila turnaj nejlépe, půl bodu v prvním kole 
ztratili mimo jiné i čeští reprezentanti GM Jan Krejčí a GM Vlastimil Babula, jedni 
z předchozích vítězů hlavního turnaje. Naopak první dva nasazení hráči Movsesjan s Lázničkou 
nezaváhali. 
 
V Motorgas Open měří své síly 216 hráčů z 26 zemí, největším favoritem je ruský Gennadi 
Kuzmin, kterému by mohli roli favorita velmi ztížit i čeští mladíčci – třetí nasazený Jonáš Eret 
z ŠK Sokol Klatovy a pátý nasazený Marek Lojek z ŠK Slavia Orlová. 
 
Novinkou festivalu je turnaj pro hráče starší třiceti let nesoucí název Chládek a Tintěra Open, 
v němž jsou největšími favority lotyšský mezinárodní mistr Andrejs Strebkovs a FM Marian 
Sabol z ŠK Vysoké Mýto. 
 
 

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


