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OČIMA REPORTÉRA BOHUMILA ROUBA 

 

Pořadatelé Czech Openu na hrad! 

 

Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu 

dá dělat. Slovy klasika české lidové tvorby chci nastínit fakt, že festival šachu a her Czech 

Open, který letos slaví své 30. narozeniny, udělal pro věhlas Pardubic v celkovém součtu ve 

světě víc, než jeho světoznámí hokejoví odchovanci, než parádní plochodrážní závod Zlatá 

přilba nebo legendární dostih o Velkou pardubickou. Ano, jsou to klenoty, kterých si je nutno 

vážit, ale nepřeceňovat. Když jsem mluvil osobně s ikonou kultovního seriálu Hvězdná brána 

Christopherem Judgem, představitelem svobodného jaffy T´elca, který miluje hokej a v 

rodném Los Angeles se snaží nevynechat jediný zápas, znal jména pardubických hráčů, kteří 

se proslavili v zámořské NHL, ale nevěděl, že jsou z Pardubic. Plochou dráhu sledují snad 

nejvíce sousedé v Polsku, kdo ji ale zná třeba v Americe nebo na asijském kontinentu? A 

překážkové dostihy? Miluji je, ale ve světě jsou na ústupu a příznivci koňských klání už je 

mimo Evropu ani neznají. Vítězí bohužel ty rovinové. Ale šachistů je po světě podle odhadů 

téměř miliarda, podle střízlivějšího odhadu šachové federace FIDE je z nich aktivních asi 200 

- 300 milionů hráčů. Světe div se ale, mezi šachisty je na celém světě Czech Open pojem, 

neřku - li fenomén. Překvapení čekalo třeba na štáb České televize, když se reportér dotázal 

Kolumbijců, jak je vůbec napadlo přijet na východ Čech na šachy. Odpověď byla možná 

nečekaná, ale velmi jasná. Vždyť o Czech Openu všichni v Kolumbii vědí, co je to za otázku? 

Keep smiling. Multijazyčný Arménec, šachový velmistr Sergej Movsesjan to umocnil slovy: 

"Není na světě stát, kde se hrají šachy a nevěděli by o Czech openu."  Pořadatelské trio 

Mazuch, Petružálek, Laušman si proto podle mě zaslouží velké uznání, nebo jsou šachisté a 

příznivci dalších her, které festival nabízí, jen banda podivínů? Jen letos jich do Pardubic 

přijíždí kolem pěti tisíc z téměř šedesáti států. Je to stále málo? 

 

Bohumil Roub - nezávislý novinář a příležitostný šachista 

 

 


