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PARDUBICE – V sobotu 20. července již probíhalo všech pět hlavních turnajů festivalu šachu 

a her Czech Open, vypukly totiž turnaje C a D, do Pardubic tak už dorazilo kompletní hráčské 

obsazení. Hlavních turnajů se účastní 1063 hráčů z rekordních 52 zemí světa. 

 

V hlavním velmistrovském turnaji Pardubice Open ve 2. kole pohodlně zvítězili největší 

favorité, druhý bod si připsali první dva nasazení GM Viktor Láznička a GM Sergej Movsesjan. 

K vidění bylo pardubické derby, když právě první nasazený Láznička porazil Tomáše Ludvíka 

z 2222 ŠK Polabiny. Naopak ostatním favoritům se v Pardubicích prozatím nedaří a ztrácejí, 

čtvrtý nasazený peruánský velmistr Alcantara Martinez podlehl ruskému velmistru 

Domogaeovi. Plný počet dvou bodů má pouze desítka hráčů, české barvy může těšit, že mezi 

nimi najdeme také osmého nasazeného velmistra Jiřího Štočka a mladíky IM Tomáše Krause a 

FM Martina Holana. 

 

Mezi devítkou stoprocentních hráčů turnaje Motorgas Open najdeme pátého nasazeného Marka 

Lojka a prozatím výborně hrajícího Marka Černého z domácího týmu 2222 ŠK Polabiny. 

 

V turnaji C nesoucím název Gasco Open mohou startovat hráči s ratingem do 2100F, tento 

turnaj odstartoval v sobotu prvním kolem a startovní pole je v něm velmi vyrovnané. Na 

vítězství může pomýšlet desítka hráčů, jedním z velkých favoritů je domácí Oldřich Kastner 

z ŠK Bohemia Pardubice, jenž nezaváhal a porazil Pavla Mráze.  

 

V turnaji D hrajícím se pod názvem Timra Open mohou startovat hráči s ratingem do 1700F a 

také v něm je startovní pole velice vyrovnané. Nastoupilo do něj 223 šachistů z 19 zemí a mezi 

hlavní favority patří i druhý nasazený Tomáš Lajsek ze Sparty Kutná Hora. 

 

V turnaji Chládek a Tintěra Open určeném pro hráče starší třiceti let se ve 2. kole zrodilo 

překvapení na úkor druhého nasazeného Mariana Sobola z Vysokého Mýta, jenž ačkoliv hrál 

bílými figurami, velmi překvapivě podlehl Milanu Petrasovi. 

 

V sobotu proběhlo mistrovství světa ve Frolov Chess, které ovládli ukrajinští šachisté a mistrem 

světa se stal suverénně se ziskem šesti bodů ze šesti partií Viktor Matviishen před Vladyslavem 

Sydorykou a Danylem Mosesovem. Nejlepším českým hráčem byl na osmém místě Milan 

Petras, jenž tak prožil velice úspěšný den. Do Pardubic přijela historicky nejpočetnější výprava 

z Ukrajiny, do hlavních turnajů se zapojilo celkem 73 hráčů, kteří se účastní také vedlejších 

turnajů a jsou na Czech Openu prozatím nejúspěšnější. 

 

 

Průběžné výsledky šachových turnajů a další informace naleznete na festivalových 

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