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PARDUBICE – Po čtvrtečním sedmém kole hlavních turnajů Czech Openu zbývá odehrát již 
jen dvě kola, jednotlivé turnaje tak míří do zajímavého finiše. V Pardubice Open remizoval 
úřadující vítěz a zároveň dosavadní lídr letošního ročníku Sergej Movsesjan, čehož využil 
Viktor Láznička a bodově se na něho dotáhl. Ve čtvrtek vyvrcholila série tří bleskových turnajů 
AUTO IN Open a proběhl také turnaj v raindropchess. 
 
 
Viktor Láznička po výborném technickém výkonu porazil v sedmém kole velmistrovského 
turnaje Pardubice Open ruského velmistra Pavla Potapova a dotáhl se na vedoucího GM Sergeje 
Movsesjana, jenž nevyužil v partii s ruským IM Mikhailem Demidovem výhodu bílých figur a 
rychle remizoval. Mezi trojici vedoucích hráčů se po vítězství nad italským GM Pierem Bassou 
dostal IM Adam Kozak. Právě maďarský mladíček vyzve v pátečním osmém kole na prvním 
stole obhájce titulu Sergeje Movsesjana. Do boje o prvenství se vrací také třetí nasazený Jorden 
Van Foreest a čtvrtý nasazený Martinez Alcantara, který bude v pátek soupeřem pardubického 
Viktora Lázničky. Skvěle hrají i další Češi, ve čtrnáctičlenné skupince pronásledovatelů 
vedoucí trojice najdeme české reprezentanty GM Jiřího Štočka, GM Vojtěcha Pláta, GM Jana 
Krejčího i dvojnásobného vítěze Czech Openu GM Vlastimila Babulu.  
 
Ve vedení turnaje Motorgas Open je pětice šestibodových hráčů, díky vzájemné remíze na první 
šachovnici mezi vedoucí hráče nadále patří i dvojice českých hráčů Marek Lojek a Branko 
Husárik. Prozatím nejlepší ženou turnaje je na 21. místě skvěle hrající mladičká Anna 
Voříšková (ročník 2006), která byla až 196. nasazená. 
 
Jasným lídrem Gasco Openu je se stoprocentním ziskem sedmi bodů Patrik Tesař. Hráč z DDM 
Sokol Nymburk v sedmém kole odrazil nápor ruského Mikhaila Druchenka a po vítězství má 
před svými šesti pronásledovateli již bodový náskok. 
 
Na čele Timra Openu najdeme dalšího Čecha, a to Jana Fialu, jenž porazil polského Wojciecha 
Babijczuka. Společně s ním má na svém kontě 6,5 bodu taktéž Oleksiy Gerashchenko 
z Ukrajiny, který zdolal ruského Igora Igumnova, ve vedení je tak již jen dvojice hráčů. Skvěle 
se na turnaji prezentuje Polina Kobak z Ruska (ročník 2008), jež je prozatím nejlepší ženou 
turnaje a zároveň dívkou v kategorii do dvanácti let. 
 
V Chládek a Tintěra Open, turnaji určeném pro hráče starší třiceti let, bulharský Dejan Dimitrov 
nestačil na svého německého soupeře Christiana Schatze, a tak se po vzájemné remíze usadila 
ve vedení po čtvrtečním sedmém kole se ziskem 5,5 bodu dvojice IM Andrejs Strebkovs a FM 
Marian Sabol. 
 



Ve čtvrtek byl zakončen seriál bleskových turnajů AUTO IN Open, třetího klání se zúčastnilo 
99 hráčů z 15 zemí světa. Vítězem se stal maďarský IM Gabor Nagy, druhé místo patří GM 
Maximu Novikovi z Ruska a bronz si odváží Joshua Colas z USA. Nejlepším Čechem se stal 
v silné konkurenci na 9. místě velmi dobře hrající FM Daniel Šorm. 
 
Proběhl také turnaj raindropchess, jehož se zúčastnilo 38 hráčů z 5 zemí včetně jednoho 
velmistra. Na nejvyšší stupínek si po sedmi kolech stoupl Oliver Špaček ze Slovenska, druhé 
místo obsadil Adam Effenberger reprezentující české barvy a třetí místo putuje opět na 
Slovensko díky Ondreji Danadovi. Překvapivě až na šestém místě skončil první nasazený 
velmistr Petr Velička. 


