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PARDUBICE – Ještě než vypukl předposlední hrací den 30. ročníku Czech Openu, 
představili pořadatelé za účasti předsedy Evropské šachové unie Zuraba Azmaiparashviliho 
nový putovní pohár pro vítěze velmistrovského turnaje Pardubice Open. Představení se 
zúčastnili také hrající vítězové předchozích ročníků Sergej Movsesjan (3x vítěz hlavního 
turnaje 1995, 2016, 2018), Vlastimil Babula (2x 2003 a 2007), Jan Krejčí (1x 2017), Viktor 
Láznička (1x 2015) a Stanislav Novikov (1x vítěz 2006). Sobotní program nabídne zajímavou 
podívanou, rozhodně není nic rozhodnuto. 
 
 
Poslední hrací den jubilejního třicátého ročníku festivalu šachu a her Czech Open 2019 se 
očekává skvělý finiš velmistrovského turnaje Pardubice Open, čelo soutěže se vyrovnalo. Po 
remízách doposud vedoucí trojice, výhrách indického GM Chakkravarthyho Deepana a 
českých reprezentantů Jiřího Štočka a Vlastimila Babuly je po osmém kole na čele šestice 
hráčů, z nichž nejpravděpodobněji vzejde vítěz festivalu. Zvítězit v turnaji může díky 
vynikající pomocné hodnocení aktuálně i sedmý IM Mikhail Demidov z Ruska, jenž vévodí 
skupině s půlbodovou ztrátou na čelo. V závěrečném devátém kole se na první šachovnici 
utká Adam Kozak s Viktorem Lázničkou, na druhé šachovnici Sergej Movsesjan 
s Vlastimilem Babulou a na třetí Jiří Štoček proti Chakkravarthym Deepanovi. 
 
V Motorgas Openu se českým hráčům nevydařilo osmé kolo, Marek Lojek i Branko Husárik 
podlehli svým soupeřům z Ukrajiny a klesli z čela tabulky na šesté, respektive sedmé místo. 
Ve vedení je tak se ziskem sedmi bodů první nasazený Gennadi Kuzmin z Ruska a Danylo 
Shevchenko z Ukrajiny. 
 
Situace na čele se z českého pohledu zkomplikovala i v Gasco Openu, jelikož doposud 
suverénní Patrik Tesař podlehl Henryku Samborskimu z Polska. Na vedoucích pozicích se 
nachází pětice hráčů a mezi nimi překvapivě i 132. nasazený Marcel Petersen z Německa. 
 
Nedařilo se ani doposud vedoucímu českému hráči Janu Fialovi v Timra Open, jenž v osmém 
kole podlehl Oleksiy Gerashchenkovi z Ukrajiny, který jej vystřídal na čele. Domácí hráč Jan 
Fiala je tak s jednobodovou ztrátou na třetím místě. 
 
Všechny důležité partie osmého kola Chládek a Tintěra Open, turnaje určeného pro hráče 
starší třiceti let, skončily remízou, a tak o všem rozhodne až závěrečné sobotní deváté kolo. 
Marian Sabol z Vysokého Mýta má velké šance na vítězství, se ziskem šesti bodů prozatím 
dělí první pozici s lotyšským mezinárodním mistrem Andrejsem Strebkovskem. 
 
V pátek také proběhl jednodenní bleskový turnaj čtyřčlenných družstev Barth Open, jehož se 
zúčastnilo 23 čtyřčlenných týmů z 10 zemí. Suverénním vítězem se stal ruský tým Giga 



složený ze dvou velmistrů a dvou mezinárodních mistrů, který vyhrál kompletně všechny své 
zápasy. Druhé místo obsadil ukrajinský celek Elite a bronzové medaile si odváží německý 
tým West Coast. Nejlepším českým družstvem byl těsně pod stupni vítězů BŠŠ Frýdek-
Místek složený z trenéra IM Jasného a jeho svěřenců. 
 
Na Czech Open pochopitelně převažovali šachisté, ale z účastníků sekce her suverénně vedou 
řešitelé křížovek, osmisměrek, sudoku a kakura. Tyto disciplíny přilákaly letos zhruba 
desetinu všech účastníků festivalu. V pardubické ČSOB Pojišťovna areně bylo odevzdáno 
celkem 474 řešitelských archů od luštitelů ze 45 míst z Česka a Slovenska. Číslo 474 přitom 
patří pouze těm, kteří svá řešení odevzdali na místě. Mezi řadu dalších patřili zejména 
zájemci, kteří nemohli luštit v zadaných časech, jako například šachisté hrající často dlouhé 
partie do večerních hodin, šachoví rozhodčí, hostesky, technický personál hokejové arény, 
lidé z šachových obchodů. Poměrně značný počet neúspěšných řešitelů se vypařil i s erárními 
tužkami a nejsou započítáni ani ti, kteří si z různých důvodů vzali soutěžní materiály domů. 
Cizinců z jedenácti států světa byla zhruba čtvrtina, polovina žen, mládeže do 15 let zhruba 
50. Soutěžící byli výtečně připraveni, kromě kakura byly převážně docíleny nižší časy než 
vloni. 
 
 


