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PARDUBICE – Jiří Stoček se letos zúčastnil festivalu šachu a her Czech Open po 

šestadvacáté, v jednom případě skončil na děleném první místě, ani jednou se mu však 

v předchozích letech nepovedlo získat ve velmistrovském turnaji zlato. Jeho chvíle přišla při 

jubilejním třicátém ročníku, kdy se díky vítězství v devátém kole a remízách na prvních dvou 

šachovnicích dostal na konečné první místo. 

 

 

Czech Openu se účastníte pravidelně, hlavní velmistrovský turnaj jste ale ještě dosud 

nevyhrál. Jaké byly vaše pocity po vítězství a mělo už během partie nějaký vliv, když 

jste viděl, že stojíte na výhru a znal jste výsledky okolních šachovnic? 

Měl jsem z dřívějších let dělené první místo, což mně osobně stačí, ale pro publikum je tento 

výsledek samozřejmě vděčnější, takže to udělalo velkou radost i mně. Pokud jde o poslední 

kolo, tak tam v momentě, kdy se ukázalo, že další dvě klíčové partie skončily remízou, byla 

moje pozice už natolik vyhraná, že k nervozitě nebyl důvod. 

 

Nesvazoval vás přesto v závěru pocit, že už jste takřka zvítězil? 

Ne, i když v jeden moment jsem si říkal, že soupeř partii co nejrychleji vzdá a on stále kladl 

odpor, tak v jeden moment mě to samozřejmě iritovalo víc, než kdyby nešlo o partii 

posledního kola. Ale rychle jsem se uklidnil, když jsem viděl, že výhra by měla být snadná. 

 

Jak se vám na Czech Openu ve srovnání s jinými turnaji či reprezentačními akcemi 

hraje? 

Speciální přípravu na Czech Open nemám, ale je to velice specifické, jezdím sem pravidelně a 

rád. Jezdím sem bavit sebe i diváky hrou šachů a možná v některých momentech 

předcházejících ročníků jsem nebyl dostatečně důsledný i v tom sportovním smyslu slova. 

Kdybych měl vybrat deset nejlepších partií za ty všechny roky, tak asi žádná z tohoto ročníku 

by se do výběru nedostala, ale to tak často bývá. 

 

Letošní ročník byl jubilejní třicátý, byl pro vás v něčem speciální? 

Nakonec se ukazuje, že speciální byl, a to mým výsledkem. (směje se) 

 

Jaké jsou vaše plány do budoucna? 

Odehraji ještě jeden nebo dva openy a pokud jde o reprezentační akce, tak samozřejmě možná 

už je čas na nějakou generační výměnu. Brzy se vyjeví názor našeho kapitána, tak uvidíme. 

Pokud jde čistě o výkonnost, tak bych možná ještě šanci měl. 

 

 

 


