
PARDUBICKÝ FESTIVAL TRADIČNĚ

Letošní  28.  ročník  se  svojí  strukturou  nijak  neliší  od  předcházejících  ročníků.  Do  Pardubic  se  podle 
organizátorů má sjet na tři tisíce hráčů, včetně dvou tisícovek šachistů. Největší pozornost na sebe poutá 
samozřejmě otevřený velmistrovský turnaj Pardubice Open, který v Tipsport areně proběhne od 21. do 30. 
července. Nasazenou jedničkou je český šachista Viktor Láznička, kterého ve startovní listině následují Ind 
Gupta a další Čech Jiří Štoček. Pořadatelé letos rovněž registrují zvýšený zájem o krátkodobé turnaje, které 
se v rámci festivalu uskuteční. Czech Open ovšem není pouze o bílých a černých figurkách na šachovnici. 
Rozmanitý program festivalu doplnily populární skládání Rubikovy kostky, luštění křížovek a sudoku nebo 
turnaje v dámě, scrabblu, piškvorkách či mankalových hrách. Na ploše stadionu proběhl také turnaj ve vůbec 
nejstarší deskové hře na světě – čínském go.

Každý z účastníků jistě potvrdí mou osobní zkušenost, že je velice příjemné v Pardubicích hrát, neboť zdejší 
stadion, ve kterém se hraje, spolehlivě eliminuje veškeré vedro, které počasí připravuje – a to se o mnoha 
hracích  sálech  jiných  turnajů  vůbec  nedá  říci.  Není  proto  divu,  že  pardubický  festival  vyhledávají  i 
jihomoravští šachisté.

První příčku sedmikolového turnaje družstev ve vážných partiích obsadilo třetí nejvýše nasazené družstvo 
Zikuda Turnov A,  které  tak obhájilo  loňský triumf.  Druzí  skončili  slovinští  Imenitni  a  bronz putuje  do 
Ukrajiny zásluhou zřejmě největšího překvapení – družstva With no mercy, které bylo před startem turnaje až 
ve třetí  desítce  nasazených.  Šachistou s nejvíce nasbíranými body se stal  český velmistr  Petr  Neuman z 
družstva Šakal Kozolupy,  který za sedm partií  ztratil  pouze půl bodu. V sestavě Vyšehradu, jenž skončil 
sedmý,  najdeme  i  znojemského  Honzu  Dočekala.  Lokomotiva  Brno  skončila  čtrnáctá,  Jezdci  Jundrov 
osmnáctí a Moravská Slavia Brno dvacátá – a to jsme zdaleka nevyjmenovali všechny účastníky z našeho 



kraje.  Celkem  hrálo  131  týmů.  Výsledky  viz  http://chess-results.com/tnr291829.aspx?
datatyp=&lan=5&flag=30.

Bleskový  maraton,  který  se  odehrál  jako  24hodinové  otevřené  MČR  v  bleskovém šachu,  je  především 
otázkou  výdrže.  Vítězem se  stal  český mezinárodní  mistr  Vojtěch  Plát,  který  tak  obhájil  první  místo  z 
loňského ročníku se ziskem 110 bodů. Druhý skončil Maďar Nagy a bronz bral Vjačeslav Tiličejev z Ruska. 
Z jihomoravských  šachistů  se  nejlépe  umístil  Karel  Kratochvíl  z Lokomotivy  Brno  na  12.  místě,  Josef 
Růžička  z TJ  Znojmo  na  19.  místě  a  Stanislav  Staněk  (Jezdci  Jundrov)  na  22.  místě.  Výsledky  viz 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QpklpRaNKrwvDfUxKR_x4bab-TaLjYMU-
hEvuz3lHtM/edit#gid=1446328298 

Ratingový sedmikolový turnaj RSM Infinity Open začal již v pátek 14. července, jeho poslední kolo se pak 
odehrálo ve středu 19. 7. Pozici nasazené jedničky nakonec potvrdil ruský velmistr Maxim Lugovskoy se 
šesti body, který si prvenství zajistil až v poslední partii proti Ukrajinci Shemyakinovi. Na druhém místě 
skončila čtvrtá nejvýše nasazená česká mezinárodní mistryně Karolína Olšarová, která měla stejně bodů jako 
Lugovskoy,  ovšem  horší  skóre.  Bronz  pak  putoval  na  Ukrajinu  zásluhou  mezinárodního  mistra  Igora 
Varitského. Z jihomoravských šachistů se tohoto prvního turnaje jednotlivců ve vážných partií  neúčastnil 
nikdo. Výsledky viz http://chess-results.com/tnr292038.aspx?lan=5&art=1&rd=7&flag=30&wi=821. 

Dvoudenní  řešitelskou  soutěž  vyhrál  běloruský  mistr  Alexandr  Bulavka,  jihomoravský  Zdeněk  Libiš 
(ŠK  Kunštát)  se  umístil  ve  středu  výsledkové  listiny  na  desátém  místě.  Výsledky  viz 
http://www.czechopen.net/cz/vysledky-a-partie/t-resitelska-soutez/. 

Mistrovství republiky v holanďanech, které vyhrálo české duo Ivo Šlesinger a Jiří Jezbera. Na druhém místě 
se umístila dvojice Martin Tajovský (ŠK Kuřim) a Pavel Menčík (Duras Brno). Výsledky viz  http://chess-
results.com/tnr291839.aspx?datatyp=&lan=5&flag=30. 

Ve středu 19. července byl na programu rovněž otevřený jednodenní superbleskový turnaj, ve kterém po 26 
kolech na vítězství dosáhl Maďar Gábor Nagy, následovaný Mongolcem Bilguunem a Slovákem Maníkem. 
Z našich  hráčů  se  nejlépe  umístil  na  33.  místě  Josef  Růžička  (TJ  Znojmo).  Výsledky  viz  http://chess-
results.com/tnr291841.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES&flag=30&wi=821. 

Bleskový  turnaj  dvojic  se  odehrál  bez  jihomoravského  zastoupení.  Zvítězila  v něm ruská  velmistrovská 
dvojice Jevgenij  Vorobjov – Konstantin  Černyšov.  Výsledky viz  http://chess-results.com/tnr291844.aspx?
datatyp=&lan=5&flag=30. 

Větší  obsazení  měl  turnaj  dvojic  v rapidšachu.  Z  vítězství  se  nakonec  radovalo  první  nasazené  rusko-
moldavské duo Krylov – Komljakov, které předčilo ryze ruskou dvojici Ščerbin – Babikov. Dvojice Růžička 
(TJ  Znojmo)  –  Sviženský  skončila  na  20.  místě.  Výsledky  viz  http://chess-results.com/tnr292515.aspx?
datatyp=&lan=5&flag=30. 

Loni  do Pardubic  zavítala  bývalá  mistryně  světa  v šachu Maďarka Judit  Polgárová a  právě po slavném 
šachovém  rodu  je  pojmenována  jedna  z  variant  šachů,  ve  které  se  i  letos  na  Czech  Openu  odehrálo 
mistrovství světa. Pondělní turnaj v Polgár Superstar Chess vyhrál Američan Tom Schutzman o bod před 
Izraelcem  Kosašvillim.  Ze  zástupců  jižní  Moravy  se  nečekaně  dobře  na  7.  mísrě  umístil  Tomáš  Vrzal 
z Tatranu Poštorná. Výsledky viz http://chess-results.com/tnr292519.aspx?lan=5&art=1&flag=30&wi=821. 

Fischerovy šachy jsou inovovanou verzí klasických šachů podle bývalého hráče Bobbyho Fischera. Největší 
rozdíl  je  v  tom,  že  ve  Fischerových  šachách  se  postavení  figur  před  zahájením losuje.  Hra  má  oproti 
klasickým šachům tu výhodu, že hráči nepotřebují studovat jakákoliv zahájení, samotná hra se pak stává 
tvůrčí a opravdovou. V Pardubicích první tři místa obsadili nejvýše nasazení šachisté, ovšem v přeházeném 
pořadí. Turnaj vyhrál ruský velmistr  a druhý nasazený Michail Krylov. Druhé místo a titul  mistra České 
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republiky získal  mezinárodní mistr Pavel Šimáček, třetí místo si pak z Pardubic odváží první nasazený český 
velmistr David Navara, který prohrál pátou a šestou partii.  T našeho kraje se Stanislav páral z Orla Ořechov 
umístil  na   13.  místě  a  Pavel  Hubený  ze  Slavie  Boskovice  na  24.  místě.  Výsledky  viz  http://chess-
results.com/tnr291840.aspx?lan=5&art=1&rd=7&flag=30&wi=821. 

Vyvrcholení velmi prestižní záležitosti bylo na programu ve čtvrtek podvečer. Turnaj jednotlivců v rapid 
šachu totiž přilákal a byl rozdělen do tří samostatných turnajů. V prvním, nejsilnějším turnaji G1 startovalo 
28 velmistrů. Klání v rapid šachu nabídlo strhující podívanou a o vítězi nebylo rozhodnuto až do posledního 
kola. Z vítězství se nakonec radoval německý mezinárodní mistr Roven Vogel s výsledkem 7,5/9. Stejně 
bodů si připsal i první nasazený a v konečném zúčtování celkově druhý v pořadí – arménský velmistr Sergej 
Movsesjan. Třetí místo pak putovalo do Indie zásluhou až 43. nasazeného mezinárodního mistra Sayantana 
Dase. Nejlépe umístěným Čechem, a tím pádem i mistrem republiky, se stal mezinárodní mistr Vojtěch Plát, 
který skončil na sedmé příčce. Z Jihomoravského kraje nejlépe skončili Adam Dvořák z Lokomotivy Brno na 
65. místě, jeho oddílový kolega Karel Kratochvíl na 81. místě a Josef Růžička z TJ Znojmo na 99. místě. 
Konečné výsledky viz http://chess-results.com/tnr291831.aspx?lan=5&art=1&rd=9&flag=30&wi=821. 

V rapid šachu se hrály ještě dva turnaje pro hráče, kteří mají nižší ELO. Turnaj G2 ovládl další Němec Kilian 
Boehning, jenž do turnaje vstupoval z 26. nasazené pozice. Po celou dobu se však držel na čele a zaslouženě 
dokráčel k celkovému triumfu. Z našich šachistů dobrý výkon odvedli Josef Petlák z TJ Znojmo s umístěním 
na 23. místě, Kamil Khadash z Lokomotivy Brno s umístěním na 45. místě a jeho oddílový kolega Miroslav 
Hurta  s umístěním  na  66.  místě.  Konečné  výsledky  lze  najít  na  odkazu  http://chess-
results.com/tnr291833.aspx?lan=5&art=1&rd=9&flag=30&wi=821. 

Turnaj  G3  opanoval  Rus  Leonid  Vinokur  se  výsledkem  8,5/9.  V  tomto  turnaji  zazářil  český  šachista 
Barnabáš Školoud, který do turnaje vstupoval až ze 174. pozice a nakonec skončil druhý hned za Vinokurem. 
Z jihomoravských šachistů nejlepší umístění zaznamenali Vilém Faja z Lokomotivy Brno na 19. Konečné 
výsledky viz http://chess-results.com/tnr291834.aspx?lan=5&art=1&rd=9&flag=30&wi=821. 

V pátek začíná v Pardubicích hlavní velmistrovský turnaj Pardubice Open a v sobotu další hlavní týdenní 
turnaje.
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