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PARDUBICE – O úvod letošního ročníku Czech Openu se jako již tradičně postaral šachový 
turnaj čtyřčlenných družstev, který se letos hraje pod názvem Český lev Kolešovice Open. V 
rámci tohoto klání se hraje také oficiální Mistrovství České republiky. Oblíbený turnaj 
přilákal i letos do Pardubic velký počet účastníků „Je to největší turnaj, který se v rámci 
festivalu hraje. Letos se ho účastní 121 družstev s 628 hráči z osmi zemí, můžeme být velice 
spokojení i s ohledem na silné obsazení a oproti minulému roku zvýšení počtu družstev 
z cizích zemí," říká ředitel turnaje Jan Mazuch. 
 
Většinu přihlášených týmů přesto tvoří české celky, které jsou i mezi vůbec nejlépe 
nasazenými celky. Tím nejvýše nasazeným je Moravská Slavia Brno A s průměrným 
ratingem 2462, v jejímž mužstvu jsou tři velmistři – Viktor Láznička, Tomáš Polák a Pavel 
Blatný, patří tak k nejvetším aspirantům na první místo. Viktor Láznička je největší hvězdou 
turnaje, do svého turnajového týmu se přesunul z 1. Novoborský ŠK, kde jinak nastupuje. S 
ratingem 2669 se řadí na 73. místo na světě. Tým z Jihomoravského kraje následují ruští 
Yamal 1 s dvěma velmistry a ŠK Sokol Vyšehrad A s jedním velmistrem – Vojtěchem 
Plátem. Český lev Kolešovice Open nese podtitul Memoriál Ing. Svatoslava Záhorovského, 
jenž byl jednou z nejdůležitějších osobností, které se zasloužily o vznik festivalu Czech Open. 
To, že je tento turnaj velice silně obsazený, dokazuje účast celkem devíti velmistrů, dvou 
velmistryň, třinácti mezinárodních mistrů a dvou mezinárodních mistryň. 
 
Na úvod turnaje došlo k jednomu překvapivému výsledku, kdy pátý nasazený celek Unichess 
A remizoval 2:2 s ŠK 1921 Zábřeh A. A to i díky vítězství Pavla Strašila, hráče Zábřehu, nad 
pražským mezinárodním mistrem Lukášem Černouškem. Bez překvapení prošla 1. kolem 
první nasazená Moravská Slavia Brno A, ta porazila tým Misi Otroci 4:0, Yamal 1 si poradil 
s Lokomotivou Caissa Bratislava A 3:1 a třetí nasazený ŠK Sokol Vyšehrad A porazil 
stejným poměrem TJ Stefanydes Polička. Obhájce vítězství ŠK Zikuda Turnov A zvítězil nad 
ŠK Ústí nad Orlicí 3½ : ½. 
 
V pátek se festivalový kolos rozjede na plné obrátky. Druhým a třetím kolem bude pokračovat 
turnaj družstev, zahájení čeká Otevřený ratingový turnaj se zápočtem na FIDE a LOK ČR. 
Hrát se bude také Go, Backgammon, Dáma, Hypergrid. Dále budou pokračovat turnaje her 
Mankala a Bridž, které probíhaly již ve čtvrtek. 
 

Průběžné výsledky šachových turnajů a další informace naleznete na festivalových 
stránkách http://www.czechopen.net/. 
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