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PARDUBICE – V pondělí v 19:00 vypukl maraton v bleskovém šachu Bulinský, Vávra & 
Partners Open a pokračoval následujících čtyřiadvacet hodin, zúčastnilo se ho celkem 74 
hráčů, tempo hry bylo 2x5 minut a krátkou pauzu na odpočinek měli hráči vždy po deseti 
odehraných kolech, tedy necelých dvou hodinách. Tento turnaj není náročný jen pro hráče, ale 
i pro rozhodčí, což potvrzuje Kateřina Šimáčková, hlavní rozhodčí maratonu. 
 
 
Jak turnaj v maratonu v bleskovém šachu probíhá? 
Letos hraje 74 lidí systémem každý s každým, což znamená 73 kol v základní části. A probíhá 
to tak, že vždy hráči odehrají deset kol, na určený papír píší výsledky a po 10 kolech mají 
vždy pauzu. Tím pádem vychází deset kol zhruba na dvě hodiny. 
 
Co následuje po základní části? 
Poté část lidí, kteří už nebudou chtít pokračovat, skončí. Ostatní budou pokračovat 
v takzvaném finále, které je ale otevřené pro všechny a hraje se každý s každým zhruba další 
50 kol. Celkově bychom se měli dostat na nějakých 120 kol, aby se hrálo opravdu 24 hodin. 
 
Jak máte průběh turnaje zvládnutý z pořadatelského hlediska? Předpokládám, že tu 
nejste celých 24 hodin… 
Přesně tak, jsme tu čtyři a je to tak, že dva spí a dva jsou tady, abychom se vystřídali. Na 
začátku nás tu bylo více, protože to jsou ještě spory, ale poté, když šachisté pochopí, že je 
čeká 70 kol, tak se už přestanou hádat. Při pauze po deseti kolech, která má deset minut, je 
pro účastníky vždy před halou připravený párty stan, v němž se mohou občerstvit. Na snídani 
a oběd byla trochu delší pauza, zhruba dvacet minut, aby se hráči stihli alespoň trochu více 
najíst. 
 
Pokolikáté pískáte tento náročný turnaj? 
Turnaj pískám již popáté a můžu říct, že jsem párkrát jela celou noc jako rozhodčí a je to 
horší, než hrát. Šachisté pořád hrají, takže je to takové stereotypní, zatímco my nemáme občas 
co dělat. Vždy když skončí série deseti kol, tak musíme zapsat přes sedm set výsledků a poté 
máme opět volno. 
 
Letos se koná jubilejní 30. ročník Czech Openu, pokolikáté jste dorazila vy? 
V Pardubicích jsem popáté v řadě a předpokládám, že příští rok přijedu znovu. Jezdím na 
Czech Open i kvůli tomu, že je to společenská akce a potkám se zde s lidmi, které nevidím 
většinou celý rok. 
 
 



 
Průběžné výsledky šachových turnajů a další informace naleznete na festivalových 

stránkách http://www.czechopen.net/. 
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