
OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2022 

 

V sobotu 15.ledna začal v hotelu Continental jubilejní 20. ročník mezinárodního šachového festivalu 

Open Mariánské Lázně. Ihned po skončení pražského festivalu se šachoví nadšenci přesunuli o 

necelých 200 kilometrů na západ, aby zde pokračovali druhým dílem šachového seriálu Czech Tour 

2022.  

 

Festival se skládá z následujících turnajů. 

 A1, A2 – uzavřené velmistrovské turnaje s možností splnění normy mezinárodního velmistra  

B1,B2, B3 - uzavřené mistrovské turnaje s možností splnění normy mezinárodního mistra  

C – hlavní open turnaj započítávaný do světového žebříčku ELO FIDE  

D – seniorský open turnaj započítávaný do světového žebříčku ELO FIDE 

E - turnaj v rapid šachu započítávaný do rapidového světového žebříčku rapid ELO FIDE 

F - turnaj v bleskovém šachu započítávaný do bleskového světového žebříčku ELO FIDE 

 

Na startu se sešla velice zajímavá sestava. Celkem hraje v hlavních turnajích 144 šachistů ze 26 zemí. 

Počty jsou rovnoměrně – 50 hráčů v 5 uzavřených turnajích, 48 v open turnaji a 46 v seniorském 

turnaji. Přes polovinu účastníků tvoří domácí zástupci (konkrétně 74), následuje Německo 18, Polsko 

8, Holandsko 6 a Belgie 5. Zastoupeny jsou i exotické země, namátkou Austrálie, Azerbajdžán, Indie, 

Irák, Malajsie, Portoriko, USA či ostrov Man.  



 

Nejprestižnější jsou samozřejmě velmistrovské turnaje. Kromě velmistrů (Plát, Šimáček, Rašík, vítěz 

Prahy Mirzoev, Babu Lalith a Stefansson) se můžeme těšit také na mladé české talenty Fiňka, Němce 

a Stalmacha. Na normu GM je třeba uhrát 7 bodů, na normu IM pak stačí bodů 5. Po odehraných 4 

kolech je situace zcela otevřena a teprve druhá půlka ukáže, kdo bude z Mariánských Lázní odjíždět 

spokojen. 

 

 

 

Doprovodný turnaj v rapidu vyhrál suverénně ziskem 6,5 bodu velmistr Petr, před Yakimenkem 

z Ruska a Ricken z Holandska. Celkem hrálo 30 šachistů z 9 federací.     

 

Záštitu nad festivalem, který přivítal šachisty z 32 zemí převzal starosta Mariánských Lázní Ing. Martin 

Kalina. 

Podrobné výsledky a partie jsou k dispozici na http://czechtour.net/cz/open-marianske-

lazne/vysledky-a-partie/  

Michal Horáček, ředitel festivalu Open Mariánské Lázně 2022   
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