
 

 
 

Hráči go na mistrovství republiky v Bečově 

bojovali o účast na Olympiádě duševních sportů v Pekingu  

 

Vážení přátelé, 
 

dovoluji si Vás informovat, že dnes vyvrcholilo Mistrovství České republiky ve 

strategické deskové hře go, které se konalo od úterý v Bečově nad Teplou. Sedm 

nejúspěšnějších hráčů si zde zajistilo účast na prvním ročníku Olympiády duševních 

sportů, která se bude konat v říjnu v Pekingu v místech, kde dva měsíce předtím 

proběhne klasická olympiáda. 
 

Mistrovství vyhrál Ondřej Šilt ze Zlína, který zvítězil v osmi z devíti partií. Druhý byl 

se stejným počtem bodů, ale s horšími pomocnými kritérii loňský mistr republiky Jan 

Hora z Prahy. Na třetím místě skončil jeho klubový kolega Vladimír Daněk. Finálového 

klání se zúčastnilo deset hráčů, kteří vzešli ze tří kvalifikačních turnajů. 
 

Česká výprava hráčů go bude mít na olympiádě 13 členů a zúčastní se všech 

turnajů – mužů, žen, párů (oboje měly kvalifikaci už dříve), týmů mužů a týmů žen. 

Kromě go se budou v Pekingu hrát turnaje také v šachách, bridži, mezinárodní dámě a 

čínském šachu.  
 

Hra go (čteno [go]) vznikla před 4 až 5 tisíci lety v Číně a je nejstarší deskovou 

hrou na světě. Z Číny se postupně rozšířila do celé východní Asie, kde je dodnes velice 

populární. Princip hry je velmi jednoduchý: hráči střídavě pokládají na desku své 

kameny, přičemž se snaží ohraničit si co největší území a zároveň obklíčit co nejvíce 

kamenů soupeře. Pravidla se naučí i malé děti, na druhé straně má go astronomicky 

vyšší počet variant než například šachy. Z tohoto důvodu zůstává poslední logickou hrou, 

u níž počítače ještě nejsou schopny porážet její nejsilnější hráče. Další informace o hře 

go naleznete na internetových stránkách České asociace go www.goweb.cz. 

Tomáš Grosser 

tiskový mluvčí České asociace go  

Tisková zpráva 
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