
 

 
 

 

Mistrovství republiky ve hře go vyhrál Jan Hora z Prahy 

 

 

Vážení přátelé, 

dovoluji si Vás informovat, že Jan Hora z Prahy vyhrál Mistrovství České republiky 

v nejstarší deskové hře na světě go, které se konalo od úterý 30. října do neděle 

4. listopadu ve Frýdku-Místku. Ani v jedné z devíti partií nenašel přemožitele a právem se 

tak kvalifikoval na mistrovství světa, které se bude konat příští rok v květnu v Japonsku. 

Druhé místo obsadil Radek Nechanický z Nymburku a třetí Vladimír Daněk z Prahy. 

Asi největším překvapením bylo sedmé místo a tři výhry teprve dvanáctiletého Lukáše 

Podpěry z Prahy. 

Mistrovství hrálo systémem každý s každým deset hráčů, kteří vzešli ze tří 

kvalifikačních turnajů. Kompletní pořadí bylo: 1. Jan Hora (6. dan, Praha) – 9 bodů, 

2. Radek Nechanický (6. dan, Nymburk) – 7 bodů, 3. Vladimír Daněk (5. dan, Praha) – 

7 bodů, 4. Vít Brunner (4. dan, Brno) – 5 bodů, 5. Jan Šimara (4. dan, Karlovy Vary) – 

4 body, 6. Ondřej Fidrmuc (2. dan, Brno) – 4 body, 7. Lukáš Podpěra (2. dan, Praha) – 

3 body, 8. Petr Cipra (3. dan, Nový Bor) – 2 body, 9. Jakub Mírka (3. dan, Plzeň) – 

2 body, 10. Jan Prokop (3. dan, Praha) – 2 body. 

Pro pětadvacetiletého Jana Horu se jedná o první titul mistra republiky. V roce 2005 

však vyhrál mistrovství Evropy studentů. Kromě toho je také dvojnásobným juniorským 

mistrem republiky. 

Hra go vznikla před 4 až 5 tisíci lety v Číně. Odtud se postupně rozšířila do celé 

Východní Asie, kde je dodnes velmi populární. Go má nesrovnatelně vyšší počet variant 

než šachy. Z tohoto důvodu zůstává poslední logickou hrou, u níž počítače ještě nejsou 

schopny porážet její nejsilnější hráče. Další informace naleznete na internetových 

stránkách České asociace go www.goweb.cz. 

Tomáš Grosser 

tiskový mluvčí ČAGo, o. s. 

V Praze, 5. 11. 2007 
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