
 TISKOVÁ ZPRÁVA, Praha, 20. 11. 2022

Tuto sobotu proběhl již 15. ročník Mistrovství ČR v deskových hrách.

Celkem 122 nejlepších hráčů z celé republiky se sjelo tuto sobotu 19. listopadu do 
Prahy na finále 15. ročníku Mistrovství ČR v deskových hrách. Byli to vítězové 
krajských přeborů, které se i letos konaly od září postupně ve všech krajích ČR. Letos 
byl turnaj o to zajímavější, že jeho součástí byl i boj o účast na Mistrovství světa ve 
Waršavě.

„V letech před covidem jsme se dostali přes dvacet tisíc účastníků, kteří si mistrovské hry na 
akcích souvisejících s Mistrovstvím ČR zahráli. Přesná čísla za letošek zatím nemáme, ale 
už teď víme, že hry si zahrálo přes jedenáct tisíč hráčů, především dětí. To po dvouleté 
pauze považujeme za úspěch“ uvedl za organizátory Jan Vodička, sám autor moderních 
deskových her. Kromě jeho hry Turboprší se letošním roce se hrál již tradičně Rummikub od 
firmy Piatnik, a oblíbená rodinná postřehovka Ubongo od Albi.
Vybrané hry se dobře doplňují. Ubongo je vlastně rychlé skládání jednoduchých hlavolamů, 
Rummikub je o přemýšlení a kombinování čísel a Turboprší je akčnější bráška prší, u nějž 
rozhoduje postřeh. Každý si tak může najít to své.

Model Mistrovství ČR v deskových hrách je jedinečný ve své otevřenosti. „Většina ostatních 
turnajů je určena především pro zkušené hráče. Naše mistrovství je unikátní tím, že 
organizátoři v krajích objíždějí školy, družiny, dětské tábory, ale i další akce pro veřejnost, 
hry zde vysvětlují a odehrají základní turnaje. Díky tomu se naučí tyto deskové hry každý rok
tisíce nových hráčů, především dětí.  Ti nejlepší pak postoupí do krajských kol, kde svedou 
souboj o účast ve finále. Jsme přesvědčeni, že v současnosti je každá taková aktivita, která 
dokáže děti alespoň na chvíli zvednout od mobilů velmi přínosná“ doplňuje Vodička. 
V řadě míst vznikly díky Mistrovství ČR kluby deskových her, v nichž se hráči scházejí 
pravidelně.
Podle výsledků finále Mistrovství ČR lze říci, že se hry intenzivně hrály prakticky všude, na 
medaile dosáhli hráči z devíti různých krajů. Z hlediska úspěšnosti jednotlivých krajů si 
nejvíce medailí odvezli reprezentanti Vysočiny, následováni Olomouckým a Ústeckým 
krajem.
Jednou za čtyři roky postupuje držitel zlaté medaile z tohoto turnaje na Mistrovství světa v 
Rummikubu. Tímto gratulujeme Miroslavovi Neužilovi z Prahy, který letos vyhrál a bude nás 
příští rok ve Waršavě reprezentovat. Když jsme se ho zeptali na tréning, řekl nám: „Odehrál 
jsem hodně přes tisíc partií a poslední tři měsíce intenzivně trénoval i v aplikaci s virtuálními 
soupeři“. Věříme, že bude pokračovat v intenzivním tréningu a v roce 2023 přiveze medaili i 
z Mistrovství světa.

Bližší informace o jednotlivých hrách, které se v roce 2022 v rámci MČR hrály najdete:
Rummikub https://www.eshop-piatnik.cz/zabavne-vzdelavaci/823-rummikub-czskhude-
9001890687396.html
Ubongo https://www.albi.cz/hry-a-zabava/ubongo/
Turboprší https://www.4kavky.cz/hry/turboprsi/

Pokud máte zájem o jakékoliv informace ohledně Mistrovství ČR v deskových hrách,
obraťte se na předsedu České pedagogické komory Mgr. Jana Vodičku, 728 21 31 80

https://www.4kavky.cz/hry/turboprsi/
https://www.albi.cz/hry-a-zabava/ubongo/
https://www.eshop-piatnik.cz/zabavne-vzdelavaci/823-rummikub-czskhude-9001890687396.html
https://www.eshop-piatnik.cz/zabavne-vzdelavaci/823-rummikub-czskhude-9001890687396.html

