
Souboj draku aneb 2. Pražský 

Riichi Mahjong turnaj 

 

Dne 20. – 21. 6. 2015 uspořádala Česká Asociace Mahjongu (ČAMj) svůj už druhý 

mezinárodní turnaj ve hře Mahjong, kterého se zúčastnil rekordní počet hráčů. Byl to jeden z 

největších turnajů v roce 2015, co do počtu přihlášených. Předběhl ho jen francouzský turnaj, 

který měl o 4 hráče více než Pražský. Zástupci pocházeli z 11 zemí (kromě domácího 

zastoupení, Slovensko, Velká Británie, Německo, Rakousko, Polsko, Francie, Rusko, Finsko, 

Dánsko a Nizozemí). Turnaj trval dva dny, soutěžilo se v 8 kolech (tzv. hanchanech). 

 

 

Mahjong je stará, původem čínská hra pro čtyři hráče, která se dnes hraje v různých 

variantách po celém světě. Je to hra plná taktiky a strategie, ale obsahuje i špetku náhody a 

štěstí. Trochu se podobá v našich končinách známějším karetním hrám žolíky či poker. 

Mahjong se hraje se speciálními kostkami, které určitě mnozí z Vás znají z počítačové mutace 

Mahjong Solitaire. V tradiční verzi postupně vytváříte čtrnáctikamenovou kombinaci 

složenou z trojic, čtveřic nebo postupek a snažíte se dosáhnout největšího počtu bodů. 

Vítězných kombinací je velké množství a zapamatovat si je není lehké, zvlášť když jsou 

názvy v čínštině. Postupně se Vám ale dostanou do hlavy a můžete se snažit o takzvané 

yakumany – nejnáročnější, ale zato dobře bodované kombinace. 



Stejně jako loňský turnaj, i letošní, se konal ve 

školicím středisku studentského klubu Silicon 

Hill, který je součástí studentské unie ČVUT. 

Klub Silicon Hill poskytnul nejenom prostory k 

hraní, ale i zázemí, kde si hráči mohli odpočinout 

a občerstvit se.  

Vítězství si odnesl Ilya Monakov  (RUS) se ziskem 

úctyhodných 270.200 bodů a náskokem téměř sto tisíc před 

svojí krajankou Annou Sphilman (RUS). Třetí místo patřilo 

Martinu Meischelovi (AUT). Ceny pro vítěze se skládaly z 

ručně malovaných pohárů a pár drobností, které byly 

v typicky českém duchu (karlovarských oplatků, věhlasné 

Becherovky a plzeňského piva). Kromě prvních třech míst 

byly udíleny i speciální ceny. Pro nejlépe umístěného 

Čecha Martin Diviš (31. Místo), pro hráče s nejlepším 

náhozem 108 tisíc v jednom hanchanu a cena útěchy pro nejhoršího nečeského hráče (volná 

vstupenka na příští turnaj). Na regulérnost a fair-play turnaje dohlížel hlavní rozhodčí Daniel 

Široň ze Slovenska.  

Desítka nejlepších hráčů a jejich bodové skóre. 

pořadí Jméno Země Total 

1 Ilya Monakov RUS 270200 

2 Anna Shpilman RUS 192400 

3 Martin Meischel AUT 168500 

4 Ian Fraser GBR 143500 

5 Matej Kvitkovič SVK 130000 

6 Marián Sekeráš SVK 122300 

7 Juraj Jerguš SVK 99200 

8 Matthias Trinkl AUT 74000 

9 Matej Labaš SVK 70200 

10 Bartosz Žuk PL 69200 

 



 

Atmosféra druhého českého turnaje v Richii Mahjongu byla velmi přátelská, což se odrazilo i 

na mimo turnajových aktivitách, jinak řečeno na setkáních v nedaleké hospodě. Tam mohli 

účastnící turnaje u piva či vínka rozjímat nad výsledky právě probíhajícího turnaje či si zahrát 

jeho “hospodskou“ variantu. 

 

Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat Klubu Silicon Hill, který nám poskytl 

prostory k hraní, Klubu deskových her Paluba, která zapůjčila hrací stoly a Alexandru 

Doppelhoferovi, který přivezl dostatečný počet sad Mahjongu, aby se mohl turnaj uskutečnit. 

 

 

 

 

 

Za organizační tým              

Ratka Pernicova  


