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Liberec bude hostit mistrovství Evropy ve hře go 

 

Nejlepší evropští hráči logické deskové hry go se ve dnech 26. července až 8. srpna 2015 sjedou 

do libereckého centra Babylon, aby zde bojovali o titul mistra Evropy. Bude se jednat o jednu 

z největších sportovních akcí, která se letos bude v Libereckém kraji konat. 

„V tuto chvíli je už zaregistrováno přes 450 hráčů z 34 zemí. Dohromady očekáváme účast 800 

hráčů,“ říká předseda organizačního výboru Vladimír Daněk. 

Vedle samotného mistrovství Evropy 

v Liberci proběhne – pod společným 

názvem 59. evropský kongres go – také 

celá řada dalších akcí, které mají 

spojitost s hrou go: finále mistrovství 

Evropy týmů, mnoho vedlejších turnajů, 

rozbory partií profesionálními hráči, 

turnaj počítačových programů či 

vědecká konference, která se bude mimo 

jiné věnovat umělé inteligenci ve hře go.  

Mezi favority na mistrovský titul budou patřit také čeští hráči – zvláště mistr Evropy z roku 2012 

Jan Šimara, aktuální česká ratingová jednička Lukáš Podpěra, který v současné době studuje go 

v Číně, dvojnásobný juniorský mistr Evropy Ondřej Šilt nebo bývalý studentský mistr Evropy Jan 

Hora. Dobrý výsledek bude chtít také předvést liberecká Martina Šimůnková, mnohonásobná 

mistryně republiky, bývalá mistryně Evropy v párovém go a třetí na ME žen. 

 



 

 

 

Česká asociace go, o.s. 

U Hájovny 11, 18200  Praha 8 

IČ:  47003073 

Registrace: 1. 11. 1991 VSC/1-8252/91R  

RaiffeisenBank, č. ú. 2221169001/5500 

RNDr. Vladimír Daněk, předseda 

U Hájovny 571/11, 18200 Praha 

mobil: +420 776 010 237 

email: danek@goweb.cz 

www.goweb.cz 

 

Česká asociace go   -    Czech Go Association 

Co je to go? 

Go nejstarší desková hra na světě. Vznikla před 4-5 tisíci let v Číně. Odtud se rozšířila po celé 

východní Asii, kde je dodnes velmi populární; v posledních desetiletích však získává čím dál více 

příznivců i v dalších částech světa. Pravidla go jsou velmi jednoduchá a zvládnou je i malé děti: 

Dva hráči střídavě pokládají na desku své kameny a snaží se ohraničit si co největší území a 

zároveň obklíčit co nejvíce kamenů soupeře. I přes jednoduchost pravidel má go obrovský počet 

variant, nesrovnatelně vyšší než např. šachy. To je také důvod, proč go zůstává poslední logickou 

hrou, v níž ještě počítače nedokáží porazit její nejsilnější hráče. 
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