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TISKOVÁ ZPRÁVA 

V Liberci skončilo 59. mistrovství Evropy ve hře go 

 

V libereckém Centru Babylon 

v sobotu skončilo 59. mistrovství 

Evropy v go – poslední logické hře, 

v níž ještě počítače nedokáží porazit 

člověka. Šampionát se konal od 

25. července a zaregistrovalo se na 

něj přes 950 hráčů ze 44 zemí. 

Přičemž jen hlavního otevřeného 

turnaje se zúčastnilo rekordních 762 

hráčů. 

Mistrem Evropy se potřetí v řadě 

stal Fan Hui z Francie (na fotografii). Ten ve finále porazil izraelského reprezentanta Aliho 

Jabarina. Třetí místo získal Ilja Šikšin z Ruska. Nikdo ze čtveřice Čechů, kteří hráli ve 

čtyřiadvacetičlenné elitní skupině, se do playoff nedostal. Třiatřicetiletý vítěz se narodil v Číně, kde 

se již v 15 letech stal profesionálem. Od roku 2000 však žije ve Francii. V roce 2013 získal její 

občanství a od té doby evropský šampionát nevyhrál nikdo jiný. 

Vítězem otevřeného mistrovství Evropy se stal čínský reprezentant Wang Zheming, který vyhrál 

všech deset partií. O vítězství méně měl druhý Kim Young-sam z Koreje. Třetí místo pro evropské 

barvy uhájil Pavol Lisý ze Slovenska. Nejlepší z Čechů skončil na devatenáctém místě Lukáš 

Podpěra. 

Výraznějšího úspěchu dosáhli čeští reprezentanti v mistrovství Evropy týmů, které se v Liberci také 

hrálo. V něm skončili na třetím místě před Francií a Ukrajinou. 

Kromě hlavních turnajů se v Liberci konalo ještě dvanáct vedlejších turnajů, turnaj počítačových 

programů hrajících go, vědecká konference, která se věnovala například využití umělé inteligence 
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v go, rozbory partií a přednášky profesionálních hráčů, valná hromada Evropské federace go a celá 

řada dalších doprovodných akcí. 

 

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 

kombinací – zhruba 10
800

, což je nepředstavitelně více než např. u šachů (10
200

). To je také důvod, 

proč go zůstává poslední logickou hrou, v níž ještě počítače nedokáží porazit její nejsilnější hráče. 

Hru go hrála nebo hraje celá řada známých osobností. Například ji uměl hrát Albert Einstein. 

Zakladatel firmy Microsoft Bill Gates měl dokonce v mládí cíl stát se nejsilnějším hráčem go 

na světě. Ze známých Čechů hraje go například miliardář a mecenáš Karel Janeček. 
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