
 

 
 

V Mikulově skončilo Mistrovství Evropy juniorů ve hře go, 

obě kategorie vyhráli Ukrajinci 

 

V Mikulově dnes vyvrcholilo Mistrovství Evropy juniorů v nejstarší deskové hře na 

světě go. Od pátku do neděle na mikulovském zámku bojovalo o titul evropského 

šampiona 58 hráčů v kategorii do 12 let a 101 hráčů v kategorii do 18 let z celkem 16 

zemí. 

 

V obou skupinách vyhráli reprezentanti Ukrajiny. V mladší kategorii bez ztráty bodu 

zvítězil Jurij Mychaljuk. Ve starší dominoval Artem Kačanovskyj, který rovněž neprohrál 

ani jednu partii. 

 

Z českých zástupců se nejlépe dařilo sedmnáctiletému Janu Prokopovi z Prahy, jenž 

ve skupině do 18 let skončil se čtyřmi výhrami ze šesti na pátém místě. Těsně mu tak 

unikl postup na juniorské mistrovství světa, které se bude hrát v létě v Číně. 

 

Výsledky: 
 

Do 12 let: 1. Jurij Mychaljuk  Ukrajina 6 bodů 

   2. Nikita Chabazov  Rusko  5 bodů 

   3. Roman Koroljov  Ukrajina 4 body 
 

Do 18 let: 1. Artem Kačanovskyj Ukrajina 6 bodů 

   2. Thomas Debarre  Francie 5 bodů 

   3. Javier Savolainen  Finsko  5 bodů 

   5. Jan Prokop   ČR  4 body 
 

(Kompletní výsledky jsou k dispozici na stránkách www.eygc2008.com) 

 

Záštitu nad mistrovstvím měl hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, 

který je sám dlouholetým hráčem go. Ceny vítězům předal velvyslanec Japonska v České 

republice Hideaki Kumazawa. 

 

V případě zájmu o další informace mě neváhejte kontaktovat (tel.: 737 206 003, 

email: press@goweb.cz). Detailní informace o mistrovství je možné nalézt na 

internetových stránkách eygc2008.com. 
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Hra go (čteno [go]) vznikla před 4 až 5 tisíci lety v Číně a je nestarší deskovou hrou 

na světě. Z Číny se postupně rozšířila do celé východní Asie, kde je dodnes velmi 

populární. Princip hry je velmi jednoduchý: hráči střídavě kladou na desku své kameny, 

přičemž se snaží ohraničit si co největší území a zároveň obklíčit co nejvíce kamenů 

soupeře. Pravidla se naučí i malé děti, na druhé straně má go astronomicky vyšší počet 

variant než například šachy. Z tohoto důvodu zůstává poslední logickou hrou, u níž 

počítače ještě nejsou schopny porážet její nejsilnější hráče. Další informace o hře go je 

možné nalézt na internetových stránkách České asociace go www.goweb.cz. 

 

 

 

Tomáš Grosser 

tiskový mluvčí ČAGo, o. s. 

V Mikulově, 9. března 2008 
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