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Univerzitní klub go i nadále pokračuje ve své činnosti a nabízí studentům, a zaměstnancům 

univerzity, ale i veřejnosti možnost bezplatně se naučit a zahrát si deskovou hru go, která je 

označována za nejstarší deskovou hru na světě. Podobně jako šachy rozvíjí strategické 

myšlení, proto bývá v poslední době spojována s otázkou umělé inteligence. Právě průlom z 

posledních let, kdy počítač v této hře poprvé nadobro překonal možnosti člověka, přivedl k 

této hře spoustu nových hráčů. 

Klub se schází každé úterý od 16:30 do 19:00 ve vestibulu Přírodovědecké fakulty v počtu 

přibližně 10 hráčů. Vzhledem k vysoké frekventovanosti tohoto místa plní samotné umístění 

schůzek roli propagace klubu, protože jsme na očích potencionálním zájemcům o hru (stejným 

způsobem jsem se dozvěděl o klubu i já). Nutno dodat, že v klubu se není potřeba nijak 

registrovat a pravidla hry se dají vysvětlit za 15 minut, takže pokud někdo projeví zájem, může 

si go ihned zahrát. Více informací je možné naleznout na naší facebookové skupině nebo 

přímo na stránkách olomouckého klubu. 

Náš go klub mimo jiné vytvořil vlastní tým, který se přihlásil do druhého kola české ligy 

družstev, kde soutěží s dalšími 11 týmy z české republiky. Partie probíhají přibližně jednou za 

měsíc přes internet na online go serveru KGS, kde je zároveň možné sledovat všechny partie. 

Nedílnou součástí klubu zůstává pořádání vlastního turnaje, který proběhl ve dnech 26. – 27. 

1. 2019. Zúčastnilo se jej 95 hráčů z 12 různých zemí. Turnaj se opět konal v prostorách 

přírodovědecké fakulty, přičemž spousta hráčů se ubytovala na kolejích UP. Občerstvení pro 

hráče v podobě čajů nám zajistil spřízněný Olomoucký japonský klub. Dále si hráči mohli 

vyzkoušet workshop kaligrafie s čínskou lektorkou. Kompletní výsledky a listina 

registrovaných hráčů jsou přístupné na stránkách evropské go databáze.  

Souběžně s hlavním turnajem jsme organizovali další dvě akce, jimiž byly kvalifikace na Globis 

Cup (mistrovství hráčů do 20 let) a finále druhé evropské Grand Prix. Výsledky obou turnajů 

lze nalézt zde a zde. Přenosy finálových partií Grand Prix bylo možné sledovat jednak na online 

go serveru KGS a jednak na streamovací službě twitch. Zmíněný stream byl mimo jiné doplněn 

o komentáře zkušených hráčů k právě probíhajícím partiím. Hráči účastnící se Olomouckého 

turnaje mohli ve volných chvílích tento stream sledovat na televizích ve vestibulu  

Přírodovědecké fakulty. 

V pořadí 28. Olomoucký turnaj je naplánován na 25. – 26. 1. 2020, přičemž se bude jednat 

zároveň o kvalifikaci na mistrovství české republiky 2020. Oproti minulému ročníku se tedy 

bude jednat o skromnější akci, protože finále Grand Prix se přesouvá do Švédska.   
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Kvalifikace na Globis Cup (hráči do 20 let) 24. – 25. 1. 2019 

 

Finále evropské Grand Prix 24. – 27. 1. 2019 

27. Olomoucký turnaj 26. – 27. 1. 2019 

 

Úterní hraní ve vestibulu přírodovědecké fakulty 


