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Pokud budete mít nějaké dotazy, 
připomínky či náměty, neváhejte mi 

napsat. Můj e-mail je  

hatamoto@post.cz 

DESKOVÁ HRA GO 

Jen jednu partii 

řekli, 

začala hra. 

To bylo včera. 

 

(stará japonská báseň) 

Úvod 

Děkuji Vám, že jste si stáhli tento e-book a věřím, že informace, které v něm naleznete, a především 
partie go, které si zahrajete, vám přinesou mnoho radosti, zábavy a dobrodružství. Neboť go, to je 
malé dobrodružství na desce o 361 průsečíku. 

Hru go považuji za nejlepší deskovou hru, která kdy byla vynalezena, za výjimečný způsob zábavy, 
poučení i osobního rozvoje. Go mne fascinuje již přes třicet let a příležitostně se je snažím, především 
mezi mládeží, propagovat a učit. Máte-li rádi hry, ve kterých rozhodují o vítězství pouze vaše osobní 
schopnosti, čtěte dále. 

Navzdory tomu, že v některých kategoriích naši hráči patří k evropské špičce, není v našich krajích 
desková hra go příliš známa. V České republice ji aktivně hraje sotva několik set hráčů; kolik lidí ji hraje 
doma či o ní alespoň slyšelo, se lze jenom dohadovat. Publikace je proto určena hlavně pro naprosté 
začátečníky, kteří se s go doposud nikdy nesetkali. 

Z celé řady důvodů jsem zvolil moderní formu e-booku: výsledný dokument snadno upravím, pokud 
některé údaje zastarají nebo se změní. Také finanční náklady na tvorbu zde samozřejmě hrají svou roli 
– nepočítám-li webhosting, je e-book náročný pouze na můj osobní čas. Proto jsem se rozhodl 
uveřejnit jej zdarma.  

Současně s e-bookem publikuji několik bonusů, které mají čtenáři vstup do světa go usnadnit: 

 Bonus: Prezentace 
Zhuštěné informace o go. Během pár minut získáte jasnou představu o tom, co je to go. 

 Bonus: Pravidla 
Pravidla hry go s výkladem. 

 Bonus: Strategie a taktika 
Základní strategické postupy v go. 

 Bonus: Vtipy 
Deset kreslených vtipů s tematikou go. 
 

Přeji Vám hodně krásných partií go! 

 

 

 

 

 

 
© Jan Felger 

V Praze dne 7. 2. 2015  

Úvod 

 
O čem je tento e-book? 

 

Vše, co jste nevěděli, že chcete vědět o 

deskové hře go – a báli jste se zeptat. 

mailto:hatamoto@post.cz
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Co je to go 

Go je strategická desková hra pro dva hráče, 
která vznikla v Číně. Podobně jako šachy a 
dáma patří mezi takzvané velké deskové hry.  

Na celém světě hraje go v současnosti přes 
40 miliónů lidí, z toho většina ve východní 
Asii. V Evropě hraje go asi 100 000 lidí. 

Pro go platí celá řada nej: nejlepší strategická 
hra všech dob, nejstarší, nejjednodušší – 
nejsložitější (go má velice jednoduchá 
pravidla, je ale těžké naučit se hrát ho dobře), 
nejkrásnější, jediná desková hra dosud 
vzdorující PC, nejlepší poměr složitost –
zábava…  

V zemích východní Asie existuje i profesionální go – tj. hráči, kteří se hraním go živí. Ostatní svět 
úrovně těchto hráčů až na výjimky nedosahuje. 

Nejlepší hráči go na světě (profesionálové) jsou v posledních dvou desetiletích Jihokorejci. Do 
nedávna byl nejlepším hráčem posledních let Li Chang Ho, v současnosti se na špičku dostává mladý 
Li Se Tol (30 let).  

Alternativní názvy hry go: igo, ranka, weichi nebo weiqi (Čína), baduk (Korea). 

Nyní podrobněji o samotné hře: 

 Deska. 
Go se hraje na desce, která obsahuje 19x19 linií, tj. na desce, která je více než 5x větší než 
šachovnice. Důsledkem je nesrovnatelně větší množství kombinací možných tahů hry go. 
Deska, na které se go hraje, se nazývá goban. Goban má 361 průsečíků. Tzv. dámské go se 
hraje na desce o 13x13 liniích, děti a začátečníci mohou hrát na desce 9x9. 

     
       Goban 19x19 linií           Goban 13x13 linií                              Nejmenší deska 9x9 linií 

 Kameny a pravidla. 
V go hraje jeden hráč s černými a druhý s bílými kameny. Kameny go jsou všechny stejné, platí 
pro ně totožná jednoduchá pravidla. Pravidla go se naučíte za pár minut. 

Co je to go 
1. Orientální desková hra pro dva hráče. 
2. Go hraje 40 miliónů lidí, hlavně ve východní Asii. 
3. Go je nejstarší a nejlepší strategická hra všech dob. 
4. Nejlepší hráči go jsou profesionálové – Korejci. 
5. Go se také nazýva Weichi (Čína) či Baduk (Korea). 
6. Hraje se na desce o 19x19 liniích = 361 průsečících. 
7. Pro všechny kameny platí stejná pravidla. 
8. Kameny se kladou na průsečíky linií hrací desky. 
9. Kameny se neposunují, pouze se odebírají zajatci. 
10. Handicapová hra vyrovnává rozdíly mezi hráči. 
11. V go existuje téměř 40 výkonnostních tříd. 

Rozviňte svoje myšlení hrou 

 

Co je to go 
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 Průsečíky linií gobanu. 
Při hře go se kameny nekladou do políček, ale na průsečíky linií hracího plánu, a to i na okraj a 
do rohů desky.  

 
Standardní posloupnost tahů v rohu – joseki   

Z knihy Kaku Takagawa: Handicapová hra 

 

 Posun kamenů. 
Kameny v go se po desce neposunují, pouze se na ni pokládají a v případě obklíčení kamene či 
skupiny kamenů se odebírají zajatci.  

 Handicapová hra. 
Silnější hráč může dát slabšímu náskok jednoho nebo více kamenů podle přesného schématu, 
což umožňuje vyrovnanou a zajímavou hru různě silných hráčů. Handicapová hra je přímo 
zakotvena v pravidlech go. 

 
Devíti handicap na velké desce 

 Výkonnostní třídy. 
Z historických důvodů je názvosloví důležitých pojmů v go včetně označení výkonnostních tříd 
(u nás) japonské, podobně jako v judu či v karate. Žákovské třídy se označují kyu, mistrovské 
dany. Na rozdíl od šachu je v go téměř 40 výkonnostních tříd. V jiných zemích se tento počet 
může lišit; také rating (hodnocení úrovně) hráčů a pravidla hry jsou v různých zemích mírně 
odlišná.  

 Závěr partie. 
V šachu máte pouze dva možné výsledky partie: zničení soupeře (šach mat králi či rezignace) 
nebo remízu. V go jde spíše o proměnu počátečních sfér vlivu v trvalá území. Hráči si tak ve 
finále desku rozdělí; vítězí ten, který obsadí větší území. Konečné skóre je pak vlastně poměr 
území a zajatců jednoho hrá 

Co je to go 
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če k území a zajatcům druhého. Obvykle se ale udává pouze výsledný rozdíl, tedy např. „bílý 
vyhrál o 5,5 bodu“. 

 
Pozice na konci partie mistrů 

Ósaka 1977; bílý: Fujisawa Shuko, černý: Hashimoto Utaro 
Černý vyhrál o 1,5 bodu 

Co je to go 
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Proč hrát go 

V dnešní době je na trhu nespočet hlavolamů, 
počítačových, deskových a společenských her, a nové 
stále vznikají. Jaký má tedy smysl zabývat se nějakou 
tisíce let starou vykopávkou?  

Popravdě řečeno, jediný způsob, jak si ověřit ono PROČ je 
vlastní kůže – tj. naučit se go a zahrát si ho. Nicméně 
uvedu dva motivační příklady: 

1. V minulých desetiletích jsem naučil hrát go celou 
řadu svých kamarádů. Mnozí z nich hrají dodnes.  

2. Ani ve snu mne nenapadlo, že by se go mohlo 
zalíbit mojí ženě. Její koníčky se ubírají zcela jiným 
směrem. Přesto jsem nedávno nelenil a go ji naučil; od té doby hrajeme pravidelně a 
manželka se stala zastáncem této hry. 

Takže, proč byste vlastně měli začít hrát go? 

 Kouzlo hry. 
Desková hra go má těžko popsatelné kouzlo, které dnešní hry většinou postrádají. 
Proměňování sfér vlivu v reálná území, invaze do soupeřova území, únik z obklíčení, boj 
zblízka, oživování a umrtvování skupin, nečekané zvraty, kdy souboj o jediný bod může změnit 
výsledek partie… Jedním slovem, dobrá partie go je báječný zážitek. A pokud k tomu přidáte 
pohodu s přáteli v čajovně, kavárně, na turnaji či třeba vysoko v horách – jedná se, alespoň 
pro mne, o jeden z nejlepších způsobů relaxace či prožití volného času. To je asi hlavní důvod, 
proč se ke go opakovaně vracím již přes 30 let. 

 Stáří hry. 
Go je nejstarší známá desková hra na světě, odhaduje se, že byla vynalezena v době před 
4-5 tisíci lety. I to je myslím dobrý důvod (především pro historiky ), proč se s ní seznámit. 

 Exotický původ go. 
Ač je go z historických důvodů u nás považováno spíše za hru japonskou, pochází původně 
z Číny. I v současnosti se nejvíce hraje v zemích východní Asie – v Číně, Koreji a v Japonsku. 
Odlišný způsob myšlení těchto národů proti nám Evropanům se projevuje i v go. Dobře je to 
vidět u začátečníků – vždy jim nějakou dobu trvá, než si zvyknou na těžko definovatelné 
„diagonální myšlení“, bez kterého se u go neobejdete.  

 Rozvoj myšlení. 
Go je hra, která rozvíjí strategické myšlení. Dobré strategické myšlení se hodí vojevůdcům, 
obchodníkům, podnikatelům a manažerům. To je důvod, proč v Japonsku nebo v Číně rodiče 
posílají děti do škol, kde se učí go. J. Miura ve své knize Go – fascinující hra dokonce přímo 
porovnává jednotlivé taktické prvky hry go a obchodu. 
Vědci zjistili, že hráč při hraní go používá obě mozkové hemisféry. To znamená, že go aktivuje 
kreativní i logické části mozku a posiluje spojení mezi nimi. Hráč je při hře nucen používat 
kombinaci divergentního a konvergentního myšlení. Proto je go ideální koníček pro celkový 
trénink mozku. Není bez zajímavosti, že např. všichni ředitelé velkých japonských společností 
go hrají a nejen to, řada velkých japonských a korejských firem pořádá mezinárodní turnaje go 
dotované značnými sumami. 

 Tsumego 
Samostatnou kapitolou go jsou tzv. tsumego – problémy života a smrti. V podstatě se jedná o 
malé hlavolamy, u kterých máte nalézt správný tah vedoucí ke zničení soupeřovy skupiny 

10 důvodů proč hrát go 
1. Kouzlo hry. Báječný zážitek. 
2. Stáří hry. 
3. Exotický původ go. 
4. Rozvoj myšlení. 
5. Tsumego – hlavolamy na gobanu. 
6. Hra, která vzdoruje počítačům. 
7. Zajímavá hra různě silných hráčů. 
8. Estetika hry. 
9. Anti Alzheimer. 
10. Go z vašich dětí udělá manažery. 

Proč hrát go 

Proč hrát go 
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kamenů nebo k záchraně vaší. Takových hlavolamů najdete na internetu tisíce. 

Jednou z webových stránek, na kterých tsumego naleznete, je www.goproblems.com. Tyto 
stránky obsahují nejen tsumego, ale i další kategorie problémů (zahájení, koncovka, nejlepší 
tah v dané lokalní situaci aj). 

  
Ukázka tsumego. Bílý na tahu: jak zničit černou skupinu?  

Tsumego z knihy All about life and death od Cho Chikuna, Honinbo 

 Hra, která vzdoruje počítačům. 
Go patří mezi hry, které na základě několika jednoduchých, pravidel, která i dítě pochopí za 
pár minut, vytvářejí astronomocké množství kombinací, na které nestačí ani dnešní počítače. 

(Počet možných různých her go je 76110  – více, než je atomů ve vesmíru.) Na rozdíl od 
naprosté většiny ostatních deskových her jako je dáma, šachy, reversi či piškvorky, u kterých 
nemá ani mistr světa šanci zvítězit nad počítačem, v go jsou v současnosti nejlepší programy 
hrající go na úrovni nadprůměrného hráče (5. dan). Máte tedy reálnou naději v dohledné 
době porazit počítač. U některých programů jsem dokonce nucen dávat počítači handicap . 

 Zajímavá hra různě silných hráčů. 
Díky handicapové hře, zakotvené přímo v pravidlech, se při partii vyrovnávají rozdíly mezi 
různě silnými hráči. Za takové situace pak není možno předem odhadnout, který z hráčů 
zvítězí, a hra zůstává zajímavá pro oba soupeře i přes jejich rozdílný potenciál. Unikátní 
význam tohoto prvku, který se jinde nevyskytuje, snad ani nemohu dostatečně zdůraznit. Více 
se o handicapové hře dozvíte v kapitole Handicapová hra.  

 Estetika hry. 
Hrají-li mezi sebou partii go dva mistři, rozmístění kamenů na desce má silný estetický účinek, 
který je srovnatelný např. s krásou fraktální geometrie či buněčných automatů. 

 Anti Alzheimer. 

Bojujte proti příchodu Alzheimerovy demence pomocí go ! Tato choroba nebyla dosud 
prokázána u žádného profesionálního hráče go. 

 Go z vašich dětí udělá manažery. 
To je samozřejmě (mírná) nadsázka. V každém případě tato hra rozvíjí onen druh myšlení, 
který je pro úspěšnou vedoucí pozici nezbytný. To je ostatně hlavní důvod, proč rodiče v Číně 
či Japonsku posílají své děti do škol, kde je naučí hrát go. Asijské myšlení/plánování bývá ve 
srovnání s evroamerickým daleko častěji globálnější a v delších časových horizontech. Je 
docela možné, že jedním z důvodů tohoto jevu je právě hra go. 

http://www.goproblems.com/
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Kde získat go 

Pro nákup souprav go bych v současnosti doporučil specializovaný český obchod s potřebami pro 
goisty na adrese www.go-shop.cz. K dispozici zde jsou jak levné plastové kameny a desky od asi 
300 Kč (deska 13x13), tak luxusnější soupravy z ušlechtilejších materiálů za několik tisíc (dřevěné 
desky z masívu, skleněné kameny, dřevěné dózy). Pokud máte zájem o cestovní go, naleznete zde 
magnetickou variantu s deskou 19x19, menší magnetická deska 13x13 se při troše googlování dá 
nalézt jinde. Web umožňuje nakoupit i odbornou literaturu o go, ta je však téměř výhradně v němčině.  

Alternativou jsou pak samozřejmě internetové obchodní domy typu Amazon (www.amazon.com) či 
eBay (www.ebay.com) , kde je výběr souprav či jednotlivých komponent pro go daleko větší. 

   
Plastové kameny a deska 

       

Magnetické go 

Kde získat go 

http://www.go-shop.cz/
http://www.amazon.com/
http://www.ebay.com/
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Jak začít hrát go 

 Začněte hrát na desce 13x13 
Pro malé děti (go se dá hrát asi od 3 let) bych zvolil 
nejmenší desku 9x9. Pro tuto věkovou kategorii stojí za 
úvahu zjednodušená verze hry, tzv. Atari go. V této 
variantě go vítězí hráč, který jako první zajme soupeřův 
kámen či skupinu. Výhodou je, že při tomto zjednodušení 
hráči nepotřebují znát složitější postupy plynoucí z pravidel, 
jako je např. život a smrt skupin.  
Větším dětem a začátečníkům doporučuji goban 13x13. Hra na něm netrvá tak dlouho, jako 
na velké desce (běžně 30-60 minut), a hráči si tak snáze udrží přehled a koncentraci. 

 Seznamte se s pravidly.  
Ideální je, máte-li ve svém okolí někoho, kdo go hraje. Pokud tomu tak není, zajděte do 
nejbližšího klubu go. Podrobné informace o možnostech hraní go najdete v kapitole Kde a s 
kým hrát go.  Nechte si pravidla hry vysvětlit zkušeným hráčem. Go má jednoduchá pravidla, 
která pochopí i děti během několika minut. 
Nemáte-li jinou možnost, můžete se s pravidly go seznámit pomocí bonusu k tomuto e-booku 
s názvem Desková hra go – Pravidla. 

 Pochopte důsledky pravidel. 
Ačkoli jsou pravidla go velice jednoduchá, k úspěšné hře potřebujete pochopit také jejich 
důsledky. Mezi ty hlavní patří především: 

o znalost rozdílu mezi živými a mrtvými skupinami kamenů  
o obvyklý způsob vedení partie.  

Později, často během hry, se seznámíte s dalšími běžnými prvky hry, jako je atari, dvojité atari, 
zpětné braní, schody či hnízda. Některé z důsledků pravidel go jsou vyloženy v bonusu 
Desková hra go – Strategie a taktika. 

 Zahrajte si instruktážní partii. 
Sehrajte jednu či více instruktážních partií se zkušenějším hráčem. Silnější hráč dá 
samozřejmě začátečníkovi handicap. Osobně v takovém případě dávám na desce 13x13 devíti 
handicap. Čím více partií s odborníkem sehrajete, tím lépe pro vás. Po ukončení partie se 
naučíte počítat výsledné skóre.  
Výborné jsou také výukové partie, při kterých zkušený hráč komentuje vaše i svoje tahy, 
vysvětluje základní taktické postupy apod. To je asi nejrychlejší způsob, jak se naučit 
nejběžnějším obratům používaným v go. Stejným způsobem může silnější hráč komentovat 
partii dvou začátečníků. 
Instruktážní či komentovanou partii je možné v nejhorším případě hrát i přes internet pomocí 
serverů, které to umožňují. Nejznámější server, který umožňuje hrát různé druhy partií 
(hodnocená, přátelská, rengo, simultánka, výuková, ukázková), je Kiseido Go Server 
(www.gokgs.com). Podrobnější informace najdete na webu go klubu v Ústí and Labem 
(goklubusti.wz.cz/kgs.php) v sekci Go na internetu. 
Go je možno hrát také proti počítačovému programu, který hraje go. 

 Hrajte se silnějšími hráči. 
Pokud znáte pravidla a základní taktické obraty, umíte vypočítat skóre a a máte za sebou 
jednu či několik instruktážních partií, hrajte co nejčastěji s co nejsilnějšími soupeři. Pokud 
hrajete s jedním silnějším protivníkem pravidelně, vaším cílem by mělo být postupně snižovat 
velikost handicapu. (K tomu dochází v podstatě zákonitě – síla začátečníka roste daleko 
rychleji, než síla pokročilého hráče.) 

Jak začít hrát go 
1. Začněte hrát na desce 13x13 
2. Seznamte se s pravidly. 
3. Pochopte důsledky pravidel. 
4. Zahrajte si instruktážní partii. 
5. Hrajte se silnějšími hráči. 

 

Jak začít hrát go 

http://www.gokgs.com/
http://goklubusti.wz.cz/kgs.php
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Pokročilí hráči, kteří to s hrou myslí vážně, pravděpodobně časem sami přejdou na velkou desku 
19x19. Ta poskytuje nejbohatší možnosti z hlediska strategie a partie na ní bývají nejzajímavější. Její 
nevýhodou je větší časová náročnost. Ještě dnes bývá např. v Japonsku možné, že se turnajová 
mistrovská partie profesionálů hraje ve dvou dnech. To samozřejmě v evropských podmínkách neplatí. 
(V minulosti se v Japonsku sehrály partie, které se táhly mnoho dní až měsíců.) Přesto doporučuji i při 
přátelské partii na velké desce počítat minimálně s časem jedné hodiny na partii. 

Na internetu je možno nalézt placené školy go, a to i v češtině. Některé z nich najdete v sekci Odkazy.  

 
Úplně první manželská partie go  

Jak začít hrát go 
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Kde a s kým hrát go 

Abyste si mohli zahrát go, potřebujete soupeře. Podíváme se na možnosti, 
které v dnešní době máte. 

 S partnerem. 
Naučte go hrát sebe i svého partnera a máte postaráno o zábavu na 
dlouhé večery, a to nikoli pouze zimní. Jeden můj přítel kdysi napsal: 
„lidé se stýkají v průsečích svých hodnot“. Pomocí go získáte další 
takový průsečík, který vám nikdy nezevšední. Až vás přestane bavit 
sex, televize či společné vaření, zkuste si zahrát go . 

 S kamarády.  
Naučte hrát go jednoho nebo více svých přátel či známých, se 
kterými se stýkáte. Ještě lepší možností je zaučit jejich děti – bývají 
hravější. Tímto způsobem jsem soupeře běžně získával já. Po 20-30 letech je celkem normální, 
že mne dnes některé z těchto „dětí“ poráží. 

 V klubech.  
V ČR existuje celá řada klubů, které se věnují go, především ve větších městech. Jejich seznam 
je uveden na stánkách České asociace go (www.goweb.cz/cs). Go se často hraje i v obecněji 
pojatých klubech deskových her. 

 V kroužcích.  
Možnost spíše pro děti. Při některých českých školách pracují kroužky go, kam je možno po 
dohodě s vedoucím kroužku docházet. Tyto kroužky často vedou externisté, zkušení hráči go.  

 V čajovnách.  
V některých čajovnách se více či méně pravidelně scházejí hráči go. Určitě vás rádi vezmou 
mezi sebe. Podrobnější informace najdete např. na stránkách neziskové organizace Pagoda 
(www.pagoda.cz/home). 

 Na turnajích.  
V ČR je možno se účastnit turnajů go – ročně jich proběhne okolo 10-20. Některé jsou 
pravidelné, jiné nikoli – mnohé kroužky go, kluby či čajovny organizují svoje turnaje podle 
aktuální situace. Informace o větších turnajích – mezinárodních či celostátních – získáte na 
webových stránkách České asociace go (www.goweb.cz/cs). Lokální turnaje menšího rozsahu 
a podmínky účasti na nich hledejte na stránkách jednotlivých klubů go. 

 Přes internet.  

Hraní go online 
Existují internetové portály, které se specializují na propojení hráčů go po celém světě. Tyto 
portály umožňují hrát go proti soupeřům z celého světa online a v reálném čase. Je to skoro 
stejné, jako by soupeř seděl proti vám. Samozřejmě, na partii je nutno si vyhradit potřebný 
čas. Tyto partie obvykle trvají jednu či více hodin. Seznam webů umožňujících hrát go tímto 
způsobem najdete na Go Servers (senseis.xmp.net/?GoServer) . Příkladem takového portálu 
je web Kiseido Go Server – KGS (www.kiseido.com ), který má rozhraní v češtině. 
Abyste mohli začít hrát, musíte si do počítače stáhnout a nainstalovat klienta – program, který 
se o vše postará. Pak už jenom postačí vybrat si hráče na srovnatelné úrovni a začít hrát. 
Na nejúspěšnějších webech tohoto typu hrají zároveň desítky tisíc hráčů. 

Hraní go korespondenčně 
Existují také weby, které se specializují na hraní go korespondenčně. To znamená, že svůj tah 
nemusíte zahrát okamžitě, resp. během několika minut, ale provedete jej, až se vám to hodí. 

Kde a s kým hrát go  
1. S patnerem. 
2. S kamarády. 
3. V klubech. 
4. V čajovnách. 
5. Na turnajích. 
6. Přes internet. 
7. Proti počítači. 
8. Partie mistrů. 
9. Tsumego 

Kde a s kým hrát go 

http://www.goweb.cz/cs
http://www.pagoda.cz/home
http://www.goweb.cz/cs
http://senseis.xmp.net/?GoServer
http://www.kiseido.com/
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Stejně tak soupeř. (Před příchodem internetu se takto, pomocí korespondenčních lístků a 
pošty, u nás hrávaly šachy.) Tyto partie samozřejmě trvají déle, dny, týdny, i měsíce. Přehled 
webů specializovaných na korespondenční go najdete na webové stránce 
senseis.xmp.net/?TurnBasedGoServers . Jako příklad této kategorie uvádím web Dragon Go 
Server (www.dragongoserver.net). 

 Proti počítači.  
Go můžete hrát také proti umělé inteligenci počítačového programu, který hraje go. Takových 
je dnes k dispozici celá řada. Existují i programy pro mobilní telefony či tablety. Programům na 
hraní go je věnována kapitola Software pro go.  

 Partie mistrů.  
Pokud nemáte možnost nebo chuť hrát reálnou partii, ať již proti živému či proti digitálnímu 
soupeři, zkuste si někdy přehrát partie vrcholných mistrů go. Jedná se o výborný studijní 
materiál. Na internetu jsou jich k dispozici tisíce. Ideální je, pokud jsou tyto partie 
komentované profesionály. Uvádím některé weby obsahující materiál tohoto typu: 

http://senseis.xmp.net/?CommentedGames 
http://senseis.xmp.net/?CommentedProfessionalGames 
http://www.go4go.net/go/games 
http://gokifu.com/ 
http://eidogo.com/games 

 Tsumego. 
Ve chvílích samoty zkuste tsumego (problémy života a smrti). Osobně se jimi zabývám, když 
někam cestuji vlakem či autobusem. Schopnost řešit problémy života a smrti (či jiné úlohy v 
go) je jednou ze základních dovedností, která zvyšuje vaše hráčské schopnosti. Zřejmě 
nejrozsáhlejší server věnovaný tsumego je www.goproblems.com. 

Kde a s kým hrát go 

http://senseis.xmp.net/?TurnBasedGoServers
http://www.dragongoserver.net/
http://senseis.xmp.net/?CommentedGames
http://senseis.xmp.net/?CommentedProfessionalGames
http://www.go4go.net/go/games
http://gokifu.com/
http://eidogo.com/games
http://www.goproblems.com/
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Jak se zlepšit v go  

Pro růst hráčských schopností se doporučuje:  

 Hrajte co nejčastěji.  
Především ze začátku se budou při časté hře velmi rychle 
zvyšovat vaše schopnosti. 

 Hrajte se silnými hráči.  
Snažte se postupně snižovat handicap, který vám dávají. 
Učte se od nich. Nechte si ukončenou partii od silnějšího soupeře okomentovat. Nechte si 
vysvětlit, proč dělají tahy, kterým nerozumíte, a kde jste podle nich udělali chyby. 

 Jezděte na turnaje.  
Zvyknete si na různě silné hráče odlišných stylů. Získáte kontakty a zkušenosti. 

 Studujte.  
Informace o dostupné literatuře najdete v subkapitole Odborná literatura o go. Existuje také 
celá řada výborných webů, které vám poskytnou cenné informace. Seznam některých z nich 
najdete níže v textu či v subkapitole Odkazy. Další důležitý způsob je přehrávání partií mistrů a 
řešení tsumego a go problémů obecně. 

Jak se zlepšit v go 
1. Hrajte co nejčastěji. 
2. Hrajte se silnými hráči.  
3. Jezděte na turnaje.  
4. Studujte.  

 

Jak se zlepšit v go 
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Handicapová hra 

Pravidla go umožňují tzv. handicapovou hru. Jedná se vlastně o postup, kterým se vyrovnává 
kvalitativní rozdíl dvou různě silných hráčů. Slabší hráč položí před zahájením partie na desku několik 
kamenů podle přesně určených pravidel. Díky tomuto vyrovnání sil může být i partie dvou rozdílně 
silných hráčů vyrovnaná a zajímavá a nelze předem říci, kdo zvítězí.  

Začátečníkovi, který se poprvé zúčastní turnaje v go, je přidělena třída 20 kyu. Podle toho, jak si 
v následujících partiích povede, se jeho hodnocení bude měnit. Třída se mu může zvýšit nebo snížit v 
závislosti na aktuálním výkonu. 

Pokud již hráči nějakou výkonnostní třídu mají, určuje se velikost handicapu rozdílem jejich tříd. 
Obvykle platí, že jak velký je rozdíl tříd, tak velký je handicap. (Tolik kamenů si položí slabší hráč na 
desku.) 

Pokud ani jeden z hráčů nemá třídu nebo některý z hráčů svoji třídu nezná, obvykle si zahrají první 
partii bez handicapu. Pro další partie se pak handicap určí z výsledku této první partie či dalších partií 
tak, že za každých deset kamenů rozdílu výsledného skóre položí slabší hráč na desku jeden kámen 
handicapu. (Uvedený způsob určování handicapu platí pro amatérské třídy na desce 19x19.) 

Výkonnostní třídu v go je možno získat i při hraní přes internet, např. na serveru www.gokgs.com 
(KGS). Takto získaná třída však často neodpovídá třídě turnajové. 

Podrobné informace o českém systému hodnocení výkonnosti hráčů go najdete na webu 
http://www.goweb.cz/cs/node/3152. S tím souvisí i český rating, tedy bodové hodnocení hráčů, které 
hráč získává díky svým turnajovým výsledkům.  

V dřívějších dobách (80. léta minulého století) byla většina turnajů hraných v Čechách handicapových. 
V posledních letech se od této praxe upouští a turnaje se hrají vyřazovacím systémem bez handicapu. 

   
 1handicap                  4handicap                           9tihandicap 

Handicapová hra 

http://www.gokgs.com/
http://www.goweb.cz/cs/node/3152
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Výkonnostní třídy v go a rating hráčů 

Český systém výkonnostních tříd 

Systém výkonnostních tříd v go vychází z japonské terminologie; obdobný najdeme v jiných sportech 
pocházejících z Japonska jako je judo či karate. Třídy v go se dělí na tři základní skupiny: 

 Žákovské třídy 
20.–1. kyu (číslování je sestupné) 
Hráči, který se poprvé účastní nějakého turnaje v go, je udělena nejnižší žákovská třída 
20. kyu. V závislosti na růstu schopností může hráč postupně získat další třídy až po nejvyšší 
žákovskou třídu – 1. kyu. 

 Mistrovské třídy 
1.–8. dan 
Mistrovské třídy se číslují vzestupně. Několik hráčů u nás je držiteli třídy 6. dan (viz tabulku v 
následující kapitole). Hráči úrovně sedmého či osmého danu se již rovnají slabším 
profesionálům. 

 Profesionální třídy 
1.–9. profesionální dan 
Profesionální třídy se také číslují vzestupně. V Evropě se zatím podařilo získat profesionální 
třídu v go pouze několika hráčům.  

Problematika tříd či obecněji síly hráčů je o to složitější, že systémy používané v jednotlivých zemích 
nejsou totožné. V současnosti je možné získat třídu i hraním na internetu. Porovnání jednotlivých 
systémů z hlediska rozsahu tříd i jejich ekvivalence je k dispozici např. na webové stránce 
http://senseis.xmp.net/?RankWorldwideComparison. 

Rating hráčů v Česku 

Rating je alternativní způsob hodnocení úrovně hráčů, který s výkonnostními třídami úzce souvisí. 
V podstatě se jedná o bodovací systém. Body se hráčům připisují či odepisují na základě výsledků na 
turnajích a matematického vzorce pro rating.  

V jednotlivých zemích existují různé ratingové systémy. Mezinárodně platný rating hráčů go zatím 
neexistuje, mimo jiné i z toho důvodu, že japonské organizace sdružující profesionální hráče se 
nasazení takového systému brání. 

Český go rating vychází ze starého šachového systému. Pracuje s pravděpodobnostmi výher hráčů 
odlišných tříd. Je koncipován tak, aby existovala alespoň přibližná vazba mezi standardně používanými 
výkonnostními třídami v go a ratingem. Průměrnému hráči třídy 1. kyu je přiřazen rating (GoR) 2000 a 
rozdíl mezi jednotlivými třídami představuje 100 bodů. Rating hráče se mění po každém turnaji, který 
splňuje určité podmínky. 

Žebříček prvních deseti hodnocených českých hráčů go vypadá následovně: 

  Place  Name                                   Club   Grade    GoR     DGoR     NT   Last appearance 
 
      1  Podpera Lukas                      APWS     6d     2621      +5    234   W140919A 
      2  Hora Jan                               APra     6d     2600      -9    225   T141004D 
      3  Silt Ondrej                            AKun     6d     2591      +1    351   T141011C 
      4  Simara Jan                             KVaS     6d     2559     -19    216   T140913E 
      5  Prokop Jan                             SRic     5d     2521     +1    209   T140905A 
      6  Kruml Ondrej                         Brno     5d     2509     -10    146   T141018D 
      7  Jurek Martin                           BMik     4d     2499     +20    149   T140426A 
      8  Nechanicky Radek                SNym     5d     2491     +20    298   T141004D 
      9  Winkelhoefer Petr                APra     5d     2463      -8      2   T121123B 
     10  Danek Vladimir                     APra     5d     2461      -8    365   T141025D 

Výkonnostní třídy v go a rating hráčů 

http://senseis.xmp.net/?RankWorldwideComparison
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V úplném přehledu je uvedeno téměř 200 českých hráčů. Přehled najdete na webové adrese 
www.europeangodatabase.eu/EGD/createalleuro3.php?country=CZ&dgob=false.  

Rating evropských hráčů go spravuje Evropská federace go, jejímž je ČAGO (Česká asociace go) členem.  
Informace o ratingu a podmínky, které musí splňovat daný turnaj, najdete na 
www.europeangodatabase.eu/EGD/EGF_rating_system.php. 

Databáze hráčů a turnajů je v Evropě jednotná, tyto informace nejdete na webu  
www.europeangodatabase.eu/EGD/. 

Problematika ratingu a výkonnostních tříd je poměrně složitá a panuje zde jistá nejednotnost. 
Například Česká asociace go nepřipouští pro účast na svých turnajích výkonnostní třídy získané 
hraním přes internet. 

Výkonnostní třídy v go a rating hráčů 

http://www.europeangodatabase.eu/EGD/createalleuro3.php?country=CZ&dgob=false
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/EGF_rating_system.php
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/
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Turnaje 

V go se hraje mnoho mezinárodních turnajů o peněžité ceny (v řádech až statisíců dolarů), 
dotovaných velkými, především asijskými, firmami jako Chulan, Samsung, LG, Nikkei, Toyota či Fujitsu. 
Hraje se také amatérské a profesionální mistrovství Evropy a amatérské mistrovství světa. Tyto 
mezinárodní turnaje se hrají vyřazovacím systémem. Profesionálové své mistrovství světa nemají (prý 
záměrně; i to je určitá odlišnost go od jiných sportů), je však pro ně vyhlašována řada turnajů, takže 
není problém zjistit, kdo je aktuálně nejlepší.  

V jednotlivých asijských zemích, např. v Japonsku, pak existují národní turnaje, jejichž vítěz má právo 
nosit příslušný titul (Kisei, Meidžin, Honinbó). Hrají se obvykle tak, že vítěz základního turnaje vyzývá 
obhájce, nositele titulu.  

V České republice jsou nejvýznamnějšími turnaji mistrovství republiky mužů, žen, juniorů, žáků a párů. 

Současnými světově nejúspěšnějšími hráči jsou Jihokorejci (Li Čang Ho, Li Se Tol).  

V Česku byl mnoho let na špičce Vladimír Daněk (aktuálně 5. dan), který získal 12x titul mistra 
republiky a mnohá mezinárodní ocenění. Nejvýznamnější je asi jeho vítezství na MS Evropy v 
Marseille v roce 1997. Také se jako předseda ČAGo zasloužil o rozvoj českého go u nás. 

V současnosti ovládla scénu českého go nová mladá generace. Příkladem takového hráče je Ondřej 
Šilt (6. Dan). Jeho zatím největším úspěchem je 5. místo na amatérském MS světa (podrobněji viz web 
www.sportovninoviny.cz/zpravy/silt-dosahl-nejvetsiho-ceskeho-uspechu-v-go/344460. Jako jeden 
z mála cizinců byl pozván, aby studoval go v Japonsku (viz článek na iDnes 
(jaroslavflejberk.blog.idnes.cz/c/327345/Teenagerem-v-Japonsku-Diky-go.html) . 

Typický turnaj v českých podmínkách se hraje o víkendu na pět nebo šest partií. Jedna partie trvá asi 
dvě a půl hodiny. Turnaje bývají organizovány McMahonovým systémem (zobecněný švýcarský 
systém). Hráči nejprve hrají s protivníky stejné nebo podobné třídy. Pokud hráč prohraje, je mu v příští 
partii přiřazen slabší protivník, vítězi naopak silnější. Výhodou tohoto systému je mimo jiné to, že hráč 
rychle pozná svoji skutečnou sílu. 

   
Turnaj Korean Ambassador Cup 2014 (Praha 26.-27.4.)  

Fotografie laskavě poskytla firma SUNGWOO HITECH, sponzor turnaje 

Turnaje 

http://www.sportovninoviny.cz/zpravy/silt-dosahl-nejvetsiho-ceskeho-uspechu-v-go/344460
http://jaroslavflejberk.blog.idnes.cz/c/327345/Teenagerem-v-Japonsku-Diky-go.html
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Historie go 

Hra go je považována za jednu z nejstarších 
deskových her na světě. Vznikla v Číně v době 
před čtyřmi až pěti tisíci lety, kde se nazývá 
Wej-qi. Podle jedné z legend vynalezl go čínský 
císař Jao, aby napravil opožděný duševní vývoj 
svého syna. Podle jiné pověsti dřevorubec 
v horách pozoroval hru dvou bohů tak dlouho, až 
mu zbělely vlasy a shnila sekera. Odtud jeden z 
názvů hry – ranka (shnilá sekera). Pověsti též naznačují souvislost vzniku hry s věštěním a mytologií. Z 
rozmístění kamenů při jejich hození na desku se usuzovalo na budoucnost. Počet průsečíků na velké 
desce se blíží počtu dní v roce, zvýrazněné průsečíky se nazývají hoshi (hvězdy), střed desky tengen 
(brána do nebe).  

V sedmém století se go dostalo přes Koreu do Japonska, kde si získalo oblibu mezi samuraji a 
budhistickými mnichy. Okolo roku 1600 vznikly v Japonsku čtyři školy, které spolu soupeřily. Hra byla 
podporována šógunátem i finančně, čímž byly položeny základy profesionálního go. Znalost hry go se 
pokládala za jednu ze čtyř základních ctností – spolu s poezií, hudbou a malířstvím. Tomuto období se 
říká zlaté éra. Vrcholní hráči té doby jsou dodnes velice uznáváni.  

V Japonsku také došlo ke změně pravidel a názvu na dnešní go.  

Na přelomu 19. a 20. století japonské školy go postupně zanikly. V roce 1924 byla založena Japonská 
asociace go. V 19. století se hra začala šířit mimo Asii. Go se po mnoho set let hrálo hlavně v Japonsku, 
odkud také proniklo do Evropy. Díky tomu se dnes u nás používá japonské názvosloví. 

Do Evropy proniklo go v 19. století. V letech 1875-1884 inženýr Oskar Korschelt pobýval v Japonsku. 
Stal se žákem mistra go (honinba) Šuha. V roce 1880 publikoval první článek o go v německém tisku. 
Po svém návratu do Německa vydal knihu Hra go.  

Mezi nejznámější propagátory hry na západě patřil mistr světa v šachu 
Emanuel Lasker. Ten byl původem z Německa a o go se dověděl právě 
díky Korscheltovi. 

Ve druhé polovině 20. století se profesionální go postupně rozšířilo také 
do Koreje (kde se nazývá Baduk), Číny a dalších východoasijských zemí. 
V současnosti jsou Korejci nejlepšími hráči světa a go je v Koreji velmi 
populární. Hráči z Evropy či Ameriky úrovně asijských hráčů až na 
výjimky nedosahují. 

Evropská federace go (www.eurogofed.org) vznikla v Německu v roce 
1957. Sdružuje 36 členských zemí. 

Světová federace go (intergofed.org) byla založena 18. března 1982. V 
současnosti má více než 70 členů – států. 

Historie go 
1. Vznik v Číně před 4–5 tisíci lety 
2. Přes Koreu se go dostalo do Japonska 
3. Podpora šógunátu – zlatá éra go (od 1600 n. l.) 
4. Čtyři soupeřící školy – vznik profesionálního go 
5. V 19. století bylo go přivezeno do Evropy 

Historie go 

http://www.eurogofed.org/
http://intergofed.org/
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Historie českého go 

Ze záznamů o odebírání časopisu o go z tehdejšího Rakouska-Uherska plyne, že po první světové válce 
u nás již existovalo několik hráčů.  

Více informací máme teprve od 60. let minulého století. První hráči go byli původně šachisté v 
šachovém klubu u Dobříše. Go se v tomto klubu začalo hrát z iniciativy Ing. Regnera a L. Reimana. V 
roce 1965 se jim dokonce podařilo uspořádat u nás v Mníšku pod Brdy MS Evropy v go s nebývalou 
účastí přes 60 hráčů. Náš nejsilnější hráč z tehdejší doby, M. Kočandrle, na tomto turnaji 
reprezentoval tehdejší Československo a hrál i v dalších mezinárodních turnajích. 

Počet našich hráčů se do 70. let minulého století pohyboval mezi 10 až 20. 

Počátkem roku 1970 byl založen kroužek go při šachovém oddíle závodního klubu Tesly Karlín. Tomu 
se podařilo rozšířit členskou základnu hráčů go  a z jeho iniciativy začaly vznikat další kroužky a kluby.  

V osmdesátých letech vzrostl počet hráčů u nás na 300–400. Nejvýznamnějším klubem se stal klub při 
MFF UK Praha založený M. Kočandrlem a V. Kubátem v roce 1973 jako kroužek go. V této době se 
etabluje nová hráčská elita na špici s Vladimírem Daňkem (P. Winkelhöfer, J. Sgall). 

Od roku 1973 se v Praze pořádal každoroční únorový mezinárodní turnaj v go. Další turnaje pořádaly 
významné kluby v Plzni a Nymburce. V roce 1975 se v Praze konalo první mistrovství republiky 
(tehdejšího Československa), které vyhrál M. Kočandrle. Mistrovství se zúčastnilo celkem 27 hráčů. 

V roce 1977 bylo založeno Sdružení československých klubů a hráčů go. Jeho předsedou se stal 
D. Prokop, velký propagátor a popularizátor go u nás. 

V 80. letech V. Nechanický, zakladatel a dlouholetý vedoucí nymburského go klubu, začíná prodávat u 
nás vyráběné hrací soupravy, české překlady goistické literatury a další propagační materiály.  

V 80. letech vzrostl počet u nás konaných turnajů na 10-20 ročně. Také se postupně upouští od 
původního handicapového systému a turnaje jsou pořádány na základě MacMahonova systému, který 
od 90. let převažuje. 

Od roku 1980 se náš reprezentant pravidelně účastní mistrovství světa amatérů. 

Změna politické situace po sametové revoluci (odchod hráčů) vedla k rozpadu některých klubů včetně 
klubu při ZK Tesly Karlín. Další kluby však zároveň vznikají, např. ve Zlíně či v Jeseníku. 

V roce 1990 byla založena Československá asociace go, která se záhy stala členem Evropské a 
Mezinárodní federace go. 

V roce 1993 (po rozpadu Československa) je založena Česká asociace go (ČAGo). V jejím čele stál 
mnohonásobný mistr republiky Vladimír Daněk, který je jejím předsedou i dnes. 

Velký význam pro české go měla dlouhodobá podpora japonského a korejského velvyslanectví 
a některých východoasijských firem. 

V roce 1997 začíná vycházet první pravidelný goistický časopis Igo vydávaný ČAGo. 

ČAGo pořádá každoročně seriál Grand Prix, do něhož je zařazeno v průměru 15 turnajů. Vyvrcholením 
je mistrovství republiky, kde 10 hráčů bojuje v hlavním turnaji o mistrovský titul. 

Jedním z největších úspěchů českého go je titul mistra Evropy, který získal V. Daněk na turnaji v roce 
1997 v Marseille. 

V současné době u nás vyrůstá nová nadějná generace hráčů go. Tito hráči patří ke špičce evropského 
go a získávají vavříny i na mezinárodních turnajích. Patří mezi ně např. Lukáš Podpěra, Jan Šimara či 
Ondřej Šilt.  

Podrobnější informace o historii českého go najdete na www.goklubdrahlov.wz.cz/historiego.html.  

Historie českého go 

http://www.goklubdrahlov.wz.cz/historiego.html
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Go dnes ve světě i v ČR 

V současné době existuje Mezinárodní federace go – IGF (intergofed.org), evropská federace go – EGF 
(www.eurogofed.org) , u nás Česká asociace go – ČAGO (www.goweb.cz). Každým rokem se pořádá 
amatérské i profesionální mistrovství Evropy a amatérské mistrovství světa. Go má milióny příznivců 
především ve východoasijských zemích, kde se jedná o hru podobně známou jako v Evropě šachy. 
Hráče go najdete v mnoha zemích celého světa; obvykle se sdružují v herních klubech. 

Na rozdíl např. od východoasijských zemí není go u nás příliš podporováno. Ratingovaných hráčů 
(majících výkonnostní třídu uznanou ČAGo) je v Česku okolo dvou set. V řadě měst ale existují kluby 
go (např. v Praze, v Brně, Jeseníku či v Nymburce) a mnoho lidí hraje go mimo oficiální turnajovou 
scénu doma, jenom pro své potěšení. Seznam klubů go najdete na goweb.cz/cs/view/kluby. Go se 
také hraje v čajovnách, existují kroužky go v některých školách apod. V ČR se každým rokem sehraje 
10–20 turnajů. Některé turnaje jsou pořádány pod patronátem japonské či korejské ambasády a často 
jsou sponzorovány východoasijskými firmami. Každoročním vrcholem sezóny jsou u nás přebory 
republiky, pořádané v několika kategoriích (muži, ženy, junioři, žáci, páry). 

 

 

Go dnes ve světě i v ČR 

http://intergofed.org/
http://www.eurogofed.org/
http://www.goweb.cz/
http://goweb.cz/cs/view/kluby
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GO A POČÍTAČE 

Člověk proti počítači 

Go je dnes jedinou deskovou hrou, ve které běžný počítačový program neporazí ani průměrného, 
natožpak nejlepšího hráče. Je tomu tak proto, že počet variant hry je astronomický – přesahuje počet 
atomů ve vesmíru. Nejrychlejší současný superpočítač by nedokázal vyhodnotit všechny varianty 
partie ani za celou historii lidstva. Proto je nutné počítač tak trochu naučit myslet po lidsku – avšak i 
jenom pouhé ohodnocení aktuální pozice klade na programátory téměř neřešitelné problémy. Jedná 
se o tak velkou výzvu, že jsou vypisovány mnohamiliónové odměny pro autora programu, který by 
dokázal porazit profesionálního hráče go. 

Protože partie počítače s profesionálem by vzhledem k rozdílné síle nebyla zajímavá, nemá zatím 
smysl pořádat zápasy člověk (nejlepší hráč) versus počítač. Pořádají se tedy alespoň každoroční 
turnaje mezi jednotlivými programy. Jejich přehled včetně výsledků najdete na webu 
senseis.xmp.net/?ComputerOlympiad. V roce 2013 zvítězil ve všech kategoriích (na desce 9x9, 13x13 i 
19x19) japonský program Zen programátora Yoji Ojimy, který má v současnosti sílu okolo 5. danu.  

Člověk proti počítači 

http://senseis.xmp.net/?ComputerOlympiad
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Software pro go 

Rozdělení programů pro go 

Softwarem souvisejícím s deskovou hrou go se zabývá např. web senseis.xmp.net/?GoPrograms. 
Programy by bylo možno rozdělit do několika skupin, které se však často překrývají (tj. běžně je jeden 
program možno zařadit do více skupin): 

 Editační programy – slouží k záznamu a přehrávání partií či problémů v go. Obvykle dovolují 
zápis komentáře a zobrazení několika variant dané situace. Přehled těchto programů najdete 
na senseis.xmp.net/?GoEditingPrograms. 
 Příklady: Eidogo (eidogo.com), víceúčelový freeware Drago (www.godrago.net). 

 Programy operující nad databázemi partií, zahájení či problémů. Asi nejpoužívanější formát 
pro záznam partií go je SGF. Viz senseis.xmp.net/?GoDatabases.  
 Příklady: BiGo (bigo.baduk.org), GioBase (gobase.org), Gog4GO (www.go4go.net/go). 

 Programy hrající go – obvykle mají režim umožňující hru dvěma hráčům proti sobě (a tedy 
vlastně simulující reálnou partii na desce) a režim dovolující hrát jednomu hráči proti umělé 
inteligenci (často s možností nastavit sílu protihráče). Samozřejmostí také bývá možnost volby 
velikosti hrací desky (9x9, 13x13, 19x19) a nastavení handicapu. Přehled tohoto druhu 

programů najdete na senseis.xmp.net/?GoPlayingPrograms. 
 Příklady: MoGo (www.lri.fr/~teytaud/mogo.html), Aya (www.yss-aya.com). 

 Ostatní programy – např. software pro tisk publikací o go, čtečky knih o go, programy 
generující obrázky pozic go, spořiče obrazovky s goistickou tematikou či programy pro 
organizaci turnajů v go. Na webu senseis.xmp.net/?GoPrograms je tato softwarová směs 
rozdělená do jednotlivých kategorií. 
 Příklady: zalíbil se mi 3D spořič obrazovky hrající go – Sun Xi Go (sunxi.free.fr). 

V tomto textu se podrobněji zmíním o vybraných programech hrajících go. 

Programy pro hraní go na PC 

Programů, které jsou schopny simulovat reálného protihráče 
go, je celá řada. Jejich přehled najdete na již zmíněném 

webu senseis.xmp.net/?GoPlayingPrograms. Mezi programy 
pro osobní počítač patří například: 

 MoGo (www.lri.fr/~teytaud/mogo.html)  

 GnuGo (www.gnu.org/software/gnugo/gnugo.html) 

 Aya (www32.ocn.ne.jp/~yss) 

 CrazyStone (remi.coulom.free.fr/CrazyStone) 

 Fuego (fuego.sourceforge.net) 

 Zen (soft.mynavi.jp/pcigo/tencho3/index.html) 
a mnoho dalších. 

 
       Vzhled programu Aya 

Software pro go 

http://senseis.xmp.net/?GoPrograms
http://senseis.xmp.net/?GoEditingPrograms
http://eidogo.com/
http://www.godrago.net/
http://senseis.xmp.net/?GoDatabases
http://bigo.baduk.org/
http://gobase.org/
http://www.go4go.net/go
http://senseis.xmp.net/?GoPlayingPrograms
http://www.lri.fr/~teytaud/mogo.html
http://www.yss-aya.com/
http://senseis.xmp.net/?GoPrograms
http://sunxi.free.fr/
http://senseis.xmp.net/?GoPlayingPrograms
http://www.lri.fr/~teytaud/mogo.html
http://www.gnu.org/software/gnugo/gnugo.html
http://www32.ocn.ne.jp/~yss/
http://remi.coulom.free.fr/CrazyStone/
http://fuego.sourceforge.net/
http://soft.mynavi.jp/pcigo/tencho3/index.html
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Drago 

Drago je program umožňující hrát go na počítači, přehrávat a editovat partie či problémy, exportovat 
pozice aj. Obrázky v tomto e-booku byly vytvořeny právě pomocí tohoto programu. Drago je 
freewarová multifunkční aplikace, která má celou řadu schopností: 

 volba jazyka programu včetně češtiny 

 prohlížení a editace souborů s partiemi 

 přehrávání partií 

 tisk a export partií (do formátu RTF, PDF, HTML, DOC) 

 export pozic (do formátů WMF, BMP, JPEG, GIF, PNG, ASCII, SGF) 

 tvorba databáze her a vyhledávání záznamu hry podle zvoleného kritéria 

 tvorba, editace a řešení problémů 

 hraní go proti zvolenému hracímu engine. 

Z posledního bodu plyne, že Drago sám o sobě hrát go nedokáže – je třeba do něj nahrát nějaký 
externí engine (hrací software). Ten je možno zvolit podle úrovně hráče (doporučuje se Gnu Go pro 
začátečníky a MoGo pro pokročilé). Já aktuálně používám program Aya.   

Základní informace, web vývojářů a stránka, ze které je možno Drago stáhnout: 

 www.zdarma.org/1610-drago-deskova-hra-go-na-pocitaci 
Informace o Drago v češtině. 

 www.godrago.net 
Domovská stránka vývojářů programu Drago. 

 www.godrago.net/Download.htm 
Stránka, ze které je možno Drago stáhnout.  

 

 
Vzhled programu Drago 

Drago 

http://www.zdarma.org/1610-drago-deskova-hra-go-na-pocitaci
http://www.godrago.net/
http://www.godrago.net/Download.htm
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Drago – instalace hracího enginu 

Určitou nevýhodou Draga je mírně obtížnější instalace hracího enginu, která vyžaduje zkušenějšího 
uživatele počítače. Pro jistotu uvádím podrobný postup instalace enginu Aya. (Pro jiné enginy je 
postup analogický).  

 Stáhněte si program Drago z webu www.godrago.net/Download.htm (Aktuální verze ke dni 10. 
11. 2014 má název Version 4.21 installer). Nainstalujte ho. Během instalace zvolte jazyk 
čeština. 

 Stáhněte si zvolený hrací engine. V mém případě to tedy bude engine Aya, který naleznete na 
webu www.yss-aya.com – aktuálně verze 6.43. V tomto případě se jedná o sbalený soubor ve 
formátu ZIP. Rozbalte ho. Vytvoří se složka s potřebnými soubory, jedním z nich je program 
Aya.exe. Obsah této složky přesuňte do zvolené podsložky, např. s názvem Aya, třeba na 
systémový disk do složky Program Files. Cesta k souboru Aya.exe tedy bude C:\Program 
Files\Aya\Aya.exe. (Poznámka: aktivací souboru Aya.exe můžete rovnou začít hrát – přijdete 
ale o lepší grafiku a další možnosti programu Drago.) 

 Spusťte program Drago. Volte Hrát – Nový hrací engine – More – Nastavení enginu. Do pole 
Jméno zapište Aya, u pole Path aktivujte ikonu se třemi tečkami a vyhledejte program Aya.exe 
podle cesty, jak jsme ji nastavili v minulém odstavci, tj. C:\Program Files\Aya\Aya.exe. 
Potvrďte. 

 Volte Hrát – Nový hrací engine (nebo poslední černobílou ikonu v panelu nástrojů) a nastavte 
patřičné parametry hry. Řekněme, že jsem slabší, než počítač. Nastavím tedy:  

o Začátek pozice: Nová hra  
o Engine play With: Bílý (počítač hraje za bílého, uživatel je černý) 
o Board size: 13 (velikost desky) 
o Komi ponechte (kompenzace výhody prvního tahu) 
o Handicap: např. 5  
o Ostatní volby ponechte, potvrďte a můžete začít hrát.  

 
                 Drago – nastavení hracího enginu 

 Pro novou partii je třeba rozehranou partii ukončit, např. pomocí volby Hrát – Vzdát se, nebo 
Hrát – Zrušit. Také můžete volit Soubor – Nový, čímž se na liště vytvoří záložka s novou partií, 
kterou nastavíte již popsaným způsobem.  

Drago 

http://www.godrago.net/Download.htm
http://www.yss-aya.com/
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Drago – vybrané možnosti a nastavení 

V této subkapitole popíši důležitá nastavení programu Drago a některé jeho možnosti. 

Submenu Soubor 
V submenu Soubor naleznete řadu voleb známých z jiných programů a intuitivně zřejmých (Nový, 
Otevřít, Uložit apod.), které nebudu podrobně popisovat. Pouze poznamenám, že je možno mít 
otevřeno více partií/pozic zároveň. Ty se pak zobrazují na liště pod panelem nástrojů. Pokud tvoříte 
nové partie, číslují se podle schématu Goban1, Goban2 atd.  

 Informace o hře  
Zápis/zobrazení strukturovaných informací o partii/pozici. 

 Export 
Zde je možno volit z textově orientovaných formátů:  

o RTF – univerzální textový formát editovatelný MS Wordem. 
o PDF – univerzální formát dokumentů, který otevře program Adobe Reader. 
o HTML – webová stránka. 
o DOC – standardní formát MS Wordu. 

Pro pozice jsou k dispozici grafické formáty: 
o WMF – speciální grafický metaformát Microsoftu umožňující pracovat s vektorovou i 

rastrovou grafikou v jednom souboru. 
o PDF – univerzální formát dokumentů, který otevře program Adobe Reader. 
o GIF – grafický formát s omezeným počtem barev používaný na webových stránkách. 
o PNG – modernější grafický formát používaný na webových stránkách. 
o JPG – grafický formát se ztrátovou kompresí používaný hlavně na ukládání fotografií. 
o BMP – nekomprimovaný grafický formát od Microsoftu; jeho nevýhodou je velký 

datový objem. 
Kombinace textového a grafického formátu určuje, zda bude výstup barevný či černobílý. 

Pro případné použití exportu v praxi doporučuji trochu experimentovat, vyzkoušet různé 
formáty podle požadovaného výsledku (velikost, kvalita). 
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 Export pozice 
Zde jsou k dispozici další dva formáty: 

o ASCII – klasický jednoduchý textový formát, editovatelný Poznámkovým blokem. 
o SGF (Smart Game Format) – mezinárodně uznávaný textový formát pro zápis partií go 

a jiných deskových her. Lze jej také editovat Poznámkovým blokem. 

Drago 
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Ukázka partie go zapsané do souboru ve formátu SGF 

Orámováním pozice na desce ji připravíte k exportu. Dále je zde možno pro grafické formáty 
nastavit kvalitu výsledného zobrazení pomocí volby Rozměry desky a Průměr kamene. Po 
výběru formátu pak postačí pozici Uložit. 

Submenu Pohled 
Zde je možno měnit pohled na desku jejím zrcadlením či rotováním, zaměnit barvu kamenů apod. 
Volba Nastavení desky vám umožňuje zvolit si vzhled desky a kamenů podle vašeho estetického vkusu 
včetně možnosti použít vlastní design desky či kamenů. 

Submenu Navigace 
Navigační submenu, umožňující volbu partie a navigaci ve zvolené partii, tj. pohyb z hlediska času 
(o tah vpřed, o tah zpět, na začátek, na konec partie…). Pohodlnější zřejmě bude využití lišty s 
obdobnými volbami v panelu nástrojů. (Musí být aktivována volbou Pohled – Show Toolbars – 
Navigace.) 

Submenu Úprava 
Toto submenu slouží k editaci hry. Bude se vám hodit např. v případě, že píšete knihy o go. Můžete 
zde na desku vkládat různé obrazce, označovat kameny písmeny či značkami, vracet tahy nahrané 
partie apod. Poklepáním na příslušný tah ve Stromu hry můžete vytvářet varianty od daného tahu – 
strom hry se bude větvit. Pomocí volby Vložit lze vkládat připravené Poznámky či zapsat vlastní Text. 
Poznámky se zobrazují v dolním stavovém řádku Draga, zatímco Text v panelu Poznámky na pravém 
dolním okraji programu. 

Také informace o pasování vložená volbou Vlož pass se zobrazí v dolním stavovém řádku. 

Submenu Databáze 
Slouží k vytváření a úpravám databází partií či problémů go. Na této úrovni se seznámíme pouze s 
možností otevření databáze partií, která je součástí Draga.  

Volbou Databáze – Otevři databázi – Kisei.db se zobrazí seznam partií, ze kterých je možno volit. Po 
zvolení se partie nahraje do Draga. V pravém panelu se zobrazí informace o partii (především jména 
resp. fotografie hráčů).  

S partií je možno již popsaným způsobem dále pracovat (Navigace, Úprava), nebo si ji třeba přehrát 
jako film (volba Možnosti – Auto přehrávání).  Rychlost zobrazení tahů nastavíte postupem Možnosti – 
Nastavení navigace – Auto přehrávání: čas mezi dvěma tahy. 

Ostatní volby ponechám samostatnému studiu čtenáře na základě Nápovědy. Na závěr ještě 
poznámka: veškerá nastavení programu Drago jsou shromážděna pod volbou Možnosti – Možnosti.  

(;B[cp]SZ[19]DT[1851-11-09]PB[Ito Showa]BR[7dan]PW[Honinbo 
Shusaku]WR[6dan]RE[W+R];W[pq];B[dc];W[eq];B[qd];W[ce];B[do];W[oc];B[fp];W[
gq];B[ci];W[fc];B[ed];W[fd];B[ee];W[gf];B[dg];W[qf];B[pf];W[pg];B[od];W[pc];B[of]
;W[pd];B[qe];W[qg];B[pe];W[nd];B[qc];W[og];B[nf];W[ld];B[po];W[qm];B[on];W[
mq];B[pl];W[ql];B[pj];W[pm];B[om];W[pk];B[ok];W[ol];B[nl];W[oj];B[pl];W[qk];B[o
i];W[nj];B[ni];W[pi];B[mj];W[qj];B[hp];W[cq];B[bq];W[dr];B[cr];W[dq];B[gp];W[br];
B[ar];W[bs];B[jd];W[ke];B[hd];W[fe];B[if];W[ie];B[he];W[cb];B[cc];W[hc];B[je];W[d
b];B[bb];W[ec];B[de];W[ic];B[kf];W[lf];B[kg];W[mh];B[lg];W[kb];B[fg];W[fj];B[dk];
W[fl];B[hl];W[hk];B[ik];W[hj];B[gl];W[dj];B[ek];W[fk];B[hh];W[il];B[jk];W[ck];B[dl];
W[cj];B[ej];W[di];B[ei];W[cl];B[dm];W[cg];B[dh];W[ch];B[lp];W[lq];B[kp];W[kq];B[j
q];W[no];B[qq];W[qr];B[qp];W[or];B[bo];W[bd];B[ca];W[eb];B[bc];W[mn];B[nk];W
[kn];B[jm];W[hq];B[jp];W[km];B[jr];W[hs];B[jl];W[oo];B[pn];W[pj];B[mi];W[ll];B[m
k];W[jn];B[in];W[bm];B[qb];W[cn];B[nc];W[dn];B[en];W[eo];B[ep];W[eh]) 

Drago 
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Go pro přenosná zařízení 

Programy pro zařízení s OS Android 
Programů pro přenosná zařízení s operačním systémem Android věnovaných hře go je k dispozici 
značné množství. Jejich přehled je k dispozici na senseis.xmp.net/?Android. Často platí, že existuje 
nějaká omezená verze zdarma (např. pouze deska 13x13), a placený program od stejného výrobce 
s plnou funkčností.  

Pro některé programy je možno stáhnout si další software. Jedná se o jakési zásuvné moduly, které 
rozšiřují původní funkce programu. Toto se týká například programu BW-Go, pro který je možno si 
stáhnout (samostatně nefunkční) moduly BW-DGS (klient pro online hraní) a BW-GnuGo (hrací 
engine): 

     
BW-Go Free             BW-Go                      BW-DGS                   BW-GnuGo  

Pro potřeby tohoto textu se podrobněji zmíním jen o několika programech. 

  GoFree 
Pro hraní (většinou v tramvajích a autobusech) používám v současnosti 
program GoFree s enginem Aya. Umožňuje sice pouze hru do velikosti 
desky 13x13, ale já obvykle na hru na velké desce stejně nemám 
dostatek času. Program mi vyhovuje z několika hledisek – ovládání, 
grafika, síla umělé inteligence, statistika partií. Je možno zakoupit 
placenou verzi s názvem Go (do 100 Kč), která obsahuje i velkou desku. 
Program se dá nastavit i pro hru dvou živých hráčů. 

 

 

 

 

  GoDroid 
Další program umožňující hrát go proti umělé inteligenci. Tento má k 
dispozici všechny tři velikosti gobanu, avšak designem mi tolik nesedí. 
Lze nastavit i hru počítač versus počítač, takže můžete pozorovat souboj 
dvou digitálních protivníků. 

 

 

 

 

 

Go pro přenosná zařízení 

http://senseis.xmp.net/?Android
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  Gobandroid 
Hráč go založený na enginu GnuGo. Ten je celkově silnější, než výše 
zmíněná Aya. I zde je možno nastavit úroveň síly umělé inteligence. K 
dispozici jsou všechny tři velikosti desky. 

 

 

 

 

 

 

  Go (Baduk) 
Celkem pěkně a přehledně řešená výuka go jako komiks (v angličtině). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Tsumego 
Problémy života a smrti rozdělené do tří úrovní podle obtížnosti.  
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  Tsumego Pro 
Problémy života a smrti rozdělené do tří kategorií podle obtížnosti – 
Easy, Medium a Hard. 

 

 

 

 

 

 

 

  Happy Go 
Další problémy života a smrti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Go Tesuji 
Tesuji jsou obecnější problémy, než problémy života a smrti. Úkolem je 
najít nejlepší tah v dané (obvykle lokální) situaci.  

 

Go pro přenosná zařízení 
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  Android no go 
Klient pro hraní s jinými hráči go přes internet. Nutností je funkční 
připojení k internetu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Další programy pro Android naleznete na Google Play(play.google.com/store). Zadat do vyhledávače 
můžete například termíny desková hra go, baduk, weiqi, goban, tsumego, joseki, život a smrt aj. Pozor, 
výsledky hledání je nutno filtrovat, řada takto nalezených programů má ovládání pouze v japonštině či 
v korejštině.  

Na závěr této subkapitoly uvádím přehled androidích go programů (ikony a názvy) pro ty, kteří by se 
jimi chtěli zabývat podrobněji.  

               
Pandanet                 Wbaduk                   Gogrinder                 Agora Go                  Baduk TV                 GOdroid                      Go /Baduk School     Go / Go Free         Go Game Free         Gobandroid            Godroid                     Tsumego Pro           Goigo                           Android Go Problems     

               
Grid Master                Hactar Go             Happy Go                 How To Play Go        Hugoban                Champion Go          Igo                             Kifu Free                  Life&Dead                Master Of Go              Silver Star               Nogo                        Online Go                  Go Jeoseki Dictionary      

                
Weiqi                        Go Everywhere      Android No Go        Tsumego Analyzer  Tsumego                  AndBAduk                 Ely Go                      Go Tesuji                  Go Joseki                  Go Strategic Move   Mini Baduk Online   Go Scoring Camera   Baduk Review         Life Baduk Jungsuk    

     
BW-Go Free             BW-Go                      BW-DGS                   BW-GnuGo             Aspect SGF Reader    

Programy pro iOS  

Situace s mobilními zařízeními pracujícími pod operačním systémem iOS je srovnatelná se softwarem 
pro android. Existuje dokonce několik programů určených pro obě platformy (např. Pandanet, 
W Baduk a Gogrinder). 

Vzhledem k tomu, že s tabletem či mobilem od Applu nemám osobní zkušenosti, ponechám detailní 
výběr na laskavém čtenáři. 

               
Pandanet                  W Baduk                  Gogrinder                Go Books                 Dragon Go Client    Go Board Game     Go Board Strategy   Go Board                     Go Eye                      Go Game               Go Game Joseki       Go Toucher              Go – Weiqi              Go PLayer 

               
Aya Go                     Easy Go                     Champion Go          Go!!!                         SmartGo Kifu          Smart Go Player     Igoban Free             Go Puzzles                Go On The Go         Go Game                  Go Star                    Go Real                    Go Joseki Dictionary  Go Joseki Dictionary Free 

                
Igowin                      Igowin Tutor           Igowin Pro                Igowun 13x13          Igowin Joseki          Igowin Life                Joygo                        Little Go                    Igo Free                    Light Go 9x              Go Problems           Nihonkiin Tsumego   Ancient Game Of Go    

Go pro přenosná zařízení 

https://play.google.com/store
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Programy pro přenosná zařízení s OS Windows 

Programů pro mobilní zařízení pracujících pod operačním systémem Windows je ve srovnání 
s Adroidem a iOSem zatím jen poskrovnu. 

       
Bawego                       Qibago                      GoJoseki               Igome                          ThinkGo                   Dead Or Alive 

Go pro přenosná zařízení 
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GO A KULTURA 

Literatura o go 

Na webu senseis.xmp.net/?Literature najdete informace o mnoha literárních dílech, v nichž se 
vyskytuje hra go (v angličtině). 

Beletrie na téma go 

 Jasunari Kawabata: Meidžin 
Novela o go prvního japonského nositele Nobelovy ceny za literaturu v knize Tanečnice z Izu 
a jiné prózy. Jedná se o umělecké ztvárnění zápasu mezi starým velmistrem hry go a mladým 
ambiciózním hráčem. Partie symbolizuje souboj novodobého pragmatismu se starými 
národními tradicemi. 

 Hong Sung-hwa: První kjú 
 Korejský román o mladém hráči go, který se snaží stát profesionálem, s nečekaným koncem. 

 Jasujuki Miura: Go – fascinující hra; asijský model obchodní strategie  
Obchod a go ve srovnání manažera japonských aerolinií. Tato kniha balancuje na hraně 
beletrie a odborné publikace. Autor v ní vysvětluje řadu odborných technik z go, které 
porovnává se svojí manažerskou praxí. 

   
Obálky uvedených knih o go 

Odborná literatura o go 

Podobně jako je tomu v šachu, i go disponuje rozsáhlou odbornou literaturou. Určitým problémem je 
fakt, že díky východoasijskému původu této hry a relativně malé hráčské základně u nás (desítky 
aktivních hráčů jezdících na turnaje, snad několik tisíc lidí, kteří znají pravidla a hrají go doma), je 
výběr titulů v češtině omezený. Anglicky psanou literaturu (obvykle překlady z japonštiny či jiného 
východoasijského jazyka) najdete na v senseis.xmp.net/?GoBooks.  

Podle mých informací jediná kniha českého autora věnovaná go, pokud nepočítáme letáky s pravidly 
či zmínky o go v knihách o deskových hrách (např. Miloš Zapletal: Velká kniha deskových her), je 
publikace Tomáše Grossera První kniha o go z roku 2004. 

 Tomáš Grosser: První kniha o go 
Kniha pro začátečníky. Seznámení, pravidla, zajímavosti, základní taktické postupy a další 
informace ze světa go. Autor provozuje školu go na webové stránce skolago.wz.cz.  

Literatura o go 

http://senseis.xmp.net/?Literature
http://senseis.xmp.net/?GoBooks
http://skolago.wz.cz/
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Obálka knihy Tomáše Grossera První kniha o go 

Odborné knihy určené pro studium hry go (v češtině) u nás vydává Go klub Nymburk 
(www.goklubnymburk.wz.cz). Jedná se převážně o přeložená původní díla japonských autorů – 
profesionálních hráčů go. Jejich seznam uvádím níže. Aktuální informace hledejte na webových 
stránkách klubu.  

Knížky mají jednotnou úpravu a formát A4 (skripta). 

                   
                Ukázky goistické literatury vydávané nymburským klubem go 

Pro případné zájemce uvádím úplný přehled literatury, kterou je možno zakoupit v Go klubu Nymburk.  

Titul Autor Cena 

01 Základy go + Dobrá forma Dva tituly pro začátečníky v jedné knize 240 Kč 

02 Handicapová hra Kaku Takagawa – 9. dan 220 Kč 

03 Džoseki – 38 základních zahájení Kioshi Kosugi – 5. dan a James Davies – 5. dan 230 Kč 

04 Směr hry Takeo Kajiwara – 9. dan 230 Kč 

05 Útok a obrana Akira Ishida – 8. dan 240 Kč 

06 Tesudži James Davies – 5. dan 240 Kč 

07 Redukce územních základen Shuko Fujisawa – 9. dan 230 Kč 

08 Střední hra Eio Sakata – 9. dan 230 Kč 

09 Cesta k shodanu Naoki Miyamoto – 9. dan 240 Kč 

10 Základy pro pokročilé Toshiro Kageyama – 7. dan 220 Kč 

11 Síla hvězdy Shukaku Takagawa – 9. dan 230 Kč 

12 Fuseki – základní otevření Eio Sakata – 9. dan 210 Kč 

13 Koncová hra Tomoko Ogawa – 4. dan a James Davies – 5. dan 230 Kč 

14 Útok a ničení Masao Kato – Honinbo a 10. dan 230 Kč 

15 Život a smrt James Davies – 5. dan 230 Kč 

16 Zabiják v go Eio Sakata – 9. dan 230 Kč 

17 Bod 3x3 (san-san) Cho Chikun 9. dan 230 Kč 

18 Poziční úsudek Cho Chikun 9. dan 230 Kč 

Literatura o go 

http://www.goklubnymburk.wz.cz/
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Některé z výše uvedených titulů patří do tzv. Elementary go series, která obsahuje: 

1. In the Beginning  Ikuro Ishigure 
2. 38 Basic josekis  Kiyoshi Kosugi, James Davies 
3. Tesuji    James Davies 
4. Life and Death   James Davies 
5. Attack and Defense  Akira Ishida, James Davies 
6. Endgame   Tomoko Ogawa, James Davies 

Další významná série má název Learn To Play Go od autorů Janice Kim a Jeong Soo-Hyun. Obsahuje: 

1. Masters Guide to the Ultimate Game  
2. The Way of the Moving Horse    
3. The Dragon Style     
4. Battle Strategies     
5. The Palace of Memory   

Další literaturu, často v angličtině, naleznete ke stažení na stránkách jednotlivých go klubů, 
k zapůjčení prostřednictvím webu Knihovna ČAGO (ook.divine-move.net/cago/book), nebo při troše 
hledání na internetu. Řada publikací v angličtině je k dispozici např. na Amazonu (www.amazon.com). 

Literatura o go 

http://ook.divine-move.net/cago/book
http://www.amazon.com/
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Filmy o go 

Pokud bych chtěl jenom vyjmenovat filmy, ve kterých se go objevilo, spotřeboval bych několik stránek. 
Zvídavému čtenáři doporučím weby senseis.xmp.net/?Movies či forums.online-go.com/t/go-in-
movies/704, na kterých najde další informace (v angličtině). Celkem logicky se jedná převážně o filmy 
asijské, jsou ale k nalezení i známé oskarové kousky, jako je například Čistá duše (A Beautiful Mind) 
s Russellem Crowem. V tomto textu se budu podrobněji věnovat filmům, ve kterých je hra go 
takříkajíc v hlavní roli. Filmy zde uvedené řadím chronologicky. 

Zájemce o podrobnější informace o asijských filmech a seriálech obecně odkazuji na web 
www.asiantitulky.cz/forum (doporučuji se zdarma registrovat).   

Mistři go 

The Go Masters (Mikan no taikyoku) 

Drama. Koprodukce Čína / Japonsko 1982, 123 min. Režie: Džunja Sató. Hudba: 
Hikaru Hajaši. Hrají: Rentaró Mikuni, Nobuko Otowa, Keiko Macuzaka, Daolin 
Sun. 

První koprodukční film Číny a Japonska z roku 1982, epos přirovnávaný k filmu 
Jih proti Severu. Deset let před vypuknutím druhé světové války v Asii se v Číně 
setkají dva soupeři v go, Číňan a Japonec. Syn Číňana je pro svůj nesporný talent 
pozván do Japonska, kde je školen na profesionálního hráče go. Japonská invaze 
do Číny donutí hlavního hrdinu volit mezi kariérou, novou vlastí a rodinou na 
jedné straně a mezi loajalitou k jeho rodné zemi na straně druhé. Zdroje: 

www.rogerebert.com/reviews/the-go-masters-1986 

senseis.xmp.net/?MikanNoTaikyoku 

Wu Čching-jüan – mistr go 

Wu Qingyuan (The Go Master) 

Drama. Koprodukce Čína / Japonsko 2006, 104 min. Režie: Zhuangzhuang 
Tian. Hrají: Chen Chang, Sylvia Chang, Yi Huang, Ajumi Itó, Hironobu Nomura, 
Nao Ómori, Kaho Minami. 

Film vypráví životní osudy mistra go Wu Čching-jüana, který se narodil v roce 
1914 v Číně. Jeho velký talent pro go se projevil již v mládí; díky tomu s 
rodinou přesídlil do Japonska, kde hru studoval, a po čase se stal mistrem. 
Jeho osudy ovlivnila válka Japonska s Čínou a členství ve fanatické 
náboženské sektě.  

Životopisné informace o Wu Čching-jüanovi najdete na en.wikipedia.org/wiki/Go_Seigen. V roce 1933 
sehrál partii proti Honinbo Shusai, která vzbudila nacionalistické emoce Japonska proti Číně, trvala tři 
měsíce a byla označována za partii století.  

Informace o filmu na Wikipedii: en.wikipedia.org/wiki/The_Go_Master. 

Filmy o go 

senseis.xmp.net/?Movies
https://forums.online-go.com/t/go-in-movies/704
https://forums.online-go.com/t/go-in-movies/704
http://www.asiantitulky.cz/forum
http://www.rogerebert.com/reviews/the-go-masters-1986
http://senseis.xmp.net/?MikanNoTaikyoku
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_Seigen
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Go_Master
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Weiqi Wonders 

Weiqi Wonders 

Dokumentární film antropologa Marca L. Moskowitze z roku 2012 o hře go 
v Číně. 

Rozhovory s amatérskými i profesionálními hráči go, reportáže ze škol go pro 
děti, z univerzitních tříd a parků, kde se hraje go po celý rok.  

Go v Číně jako kulturní fenomén. 

 

 

 

Tokyo Newcomer 

Tokyo Newcomer (Tokyo ni Kita Bakari) 

Japonsko-čínská koprodukce z roku 2013, 100 min. Režie: Qinmin Jiang. Hrají: 
Chieko Baisho, Qin Hao, Hideo Nakaizumi, Janine Chang, Tian Yuan. 

Mladý čínský hráč go Yoshiryu přijíždí trénovat do Japonska. Práce pro živobytí 
mu nedovolí věnovat se go. Jednoho dne se setká se starou japonskou ženou 
Igarashi, která prodává zeleninu na ulici. Ta je potomkem staré japonské 
prestižní rodiny go. Yoshiryu, Igarashi a její vnuk Shoichi pak spolu žijí. Tokyo 
Newcomer je drama o komunikaci, která přesahuje hranice jednotlivých zemí a 
generační rozpory prostřednictvím go. 

The Stone 

The Stone (Deo Seu-Ton) 

Korejské drama z roku 2013, 110 min. Režie: Cho Se-Rae. Hrají: Kim Roe-Ha, Jo 
Dong-In. 

Příběh mladého korejského hráče hry baduk (název go v Koreji) Min Sua. Min Su, 
ač absolvent korejské akademie go, utrácí svůj talent jako gambler. Jeho život 
získá nový směr v okamžiku, kdy si ho najme gangster Nam Hae jako osobního 
učitele go. 

 

The Divine Move 

The Divine Move (Shinui Han Soo) 

Korejské drama z roku 2014, 118 min. Režie: Jo Bum-Gu. Hrají: Jung Woo-Sung, 
Lee Beom-Soo, Ahn Sung-Ki, Kim In-Kwon, Lee Si-Young, Ahn Gil-Kang. 

Film s tématikou go The Divine Move (Božský tah) je krvavě akční příběh 
pomsty z prostředí hazardního go. Spíše než o go jde ve filmu o akci a bojová 
umění. 

Hlavním hrdinou filmu je profesionální hráč hry baduk (go) Tae-Seok, který je 
po prohrané partii křivě obviněn z vraždy svého bratra, kterého ve skutečnosti 
zavraždil krutý Sal-Soo. Po odpykání trestu se za pomoci bývalých přátel svého 

Filmy o go 
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bratra rozhodne pro pomstu. Pomalu proniká do organizace Sal-Sooa a postupně likviduje jeho muže 
jednoho po druhém. Ale Sal-Soo zjistí skutečnou identitu Tae-Seoka a film graduje poslední finální 
hrou, ve které se rozhodnou osudy obou mužů. 

Ve filmu jsem poprvé měl možnost vidět slepecké go. 

V úvodu filmu je pěkný citát: „Uniknout smrti dokážou jen kameny na desce.“ 

Go na YouTube 

Vzhledem k tomu, jak je hra go v Asii rozšířena, postačí zadat na YouTube (www.youtube.com) do 
vyhledávače např. slovo baduk. Vyběhnou vám stovky dokumentů na téma go – výukové, rozbory 
partií, reportáže z turnajů… V zemích východní Asie existují samostatné TV kanály věnované pouze 
hře go. 

http://www.youtube.com/
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Go v seriálech 

Až na speciální komunitu u nás zřejmě není příliš známý fakt, že Japonsko a Jižní Korea jsou seriálové 
velmoci. Ačkoli je pravda, že některé z těchto seriálů se v poslední době pomalu začínají objevovat 
i u nás, např. na Ulozto (www.ulozto.cz) či na Serialzone (www.serialzone.cz). Vzhledem k tomu, že go 
je deskovou hrou východní Asie, není v mých silách uvést všechny seriály, v nichž se go objevuje. 
Vyberu proto pouze několik ukázek.  

Nejprve se ale musím zastavit u kultovního japonského díla Hikaru no go. 

Hikaru no go 

Hikaru no go (Hikaru hraje go) 

Jedná se o zcela ojedinělý projekt – japonský animovaný 75dílný (!) seriál o 
chlapci Hikaru Shindo, kterého navštíví duch nejlepšího středověkého 
japonského hráče go Fujiwary no Saie a díky němu začne sám go hrát. Hikaru 
díky tomuto neobvyklému spojení (profesionální hráč v těle chlapce) zažije 
mnoho dramatických situací ve světě dnešního japonského go.  

Seriál mapuje cestu šesťáka Hikarua od úplných začátků po profesionální dráhu. 
Divák se tak dozví spoustu zajímavostí ze světa japonského go. Seriál byl velmi 
úspěšný a v zemi původu zajistil zvýšený zájem o go především u mladé 

generace. Řada zemí, kde se go hraje, usiluje o jeho získání. Osobně ho vřele doporučuji jako 
poutavou vstupní bránu do světa go. Seriál byl záměrně koncipován jako seznámení s go – děj 
nenásilně (formou občasných titulků) doprovází výklad základních pojmů, a po každém díle následuje 
výuka základů go s japonskou učitelkou.  

Další seriály 

Snow Queen 

Drama. Korejská 16tidílná televizní série z roku 2006. Režie: Lee Hyeong-Min. Hrají: Hyun-Bin, Sung 
Yu-Ri, Lim Ju-Hwan, Yu In-Young. 

Jedná se o tragický příběh vztahu Kim Bo-Ra, dívky z vyšší třídy, a chudého studenta, matematického 
génia Han Tae-Woo. Seriál obsahuje epizodu, ve které Han Tae Wong z paměti obnoví zničenou hru. 

Dong Yi 

60tidílné korejské historické TV drama z roku 2010. Hrají: Han Hyo-Joo , Ji Jin-Hee , Lee So-Yeon, Bae 
Soo-bin.  

Příběh je založen na historické osobnosti Choi Suk-Bin – osiřelé korejské dívky, která se stane královou 
přítelkyní, konkubínou a nakonec matkou budoucího krále. Go zde hraje král s jinou svojí konkubínou, 
kterou později nechá pro její intriky popravit. 

Last Resort 

Jedním z posledních seriálů, kde jsem zahlédl go, je 13tidílný americký Last Resort (Poslední základna) 
z roku 2012. Tvůrce: Shawn Ryan. Hrají: Andre Braugher, Scott Speedman, Daisy Betts. 

Seriál vypráví o vzbouřené americké raketové ponorce Colorado, jejíž kapitán odmítne splnit 
kontroverzní rozkaz k vypuštění jaderných raket na Pákistán. Díky tomu je označen za zrádce a dojde 
k pokusu o zničení ponorky. Colorado ale unikne a zamíří na exotický ostrov San Marina. Zde je 
posádka ponorky nucena vzdorovat řadě útoků a nebezpečí. Kapitán ponorky hraje go se svým 
čínským protějškem v desátém dílu seriálu.  

Go v seriálech 

http://www.ulozto.cz/
http://www.serialzone.cz/
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Odkazy  

V této kapitole najdete shromážděné odkazy na webové stránky s goistickou tematikou, rozdělené do 
několika kategorií. 

Stránky v češtině 

 www.goweb.cz  
Web České asociace go. 

 www.egoban.cz  
Informace o akcích a událostech nejen na české goistické scéně. 

 www.czech-go.net 
 Informace o hře go. 

 www.hra-go.cz 
Informace o hře go včetně možnosti nákupu souprav a literatury. Na webu najdete také 
několik lekcí go, recenze knih o go a úlohy pro začátečníky. 

 skolago.wz.cz 
 Škola hry go Tomáše Grossera. 

 www.pelikanek.cz/osobni/go  
Osobní stránky s informacemi o go. 

 www.zdarma.org/1610-drago-deskova-hra-go-na-pocitaci  
Informace o programu Drago. 

 cs.wikipedia.org/wiki/Go_(hra)  
Informace o go ve Wikipedii. 

 cs.wikipedia.org/wiki/Strategie_a_taktika_ve_h%C5%99e_go 
Strategie a taktika v go na Wikipedii. 

 www.go-shop.cz  
Zde můžete nakoupit levné i luxusní hrací soupravy, případně literaturu (převážně v němčině). 

Kluby go v Čechách 

 gemma.ujf.cas.cz/~cieply/GO/goclub.html 
Pražský go klub (stránky v angličtině). 

 troja.kozelek.cz 
Go klub Praha-Troja (stránky v angličtině). 

 www.goklubnymburk.wz.cz  
 Web Go klubu Nymburk. Možnost nákupu odborné literatury.  

 www.go-brno.cz  
Stránky brněnského go klubu. 

 go-klub-ostrava.euweb.cz  
Go klub Ostrava. 

 gokv.czechian.net/index.php  
Karlovarský klub go. 

 www.ulita.bk.cz/index/go.htm 
Go klub Blansko. 

 www.go-klub-decin.ic.cz 
Go klub Děčín. 

Odkazy 

http://www.goweb.cz/
http://www.egoban.cz/
http://www.czech-go.net/
http://www.hra-go.cz/
http://www.skolago.wz.cz/
http://www.pelikanek.cz/osobni/go
http://www.zdarma.org/1610-drago-deskova-hra-go-na-pocitaci/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Go_(hra)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strategie_a_taktika_ve_h%C5%99e_go
http://www.go-shop.cz/
http://gemma.ujf.cas.cz/~cieply/GO/goclub.html
http://troja.kozelek.cz/
http://www.goklubnymburk.wz.cz/
http://www.go-brno.cz/
http://go-klub-ostrava.euweb.cz/
http://gokv.czechian.net/index.php
http://www.ulita.bk.cz/index/go.htm
http://www.go-klub-decin.ic.cz/
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 www.goklubfm.cz/index.htm 
Go klub Frýdek-Místek. 

 www.goplzen.cz 
Go klub Plzeň. 

 www.goklubteplice.wz.cz 
Go klub Teplice. 

 goklubusti.wz.cz 
Go klub Ústí nad Labem. 

Úplný seznam klubů hledejte na stránkách České asociace go (www.goweb.cz). Některé kluby nemají 
webové stránky, pouze kontaktní e-maily. 

Stránky v angličtině 

 senseis.xmp.net 
 Rozsáhlý informační portál o go. 

 gobase.org 
Rozsáhlý informační portál o go. Databáze her, hráčů, fuseki, vyhledávání. Novinky ze světa 
vrcholového go. 

 www.go4go.net/go  
Nejnovější informace ze světa profesionálního go. 

 www.eurogotv.com  
Vizuálně zaměřený dokumentární web o evropském go – videa, fotografie aj. 

 361points.com 
 Informační portál o go. 

 playgo.to/iwtg/en 
Interaktivní výuka go, problémy.  

 www.goproblems.com  
 Problémy go rozdělené do několika kategorií (tsumego, joseki, fuseki, tesuji, nejlepší tah, 
 koncovka) a podle úrovně hráče. 

 www.hitachi.co.jp/Sp/tsumego/index-e.html 
Problémy života a smrti v go. 

 gtl.xmp.net 
Možnost nechat si zkontrolovat partii zkušeným hráčem. 

 sunxi.free.fr/projects/screensavers/go/index.htm 
Spořič obrazovky hrající go. 

 www.emptytriangle.com  
Komix o go. 

Hrací servery 

 www.gogs.com 
Online hrací server go (v češtině). 

 www.kiseido.com 
Server pro online hraní go. Možnost nákupu souprav a literatury (v angličtině). 

 pandanet-igs.com 
Server pro hraní go (v angličtině). 

 www.dragongoserver.net 
Korespondenční server pro hraní go. 

 www.littlegolem.net 
Server umožňující hrát korespondenčně různé hry včetně go (v angličtině). 

 www.wbaduk.com 
Jihokorejský server o go (v angličtině). Možnost nechat si změřit sílu hry, instruktoři go.  

Odkazy 

http://www.goklubfm.cz/index.htm
http://www.goplzen.cz/
http://www.goklubteplice.wz.cz/
http://goklubusti.wz.cz/
http://www.goweb.cz/
http://senseis.xmp.net/
http://senseis.xmp.net/
http://www.gobase.org/
http://www.go4go.net/go
http://www.eurogotv.com/
http://361points.com/
http://playgo.to/iwtg/en
http://www.goproblems.com/
http://www.hitachi.co.jp/Sp/tsumego/index-e.html
https://gtl.xmp.net/
http://sunxi.free.fr/projects/screensavers/go/index.htm
http://www.emptytriangle.com/
http://www.gogs.com/
http://www.kiseido.com/
http://pandanet-igs.com/
http://www.dragongoserver.net/
http://www.littlegolem.net/
http://www.wbaduk.com/
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Slovníček japonských pojmů 

aji  (adži) – doslova „chuť“ – budoucí možnosti, potenciál 

aji-keshi (adži keši) – ztráta potenciálu (chybným tahem) 

atari – hrozba zajetím – tah, odebírající kamenu či skupině kamenů předposlední svobodu 
bjójomi – dohrávání partie na čas 
boshi (bóši) – útok na kameny soupeře seshora (klobouk)  

dame – nezaplněné neutrální území, do kterého pro žádného z hráčů v daném okamžiku není 

výhodné hrát, území, o které není zájem 
dame-zumari – nedostatek svobod 

doppelatari – dvojité atari (ohrožení dvou kamenů či skupin zároveň) 

dan – amatérské či profesionální mistrovské třídy 
dango – neefektivní formace kamenů na desce 
jigo (džigo) – remíza  

furikawari – obchod, výměna (kamenů, území…) 

fuseki – zahájení partie 

geta – hnízdo; předchvat, útok z dálky. Taktika na chycení kamene nebo skupiny kamenů. 

goban – hrací deska 

goke – misky na kameny 

gote – ztráta tempa. Tah, na který soupeř nemusí odpovědet. Opakem je sente. 
handicap – znevýhodnění silnějšího hráče. Slabší hráč si může na hrací desku položit několik svých 
kamenů před zahájením hry.   

hane – ohnutí – diagonální tah kolem soupeřova kamene 
hane-cugi (hane-tsugi) – ohnutí a spojení.   
hasami – sevření 

honinbo – název japonského turnaje v go; vítěz má právo nosit itul honitbo 

Honinbo Shusaku – profesionální hráč go; zřejmě nejlepší hráč zlaté éry 
honte – pomalý a pevný tah, který nenechá v pozici ţádné slabiny 

hoshi (hoši) – hvězdy, zvýrazněné body na gobanu pro pokládání handicapových kamenů   

chuban – střední hra 

ikken tobi – malý skok (jednobodový) 
Insei – žák profesionální školy Go   

iši – kámen 

joseki (džoseki) – nejlepší sekvence tahů pro oba hráče v určité lokální pozici 

kakari – tah útočící na rohový kámen 

keima – malý koňský skok – položení jednoho kamene ke druhému svému kameni tak, že vytvoří tvar 

podobný tahu šachového koně 

kikashi (kikaši) – nakouknutí; tah vynucující odpověď 

kiri – střih, řez 

kogeima – malý koňský skok 

komi – správněji komidaši – bonus, kompenzace výhody prvního tahu, obvykle bývá 6,5 bodu (někdy 

také 5,5 či 7,5 bodu) 

komoku – bod 3-4 

kosumi – diagonální tah ke svému kameni 

kosumitsuke – nárazník  

kó – hráči bojují o dva průsečíky ve snaze vyplnit oba. Cyklicky se opakuje stav, kdy hráč zajme kámen 

na tomto průsečíku. Pravidlo kó zakazuje soupeři, aby položený kámen také ihned zajal. 

kyu (kyju) – žákovská výkonnostní třída v go 

Slovníček japonských pojmů 
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me – oko; skupině k životu postačí dvě oči (navzájem oddělené prázdné průsečíky uvnitř skupiny) 

meijin (mejdžin) – turnaj a titul vítěze v Japonsku 

miai – stejné možnosti – soupeř může útočit tahem na jeden ze dvou bodů a druhý vždy poslouží k 

obraně 

moyo (mojó) – územní potenciál – velmi volně naznačené území 

mokuhazushi – bod 5-3 

nakate – píchání očí 

nidanbane – dvojité přiložení 
nigiri – losování barvy kamenů  
nobi – natažení 
nozoki – nahlédnutí, hrozba rozdělení 

niken tobi – velký skok 

ogeima – velký koňský skok – podobný tahu keima, ale o jeden bod dále 

oshi – stlačení, přitlačení 
ponnuki – tvar na hrací desce po sebrání jednoho kamene 

ryo garami – dvojitá propletená bitva 
san-ren-sei – tři hvězdy v řadě; často hraná zahajovací formace 

san-san – bod v rohu na pozici 3-3 

seki – lokálně remízová pozice, v níž by hráč, který by první táhl, prohrál. Taková pozice se ponechává 

po konci partie na místě a v ní obsažené body se nepočítají žádnému z hráčů. 

semeai – situace života a smrti 

sente – tempo – takový závěr sekvence tahů, po níž je hráč opět na tahu a ve výhodě; opakem je gote 

shimari (šimari) – uzávěra rohu – dvojkamenová pozice uzavírající území v rohu 

shinogi (šinogi) – zachraňování skupiny, která je pod útokem soupeře 

schicho – schody 

squeeze – stisknout, zmáčknout – posloupnost tahů s obětí kamenů uzavírající soupeře či tvořící zeď 

takamoku – bod 5-4 
tasuki – zahájení, při němž hráči obsadí rohy diagonálně 

tengen – vchod do nebe; centrální hvězda 

tenuki – lokální ignorování soupeřova tahu (a táhnutí v jiné části desky) 

tesuji (tesudži) – technika, něco jako chvat v bojovém umění, chytrý tah  
tobi – skok 

tsuke – přiložení  

tsukigiri – křížový střih 

tsume – rozšiřování území bránící soupeři rozšířit si jeho 

tsumego – problém života a smrti 
uchikomi (učikomi) – invaze 

yose – koncovka 

yosu miru – „počkej a uvidíš“ 

Slovníček japonských pojmů 
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Závěr 

Pokud jste dočetli až sem, tak vás nejspíš desková hra go zaujala. Získali jste o ní spoustu informací a 
jestliže jste tak již neučinili, je nejvyšší čas začít hrát. 

Asi nejlepším způsobem je stát se členem nějakého go klubu. Těch je však v naší republice jen 
omezený počet, takže možná budete muset zvolit jiný způsob. Například najít ve vašem okolí někoho, 
kdo již go umí, nebo někoho, kdo by měl zájem ho vyzkoušet – třeba kamaráda či partnera. Také 
můžete začít hrát přes internet. 

V bonusech k tomuto e-booku naleznete pravidla go s výkladem a základní strategická doporučení. 
Tyto materiály by měly stačit k zahájení hraní i bez externího učitele. Jde tady o něco, čemu pro sebe 
říkám „prolomení bariéry“. Po pár partiích vás pravděpodobně krása hry uchvátí, jako se to před lety 
stalo mně, a pak už to půjde tak nějak samo. 

Spoustu dalšího materiálu naleznete na internetu. Výběr z webových stránek věnovaných go hledejte 
v sekci Odkazy. 

Děkuji Josefu Moudříkovi za cenné rady a informace především z oblasti turnajové praxe, a firmě 
Sungwoo Hitech za bezplatné poskytnutí turnajových fotografií. 

Pokud budete mít nějaké otázky, nebo pokud narazíte na nějaký problém v oblasti deskové hry go, 
určitě mi napište. Uvítám i jakékoli náměty pro vylepšení tohoto e-booku. Je pravděpodobné, že 
časem vydám novou verzi, nebo alespoň další bonusy.  

A jeden minibonus mne napadl právě teď: prvních 5 čtenářů – začátečníků, kteří se mi ozvou, má 
možnost vyzvat mne na (výukovou, handicapovou…) partii go přes internet. 

O konkrétních podmínkách partie se dohodneme osobně.  

 

Už se na vás těším! 

 

 

 

 

 
© Jan Felger 

V Praze dne 7. 2. 2015  

 

Závěr 

Napište mi!  
Dotazy, náměty či připomínky  

směřujte na adresu  

hatamoto@post.cz 

mailto:hatamoto@post.cz

