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PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM 

1. Obecné pokyny 

 Hrají dva hráči s černými a bílými kameny stejného druhu (asi 180 pro každého hráče, na 
desce 13x13 přibližně polovina). 

 Používají se desky (gobany) 19x19 linií, malá deska – 13x13 linií, nejmenší – 9x9 linií. Rozměry 
jednoho políčka jsou asi 2,2 cm. 

           
 Goban 19x19 linií                           Goban pro dámské go 13x13 linií                Nejmenší deska 9x9 linií 

 Vyznačené body na desce se nazývají hvězdy (hoshi). Na každé desce 19x19 jich je devět. 

 Kameny se neposouvají, pouze se pokládají na průsečíky čar nebo se odebírají. 

 Cílem hry je ohraničit co největší území a získat co nejvíce zajatců. 

Pravidla go ve zkratce 
1. Hrají dva hráči s černými a bílými kameny 
2. Deska má rozměry 9x9, 13x13 či 19x19 linií 
3. Hráči se střídají v pokládání kamenů 
4. Cílem je ohraničit území a získat zajatce 
5. Silnější hráč může dát slabšímu handicap 
6. Nejbližší průsečíky na čarách vedoucích ke kameni či ke skupině se nazývají svobody 
7. Kámen či skupina se stane zajatcem, pokud nemá žádnou svobodu 
8. Hráč nesmí položit kámen tak, aby kámen či skupina neměla žádnou svobodu 
9. Výjimka: hráč smí položit kámen, aniž má svobodu, pokud tímto tahem bere  
10. Kó: hráč nesmí jako druhý hrát do pozice, kde by hrozilo opakované braní kamene 
11. Seki: pozice, do které ani jeden hráč nehrají, protože by ztratil kameny – nepočítá se 
12. Hra končí, pokud oba hráči řeknou pass 
13. Pak se spočítají volné průsečíky na území hráčů a zajatci – tento poměr je výsledné skóre 

Obecné pokyny 
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2. Zahájení partie 

 Hrají-li spolu dva stejně silní hráči, nebo hráči, kteří spolu ještě nehráli a nemají žádnou 
výkonnostní třídu, dá černý bílému 6,5 kamenů (kompenzace výhody prvního tahu – komi). 
V přátelských a handicapových partiích se komi obvykle nedává.  

 V rovné partii zahajuje černý položením svého kamene na některý volný průsečík na goban. 

 Jestliže mají hráči různou výkonnostní třídu, nebo jestliže byl výsledek poslední partie výrazně 
ve prospěch jednoho z hráčů, začíná vždy bílý – silnější hráč, který před zahájením vlastní hry 
poskytne slabšímu náskok, tzv. handicap, a to takto:  

o V případě hráčů s výkonnostní třídou položí černý – slabší hráč na zvýrazněné body 
desky (hvězdy – hoshi) své kameny tak, aby se jejich počet rovnal rozdílu 
výkonnostních tříd obou hráčů. Potom začíná hra tahem bílého.  

o V případě hráčů bez výkonnostní třídy položí černý na hvězdy tolik kamenů, o kolik 
desítek bodů prohrál poslední partii. Potom začíná hra tahem bílého. V případě 
handicapové hry se nedává komi. Handicapové kameny by se měly pokládat na 
hvězdy v tomto pořadí: 

  1 kámen – D4 
  2 kameny – D4, Q16 
  3 kameny – D4, Q4, Q16 
  4 kameny – D4, Q4, D16, Q16 
  5 kamenů – D4, Q4, K10, D16, Q16 
  6 kamenů – D4, Q4, D10, Q10, D16, Q16 
  7 kamenů – D4, Q4, D10, K10, Q10, D16, Q16 
  8 kamenů – D4, Q4, K4, D10, Q10, D16, K16, Q16 
  9 kamenů – D4, K4, Q4, D10, K10, Q10, D16, K16, Q16 

V našich podmínkách se tento postup vycházející z japonské etikety příliš nedodržuje – hráči 
kladou handicap na desku v libovolném pořadí. Při větším handicapu jsou další kameny 
kladeny černým na desku libovolně (hráč si sám volí, kam kameny umístí). 

Zahájení partie 
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kámen 1 má 2 svobody 
kámen 2 má 3 svobody 
kámen 3 má 4 svobody 
skupina 4 má 10 svobod 

3. Braní zajatců 

Počet svobod kamene (skupiny kamenů) je počet nejbližších volných průsečíků na čarách vedoucích 
ke kameni (skupině) – viz následující obrázek. Svobody jsou na obrázku vyznačeny kroužky. 

   
Svobody kamenů 

Nemá-li kámen (či skupina kamenů) žádnou svobodu, stává se zajatcem soupeře a je odebrán(-a) z 
desky. Odebírání zajatců je součástí tahu. Oba hráči zajatce shromažďují k závěrečnému počítání skóre 
– obvykle do víčka misky na kameny (goke). 

Přesný postup tahu, při kterém bílý bere černý kámen, demonstruje následující série tří obrázků. První 
obrázek ukazuje výchozí pozici: černý kámen v rohu má jedinou svobodu (označenou kroužkem). Na 
druhém obrázku bílý na tahu hraje na bod B1 (označený kroužkem), čímž odnímá černému poslední 
svobodu, odebírá černý kámen z desky a umístí ho ke svým zajatcům. Položení bílého kamene a 
odebrání černého je součástí téhož tahu. 

           
Pozice před tahem bílého         Bílý táhne na B1…                      …a zajme černý kámen na A1 

Následuje několik dalších ukázek braní kamene či skupiny kamenů zobrazených analogicky ve třech 
obrázcích: počáteční pozice, tah bílého odebírající poslední svobodu, situace po odebrání zajatců. 

           
Ukázka braní kamene na okraji desky 

Braní zajatců 
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Ukázka braní kamene uprostřed desky 

           
Ukázka braní skupiny tří kamenů uprostřed desky 

Braní zajatců 
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4. Zákaz sebevraždy 

Hráč nesmí položením svého kamene do soupeřova území dosáhnout tzv. těsného obklíčení svého 
kamene nebo skupiny kamenů, tj. zakové situace, kdy by jeho kámen či skupina neměla žádnou 
svobodu. 

Na následujícícm obrázku je uvedeno několik případů zákazu sebevraždy. Ve všech čtyřech situacích 
nesmí bílý položit kámen na průsečík označený trojúhelníčkem.    

 

Zákaz sebevraždy 
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5. Výjimka ze zákazu sebevraždy 

Hráč smí položit kámen do těsného obklíčení (kde nemá jeho kámen či skupina žádnou svobodu), 
jestliže tímto tahem bere soupeřův kámen nebo skupinu kamenů. Na následujícím obrázku takto 
černý tahem na a bere dva bílé kameny. 

           
Výchozí pozice; černý hraje na a                    Černý obklíčil dva bílé kameny                  Po odebrání zajatců 

Další příklady tahu braním demonstrují následující obrázky. V místech označených b může bílý 
zajmout svým tahem skupinu černých kamenů.    

                
Tah braním – další ukázka  

                   
Tah braním – další ukázka  

Výjimka ze zákazu sebevraždy 
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Tah braním – další ukázka 

Výjimka ze zákazu sebevraždy 
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6. Pravidlo kó 

Velmi často nastane podobná situace jako na následujícím obrázku: 

       
Pravidlo Kó – bílý na tahu hraje na a              Pravidlo Kó – černý na tahu nesmí hrát na b 

Bílý na tahu bere černý kámen tahem na a (zákaz sebevraždy neplatí). Vznikne tak stejná situace pro 
černého. Aby se ale střídavé braní kamenů neopakovalo stále, černý nyní nesmí zahrát na b. Tuto 
možnost má až ve svém následujícím tahu. Jinými slovy pravidlo kó říká: je zakázáno položením 
kamene dosáhnout na desce postavení, které bylo před posledním tahem soupeře.  

Toto není kó 

Následující situace je příkladem pozice, kdy se nejedná o kó. Kó se vždy týká střídavého braní právě 
jednoho kamene. V tomto případě, pokud bílý sebere dva černé kameny, může černý ihned reagovat. 
Taková situace se nazývá zpětné braní. 

           
Bílý na tahu bere dva černé kameny        Situace po oderání zajatců                Černý ihned odebere bílý kámen 

Pravidlo kó 
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7. Pravidlo seki 

Poměrně výjimečně může při partii go nastat situace, která je uvedena na dvou obrázcích níže:  

       
Seki – patová situace          Další příklad seki 

Taková pozice se nazývá Seki. Položí-li jeden z hráčů na prvním obrázku kámen na bod a nebo b, ztrácí 
tímto tahem své kameny (bílý 5 kamenů, černý 4). Podobně na druhém obrázku bílý ztrácí 5 kamenů 
tahem na a nebo b, černý 6 kamenů tahy b nebo c. Je pochopitelné, že ani jeden z hráčů takový tah 
neučiní. Taková patová pozice zůstane na gobanu až do konce partie a příslušné body se do 
výsledného skóre nezapočítávají.    

Pravidlo seki 
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8. Závěr partie a výpočet skóre 

Partie končí v okamžiku, kdy si hráči rozdělili desku tak, že už neexistuje volné území, o které by mohli 
bojovat, a zároveň není možno úspěšně zaútočit na území soupeře. V tomto okamžiku se jeden z 
hráčů slovem „pass“ vzdá tahu. Pokud pasuje i druhý hráč, hra končí. (Pokud druhý hráč nepasuje, hra 
pokračuje, dokud oba nepasují.)  

 Nyní hráči střídavě vyplní neutrální body (tzv. dame), tj. body, které leží mimo území obou 
hráčů. Dame se vyplňují volnými kameny, nikoli zajatci! 

 Hráči vyberou ze svého území mrtvé kameny soupeře, které by získali, kdyby hra pokračovala. 
Pokud by jeden z hráčů nesouhlasil s vybíráním, pokračuje hra do okamžiku rozhodnutí života 
či smrti příslušné skupiny. 

 Území soupeře vyplní hráči zajatci, které získali. Následně je zvykem volné průsečíky v území 
do obdélníkových tvarů, tak, aby se dal rychle zjistit jejich počet.  

 Hráči sečtou volné body ve svém území a zajatce, pokud jim nějací zbyli. Tento poměr je pak 
výsledným skóre partie. Výsledek se obvykle uvádí ve formě rozdílu, tj. např. „bílý zvítězil o 3,5 
bodu“.    

Závěrečná situace po skončení partie: 

 
Konec partie v okamžiku, kdy oba hráči pasovali 

Po vyplnění neutrálních bodů (jsou očíslovány): 

Závěr partie a výpočet skóre 
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Po vyplnění neutrálních bodů (neutální kameny jsou očíslovány) 

Pro jednoduchost předpokládejme, že oba hráči zajali během partie 10 kamenů. K těmto zajatcům 
musíme přidat kameny, které jsou dosud na desce, a které by se staly zajatci, kdyby hra dále 
pokračovala (mrtvé kameny či skupiny kamenů). Jsou to kameny označené trojúhelníčky na 
následujícím obrázku.  

 
Mrtvé kameny na desce (označeny trojúhelníčkem) 

Jak vidno, černý zajme ještě 7 bílých kamenů, zatímco bílý jen jeden černý. Tyto kameny se přidají k 
zajatcům získaným během partie. Černý má tedy nyní celkem 17 bílých kamenů – zajatců, bílý má 
zajatců 11. Po vybrání mrtvých kamenů z desky bude situace vypadat takto: 

Závěr partie a výpočet skóre 
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Situace po odebrání mrtvých kamenů 

Nyní hráči vyplní získanými zajatci volné body v území soupeře (tj. bílé zajatce do bílého území a černé 
do černého), např. takto: 

      
Po vyplnění území soupeře zajatými kameny 

Je zvykem kameny v jednotlivých územích uspořádat (přesunout) tak, aby se snadněji počítala 
jednotlivá území. Tento postup je demonstrován na následujícím obrázku: 

Závěr partie a výpočet skóre 
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Situace po přerovnání kamenú na desce 

Nakonec se spočítají volné body v obou územích: bílý jich má 19 a černý 22 (ve dvou oddělených 
územích). Protože oba hráči všechny zajatce vložili do území (žádný kámen jim nezbyl), je výsledné 
skóre partie 22:19 ve prospěch černého. Jinak řečeno, černý zvítězil o 3 body. 

 
Velikost území obou hráčů 

Pro přesnost uveďme, že v turnajové partii by ještě bylo třeba vzít v úvahu komi (kompenzaci výhody 
prvního tahu); velikost a způsob realizace komi určuje pořadatel turnaje. U přátelských a 
handicapových partií se komi obvykle nedává. 

Poznámky:  

 hráč se může během partie vzdát tahu kdykoli 

 hra může také skončit tak, že se jeden z hráčů vzdá 

 hra může také skončit v okamžiku, kdy hráč vyčerpá čas, který mu byl přidělen na partii 
(obvykle jde-li o turnajovou partii) 
 

 

Závěr partie a výpočet skóre 
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Pravidla go z externích zdrojů 

 cs.wikipedia.org/wiki/Pravidla_hry_go 
Pravidla go na Wikipedii. 

 ivan.kostka.sweb.cz/Dokumenty/Soutezni_Rad_2012.pdf 
Soutěžní řád České asociace go. 

 www.goweb.cz/files/Pravidla_soutezni_partie_2012_1.pdf 
Pravidla soutěžní partie go podle České asociace go. 

 www.ulita.bk.cz/go/jap_pravidla.htm 
Japonská pravidla go. 

 http://www.pelikanek.cz/osobni/go/232-pravidla 
Netradičně pojatý výklad pravidel pomocí interaktivního obrázku. 

Pravidla go z externích zdrojů 
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