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Univerzitní klub go nabízí studentům a zaměstnancům univerzity i veřejnosti možnost se 

bezplatně naučit a zahrát si deskovou hru go, která je označována jako nejstarší desková hra na 

světě. Podobně jako šachy rozvíjí strategické myšlení, proto bývá v poslední době spojována 

s otázkou umělé inteligence. Právě nedávný průlom, kdy počítač poprvé porazil profesionálního 

hráče, přivedl k této hře spoustu nových hráčů. 

Momentálně se klub schází každé úterý od 16:30 do 19:00 ve vestibulu Přírodovědecké fakulty 

v počtu přibližně 10 až 15 hráčů. Vzhledem k vysoké frekventovanosti tohoto místa plní samotné 

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

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

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

go ihned zahrát. 

Zmíněného vestibulu klub využívá pouze v průběhu výuky v akademickém roce (cca od října do 

května), v letních měsících se jeho aktivita přesouvá do Botanické zahrady Přírodovědecké 

fakulty. Zázemí pro klub zde zajišťuje Mgr. David Cigánek, jež je zároveň zakladatel klubu na 

půdě PřF UP. V letních měsících bývá vzhledem k odlivu studentů z Olomouce účast o něco 

menší, ale stále běžně dosahuje kolem 4-10 hráčů a umožňuje propagaci hry v příjemném 

exteriéru univerzitní botanické zahrady. 

Kromě úterního hraní klub obnovil po 13 letech tradiční Olomoucký turnaj (konkrétně 24. 

ročník), který se uskutečnil 30. až 31. Ledna 2016. Se svou účastí 70 hráčů se jednalo o větší akci 

vzhledem k českým měřítkům (komentář, který o turnaji napsala česká asociace go 

http://goweb.cz/2016/obnovena-olomouc-se-vydarila/) a zájem projevila i média – Český 

rozhlas Olomouc a regionální televize ZZIP. Pro velký úspěch jsme se rozhodli tuto akci v lednu 

příštího roku zopakovat. Nyní se ale bude jednat dokonce o kvalifikaci na mistrovství české 

republiky, proto se dá očekávat ještě větší účast. S vyšší účastí je ovšem potřeba zajistit dostatek 

herního materiálu – hrací desky, kameny a hodiny. Na prvním turnaji byl materiál jen pro dalších 

10 hráčů (původně bylo zaregistrováno 80 hráčů), což nám mohlo způsobit nepříjemné 

http://goweb.cz/2016/obnovena-olomouc-se-vydarila/


problémy. Aktuálním plánem klubu je tedy dostatečně se vybavit na nadcházející turnaj a 

materiál využít i pro následující ročníky. 

Klub se mimo jiné účastní celé řady akcí, na niž se snaží propagovat hru samotnou a Univerzitu 

Palackého. Každoročně se účastní Noci vědců v botanické zahradě PřF UP, kde je možné se 

naučit pravidla a zahrát si. Stejným způsobem se zapojil do letošního Majálesu, kde sdílel stánek 

společně s japonským klubem, jež propagoval další japonské hry. S velkým zájmem se pravidelné 

setkávají ukázky hry pořádané pro frekventanty Univerzity třetího věku a olomoucké seniory. 

 

 

 

 

  



 

Olomoucký turnaj 30. 1. 2016 - 31. 1. 2016 

 

Pravidelné úterní hraní na přírodovědecké fakultě 

 

Akce pro seniory a úterní hraní v botanické zahradě přírodovědecké fakulty 


