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4.

Naprosto remízová pozice… 
A přece lze černého umanévrovat. Záhada.
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Záhada

„Víte,“ pravil pan Winter (1. VT), když se skupinka hráčů středně 
velkého okresního openu sešla po prvním kole v místní hospodě a na-
vzájem se představovali. „Měl jsem v životě opravdu štěstí, protože se 
můžu de facto živit tím, co mě baví – totiž šachy.“

„Vy?“ podivil se pan Krakorec (KM), ponimral se lžičkou v  kávě 
a měl pocit, že to rozhodně není spravedlivé, protože sám byl zaměst-
nancem státního úřadu a svoji práci nikterak nemiloval.

„Šachy mohou přece vydělávat peníze i  jinak, nejenom profesio-
nální hrou. Někdo může být organizátor, někdo si vydělává jako ša-
chový novinář,“ prohlásil pan Bedák (2. VT), který však o tom všem 
měl coby rentiér představu spíše jen teoretickou.

„Nic z toho není můj případ,“ prohlásil pan Winter, ale pak přišel 
číšník, pánové si objednali a hovor se stočil jinam, respektive mluvit 
začali další hráči u jejich stolu.

Panu Krakorcovi však ta otázka vrtala hlavou; se jménem pana 
Wintera se nikdy nesetkal i přes to, že šachové dění vášnivě sledoval. 
Nečetl o žádném takovém sběrateli ani řemeslníkovi, který by vyráběl 
umělecké figurky. Tak co tedy Winter dělá? Krakorec si dokonce vzpo-
mněl i na jistého velmi dobrého hráče, který však přece jen nebyl tak 
dobrý, aby se zcela uživil šachovou hrou, a tak si na turnajích přilep-
šoval drobnými krádežemi. Možná by si měl dát na Wintera pozor, aby 
se ještě nakonec nestal jeho obětí. Pokládal se za smolaře a nebylo to 
přesvědčení úplně bezdůvodné.

Winter hned od začátku turnaje působil skutečně podezřele. Zdálo 
se, že mu na průběhu partií příliš nezáleželo, naopak šmejdil sálem 
sem a tam; podivně mrkal, jako kdyby měl v brýlích fotoaparát či jinou 
elektroniku. Naštěstí jeho výsledky ani předvedená hra nezavdávaly 
u soupeřů důvod ke stížnostem, že snad Winter využívá počítačovou 
nápovědu. Krakorec spíše čekal, kdo první ohlásí ztrátu peněženky či 
příručního zavazadla.



18

Nakonec k žádnému incidentu tohoto druhu během celého turnaje 
nedošlo. Krakorec se ovšem podezřelému šachovému profesionálovi 
mimo hrací sál stejně raději vyhýbal. Naopak Bedák Krakorcovi, s nímž 
obýval společný pokoj, Wintera popsal jako velice zábavného společníka.

„Co ten tady dokázal místním v hospodě o šachistech namluvit, to 
bys nevěřil. A ne že by to byl nějaký vejtaha, kdepak, prostě je vodil 
za nos jen tak pro zábavu.“ Bedák dodal, že Winter by mohl klidně 
fungovat jako sňatkový podvodník, akorát, že k tomu by se mu stěží 
vyplatilo objíždět šachové turnaje. Pan Krakorec k tomu podotkl, že 
disproporce mezi pohlavími, které existují v šachovém světě, ho vedly 
k úvahám o tom, že by podstoupil operativní změnu pohlaví, čímž by 
se jednak mohl stát členem reprezentace, za druhé pak jistě výrazně 
posílit své šance navazovat partnerské vztahy. Na to Bedák navázal, 
že podle jeho názoru je značná část špičkových hráček právě mužské-
ho původu, jen se to pečlivě tají.

Nakonec však přišla opět řeč na to, čím se pan Winter živí. Závistivý 
a zvědavý Krakorec, vůbec se netěšící, jak brzy bude muset opět začít 
plnit své byrokratické povinnosti, tedy pragmaticky potlačil nechuť 
k nedůvěryhodnému kolegovi. Po skončení turnaje za Winterem (kte-
rý skončil předposlední) prostě zašel a položil mu přímou otázku.

„Obávám se,“ odkašlal si Winter, „že abych vám to vysvětlil, bude 
to trvat trochu déle. Kdybyste však zde v nádražní restauraci se mnou 
počkal až na následující rychlík, rád se s vámi o své tajemství podě-
lím. Ostatně, dokonce byste mi mohl pomoci. Víte, jde o takovou věc 
s hlavním favoritem tohoto openu. Vy jste přece jen silnější šachista 
než já, tak s ním třeba budete mít příležitost hrát i v budoucnu – a pak 
mi poskytnout určitou informaci… Ne, musím to objasnit po pořádku. 
Takže, živím se jako šachový detektiv.“

„Cože?“ Krakorec o něčem podobném nikdy neslyšel, ale pak za-
čal být na sebe pyšný, jak byl jeho původní odhad trefný, snad jen 
s tím rozdílem, že dotyčný se pohybuje na druhé straně kriminální 
barikády. „Myslíte něco jako ostraha? Prostě hlídáte, aby se v sále 
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nekradlo, při předávání finančních cen nedošlo k loupežnému pře-
padení nebo tak něco?“

„Blíží se to tomu jen dost vzdáleně,“ Winter si odkašlal významně 
a sebevědomě, „provádím složitější, delikátnější šetření.“

„Třeba ty různé počítačové nápovědy?“
„Nu, jako soukromý detektiv řeším samozřejmě to, co si ode mě 

pořadatel nebo jiný klient objedná. Mám však již jistou reputaci a svoji 
cenu, proto se na mě obracejí se složitějšími žádostmi.“

„Nezlobte se, ale opravdu jsem nikdy netušil, že šachová zločin-
nost může nabírat tolika forem, aby se vyplatilo pro ni zřizovat tak 
specializovanou profesi.“
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„Ó ano, rozhodně ano. Zločince pracující v  rukavičkách tato hra 
i celé prostředí přitahuje, zakládají si na své inteligenci, schopnosti 
dedukce, umění přechytračit protivníka… Ostatně, vždyť jistě sám 
víte, jak jsou šachové motivy populární i  v detektivkách; a  v  tomto 
případě literatura představuje celkem věrný obraz kriminality zcela 
reálné.“

„Počkejte, mě ale stále vážně nenapadá, co tedy vlastně máte na 
práci – tady na openu v okresním městě.“ Krakorec začal mít pode-
zření, zda si z něho šachový detektiv neutahuje. „Chcete říct, že třeba 
do šachových hodin někdo ukryje tikající pekelný stroj? Někoho pro-
bodnete figurkou? Vlastně znám jen jediný případ, kdy jsem se v sou-
vislosti se šachy setkal s policejním vyšetřováním, a i to vlastně byla 
jen náhoda a blbý vtip. Víte, jak se psalo o té nešťastné simultánce 
naslepo, bylo to možná i na titulních stránkách, na takovém kuriózním 
případu si všichni pochopitelně smlsli…“

„To byla skutečně jen smůla,“ odbyl záležitost Winter. Účastníci 
simultánky naslepo se tehdy na mistra domluvili a po skončení hry 
(byla již noc a venku naprostá tma) v sále zhasli. Teprve poté sundali 
mistrovi šátek, načež v něm celá situace pochopitelně vzbudila pře-
svědčení, že během hry oslepl. Utrpěl mozkovou mrtvici a i když pře-
žil, jeho další zájem o podobné produkce značně ochladl a záležitost 
se řešila i soudně. 

„Ve skutečnosti,“ pokračoval Winter, „jsem ale odhalil, nebo ale-
spoň zaznamenal řadu vražd souvisejících přímo se šachy. Tak na-
příklad jistý hráč sehrál velmi slabě svoji poslední partii a  pak byl 
zavražděn. Asi je vám hned jasné, o co šlo – v té chvíli byl už mrtvý, 
partii již za něj hrál dvojník vybraný vrahy, pochopitelně požadavek na 
fyzickou podobu byl natolik omezující, že již nedokázali najít dvojníka 
s odpovídajícími šachovými dovednostmi.“

„Na takový trik by se snad ale přišlo i prostě z určení doby smrti, 
ne?“ zapochyboval Krakorec.

„Možná ano, možná ne. Řešil jsem také případ, kdy byl šachista za-
bit speciální úpravou hodin – tikaly v zlovolných tónech a s frekvencí 
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způsobující epileptický záchvat. Navíc přitom byla změněna i rychlost 
hodin tak, aby dříve nastala časová tíseň a záchvat mohl být připsán 
na vrub souvisejícímu stresu.“

„Dobrá, ale co jste měl za úkol na právě skončeném openu, jestli to 
tedy není služební tajemství?“

„Prozradím vám to. Tím se dostávám k tomu, že bychom si moh-
li být užiteční. Víte, FIDE si mě najala na boj s paranormálními jevy 
v šachu.“

„To jako myslíte, jako když prezident FIDE veřejně prohlašuje, že 
byl unesen mimozemšťany? Nebo jak se profesor Zuchar z KGB po-
koušel hypnotizovat Korčného při slavném zápasu o titul mistra světa 
v Baguiu? Přece jen se mi nezdá, že by open v okresním městě s účastí 
jediného velmistra byl tak významný.“

„Zkoumám jinou techniku, o které se v poslední době spekuluje, že 
ji řada hráčů používá. Pasivní telepatii.“

„Což znamená…“
„Že vidíte do hlavy soupeři a čtete její obsah. Vidíte, jaké soupeř 

počítá varianty. Tím víte všechno, co ví on, šetříte čas i síly. Tušíte, 
čeho se nejvíc obává. Často pak k výhře stačí vymyslet sám jen něco 
málo navíc a někdy není třeba ani to.“

„A měl jste zde na openu nějaké konkrétní podezření?“
„No právě, hlavní favorit, velmistr N. Nepřipadalo vám, že hrál dost 

slabě? Chápete, když odečítal z hlavy okresním hráčům jako já. Nebo 
tedy vy,“ dodal skromně, „já jsem přirozeně na tak vysoké stoly, abych 
se s ním mohl utkat, na rozdíl od vás vůbec neměl šanci proniknout.“

Pan Krakorec pocítil v žaludku šimravý pocit signalizující, že něco 
není v pořádku. „Máte pravdu,“ připustil. „Prohrál jsem, ale vlastně 
s pocitem, že hraju jen s někým o chloupek lepším.“

„Vidíte, to je přesně to, co jsem chtěl slyšet. Velice jste mi pomohl. 
Platím,“ mávl Winter rukou na obsluhu. „Víte, teď jsem si uvědomil, že 
jsem si zde ve městě zapomněl ještě něco vyřídit. Ale však my se ještě 
někdy určitě potkáme, vše vám oplatím a kdo ví, třeba budu i potře-
bovat asistenta. A co se týče velmistra N., zdejšího vítěze…“
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Pan Winter nedokončil, co se s  velmistrem N. stane, pokynul 
a rychle zamířil k východu.

Pan Krakorec si cestou vlakem nechal celou záležitost důkladně 
projít hlavou. Tak předně, velmistr N. byl hlavním favoritem, přesto 
však turnaj nevyhrál. Kdyby však dokázal číst myšlenky, pak, jak ří-
kal Winter, přece… No, možná to celé nefunguje bezchybně. Také na 
rozdíl od vítěze turnaje sice N. nebyl poražen, ale zdržel se několika 
remízami. I to by mohlo nasvědčovat… Ale přece jen je tu ještě jedna 
věc. Kdybyste četli soupeřům myšlenky, proč byste pak hráli praktic-
ky neznámý open? Vždyť byste zatím mohli sehrávat vyrovnaná utká-
ní i s hráči světové extratřídy…

Pan Krakorec si uvědomil, že Bedák tehdy přirovnal Wintera ke 
sňatkovému podvodníkovi, který mate lidi nejspíš jen tak pro vlast-
ní potěšení. Liška podšitá, takhle mi nasadit brouka do hlavy, říkal 
si. Doma navíc zjistil, že mu schází peněženka a mobil, ale z toho se 
nedalo nic vyvodit. Mohl mu je někdo ukrást ve vlaku, mohl to i sám 
v zamyšlení někde vytrousit. No to nám to ten open pěkně skončil…

Druhý den pan Krakorec opět nastoupil do svého zaměstnání. 
Sleduje zprávy o účastnících různých turnajů a kontroluje, zda se mezi 
nimi nevyskytne velmistr N. nebo hráč 1. výkonnostní třídy Winter, 
člověk nejistého profesního zařazení. KM Krakorec by se sice rád ša-
chy živil a Winter v tomto smyslu cosi neurčitě naznačoval… Přesto se 
však Krakorec nakonec rozhodl, že turnajům s těmito dvěma účastní-
ky se bude vyhýbat, spíše pro klid duše než z obav o peněženku. 

Toto rozhodnutí ale bylo vlastně zbytečné. Jak zjistil, oba zcela 
přestali nastupovat – tak snad tedy přece jen na té telepatii něco bylo 
a N. byl zatčen? Pana Krakorce to zmátlo ještě víc, je čím dál roztrži-
tější a jeho nadřízení v úřadu s ním v poslední době určitě nemohou 
být spokojeni. Možná mu nakonec opravdu nezbude než se zkusit živit 
šachy. Koneckonců, sám se přesvědčil, že hraje jen o něco hůř než 
velmistr N., a pak jsou zde jistě i jiné možnosti…
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5.

Ani detektiv Winter, ani velmistr N. 
by cestu nenašli, úzká pěšinka končí v patu.
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6.

Dvě černé dámy na jedné šachovnice jsou příšerné 
obludy na mořském dně, je potřeba je svázat, 

paralyzovat jejich chapadla a pak stačí ta nejmenší 
kudlička k zasazení smrtelné rány.
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Chvála chobotnic

Hlavonožci jsou přirozeně tvory velmi inteligentními; pozoruhodné 
na jejich případě, třeba v porovnání se slony, delfíny či orangutany, 
však je, že u  nich dokážeme zaznamenat vývoj rozumu přímo před 
našima užaslýma očima. Příčinou zrychlené evoluce je pravděpodob-
ně množství odpadu, které proudí do oceánů; zbytky všemožného 
spotřebního zboží totiž fungují jako ideální polotovary, které lze dále 
zpracovávat k výrobě různorodých nástrojů, sestavovat do složitých 
komponent. V minulosti byl rozvoj hlavonožců limitován tím, že jejich 
prostředí bylo přece jen chudé a nepodporovalo rozvoj technologie. 
Chobotnice v  laboratorních podmínkách samozřejmě nástroje po- 
užívají standardně, ve volné přírodě však toto chování dlouho nebylo 
jednoznačně prokázáno.

Nicméně již na konci 20. století se podařilo zaznamenat, že jistý 
druh chobotnic dokáže využívat skořápek kokosových ořechů (které 
do vody odhazují lidé) pro svou ochranu; plazit se pomocí chapadel 
po dně a přitom si tělo zakrýt ořechem, nebo i naopak obléci skořáp-
ku jako spodní brnění, zřejmě proti útoku predátorů skrývajících se 
v písku. Úlomky skořápek si hlavonožci také dokážou různě skládat 
do funkčního celku.

Nyní je již ale třeba objasnit, jak to všechno souvisí se šachovou  
hrou. Obecně inteligence a zvídavost hlavonožců s sebou nese sku-
tečnost, že dokážou reagovat na mnohé lidské podněty. K  tomu se 
připočítává jejich schopnost měnit barvu podle okolního prostředí, 
maskovat se mnohem dokonaleji než chameleon – odstíny tak citli-
vě vnímají pravděpodobně díky tomu, že ve vzduchu i  vodě se růz-
ně zbarvené plochy liší teplotou podle jejich schopnosti absorbovat 
energii světelného záření.

Od jisté doby se proto oblíbenou kratochvílí námořníků sta-
lo pokládat chycené sépie na různobarevné vzory a  zkoumat, jak  
rychle a přesně dokážou splynout s povrchem. Jako jedna z možností 
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podkladu se přirozeně přímo nabízela i  šachovnice. Sépie oprav-
du zvládly proměnit své tělo v černobíle zbarvenou čtverečkovanou 
strukturu. Civilizovaní lidé mají tendenci odměnit projev inteligence 
(či kejklířství nebo jakékoliv zábavné fascinace), a  tudíž tyto tvory 
házeli zpět do moře. Možná že jiným sépiím se tak dobře nevedlo  
a končily svůj život v kuchařově hrnci. Jde přirozeně pouze o hypo-
tézu, selekce však mohla znamenat, že v populaci oceánských sépií 
postupně převládli tvorové se vztahem k šachovnici.

Jak přesně se hlavonožci naučili hrát samotné šachy, však po 
pravdě řečeno nevíme. Figurky i šachovnice se do moře jistě dostá-
valy s odpadem, ale co šachová pravidla? Elektronika ani papír přece 
nejsou vodovzdorné. Stalo se snad, že chobotnice pravidla odkouka-
ly od potápěčů hrajících u dna? (Je známa např. jistá varianta šachů 
probíhající na dně bazénu bez kyslíkového přístroje, přirozeně hra-
ná na čas, který v důsledku nutného vynořování k nadýchnutí ubí-
há hráčům opravdu rychle.) Nebo snad chobotnice dokázaly dešif-
rovat data proudící podmořskými kabely, které přenášejí i  šachové 
partie? Všechny tyto možnosti působí absurdně, stejně jako verze, že 
je nějaký vědec naučil hrát šachy záměrně; možná ho hlavonožci při 
mořském výzkumu zajali a on si tímto způsobem chtěl vykoupit svůj 
život? Nebo chtěl chobotnice vzdělávat, podobně jako jiní lidé cvičí 
psy? Tápeme v nejistotě.

Ať tak nebo onak, šachové partie hlavonožců jsou dnes realitou. 
Chobotnice i  sépie při tom využívají všech svých chapadel, z nichž 
každé ovládá pouze několik figur; zejména bleskové partie proto hra-
jí velmi úspěšně. Analýza ukazuje, že šachové mistrovství hlavonož-
ců se pohybuje na úrovni velmistrů, ti nejlepší přitom lidské hráče 
překonávají. Nicméně, nějaká výjimečnost lidskému druhu přece jen 
zůstává: chobotnice totiž sice hrají lépe než lidé, ale hůře než lidmi 
zkonstruované počítače  – alespoň prozatím, inteligence hlavonož-
ců se totiž, jak už bylo řečeno, neustále rozvíjí (pro sílu šachových 
programů však platí totéž). Mimochodem, každé chapadlo hlavonož-
ců je vybaveno i vlastním nervovým centrem, zvládají tedy výborně 
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paralelní zpracování dat. V šachových partiích se však tato schopnost 
neuplatňuje, o figurkách odpovídajících příslušným chapadlům totiž 
nelze uvažovat izolovaně. Varianty se prostě nedají počítat zvlášť pro 
jednotlivé kameny či políčka. Snad i zde ale chobotnice časem přijdou 
s nějakým dalším zdokonalením.

Až dosud jsme vedle sebe používali slova sépie, chobotnice či 
hlavonožec prakticky jako synonyma, nyní je čas na podrobnější kla-
sifikaci. Loděnky jsou živou fosílií hlavonožců až z počátků prvohor 
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a šachy hrát nedokážou. K největším hlavonožcům patří kalmar (kra-
katice); na rozdíl od 8 chapadel chobotnice má kalmar chapadel 10, 
z toho 2 velmi dlouhá. Proto by kalmaři teoreticky mohli hrát rychleji 
než chobotnice, jejich partie je však naneštěstí velmi obtížné sledo-
vat, protože na rozdíl od přátelských chobotnic, sépií či olihní na člo-
věka ihned útočí. Agresivita a lstivost kalmarů vzbuzuje podezření, že 
k šachovnicím člověka (nebo i jiného hlavonožce) jen lákají, hra je pro 
ně pouze pastí, prostředkem ke konzumaci. Říká se, že když už kalma-
ři začnou pohybovat figurkami, jde stejně doslova o souboj na život 
a na smrt a poražená strana je nemilosrdně pozřena. Různé masové 
hroby nalézané v poslední době na mořském dně mohou být právě 
důsledkem podobných turnajů krakatic.

Sledovat partii chobotnic či sépií je naproti tomu uměleckým zážit-
kem i pro lidi, kteří šachům vůbec nerozumí. Chobotnice mají svá cha-
padla položena na šachovnici, kde splývají s barvou polí a figur, různě 
se proplétají. Protože změna barvy funguje ovšem s příslušným zpož-
děním, při tahu se chapadlo náhle objeví, blýskne se vodou jako jiskra 
či padající hvězda. Vizuální efekty předčí i stavy vyvolané halucinogeny. 
Elegance chobotnic inspirovala mnoho básníků už v minulosti, kdy tyto 
tvory přirovnávali k vlajícímu barevnému šátku. Sám objevitel chobot-
nicového šachu složil o svém zážitku následující čtyřverší:

Vznešené jsou chobotnice
mají modrou krev
láká je však šachovnice
do svých tvarů, do barev

Co se barevných efektů týče, občas se zde uplatňuje také tmavě 
modrý inkoust. Sépie a chobotnice ho původně vypouštěly na útě-
ku před predátorem, aby mu ztížily orientaci a zametly svou stopu. 
Kapka jemně rozptýleného inkoustu ve vodě nad šachovnicí však do-
káže dát celé scenérii namodralý nádech a zvýšit související umělecký 
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dojem, aniž přitom sníží viditelnost. V hlubinách si tím tito tvorové 
možná kompenzují skutečnost, že nemohou vidět oblohu.

Geologové upozorňují na možnou pozoruhodnou souvislost. 
Usazený inkoust, úlomky figur, sraženiny uhličitanů vznikajících ve 
vodě nasycené vydechovaným oxidem uhličitým – kdyby se partie na 
jednom místě hrály dostatečně dlouho, mohly by se snad takto tvořit 
i mocné vrstvy usazenin? Snad geologické procesy prahor byly vy-
volány nějak analogickými rituály loděnkovitých předků současných 
hlavonožců, dávnými obřady odehrávajícími se v mořských hlubinách?

Šachové partie hlavonožců přirozeně vzbudily nejen nadšení bás-
níků, malířů a okouzlených diváků, kteří hráče krmí rybami a humry; 
dostavily se i jisté obavy. S těmito živočichy se odedávna pojí strach, 
ve středověkých bestiářích se s morbidní oblibou zobrazují chapadlo-
vité obludy potápějící celé lodě, je zde metafyzický Leviathan. Vnímání 
bezobratlých šachistů je však celkově velmi různorodé. Možná je celá 
evoluce života na pevnině pouze prostředkem, aby mohla dále postu-
povat ve vodě (viz neustálé návraty do vodního živlu, velryby, delfíni 
i  lochneskovití ještěři), a schopnost chobotnic převzít šachy prostě 
opět naznačuje tento posun? Cožpak prostředí vody není pro život 
příznivější než neustálá tyranie gravitace? Snad celá anabáze života 
na pevnině a  lidská civilizace jsou v  představách slepého hodináře 
pouze prostředkem k tomu, aby se hlavonožci naučili hrát šachy?

K celé záležitosti se v poslední době začali vyjadřovat i teologové. 
Někteří se pohoršují a  mravokárně zdůrazňují, že nesmrtelná duše 
nemá nic společného s hrou či výpočty. Tvrdí, že to vše nám má na-
značit přímo bezobsažnost podobných činností; když šachy dokážou 
hrát i chobotnice, proč by to měli činit tvorové, kteří jsou obrazem 
Božím? Jiní učenci zkoumají, zda (či jak) by šachové partie chobotnic 
mohly zapadat do celkových dějin spásy. Nemohlo by to snad být tak, 
že současná civilizace míří ke zkáze, a je tedy třeba evangelium předat 
dál? Podobný přístup se přece do určité míry uplatnil i v době konce 
starověkého světa: Římská říše zaniká, radostnou zvěst pak logicky 
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zbývá zvěstovat barbarům, ostatně poselství by přece mělo být uni-
verzální. Z toho logicky dále vyplývá, že ovšem i forma zvěsti by měla 
být vyprávěna jazykem cílového publika. Evangelia byla psána řecky, 
nikoliv hebrejsky či aramejsky, vyskytly se i pokusy přiblížit je klasic-
kým vzdělancům homérskou formou v hexametrech. Teologové nena-
cházejí shodu, hází po sobě výrazy jako eschatologie a soteriologie, 
obviňují se z bezobratlé či osminásobné hereze.

Co vlastně z podobných úvah vyvodit dále? Vždyť nikdo neví, jak 
křtít psy, tedy tvory sdílející lidský úděl zřejmě nejúžeji. Jak potom na-
kládat s inteligentními chobotnicemi hrajícími šachy? Jak jim předávat 
víru – nebo jiné know-how vzniklé v průběhu vývoje lidské civilizace, 
sumu literatury, vědy a  technologií? Logické se zdá, že právě přes 
šachy. Konkrétní návrhy „překladu“ posvátných (a  vlastně i  jiných) 
textů se však různí. Mělo by se snad začít knihami o šachách, na nichž 
bychom chobotnice seznámili s  naší slovní zásobou? Nebo rovnou 
dokážeme převést do šachových tahů například Apokalypsu – má se 
snad jednat třeba o jakousi variantu dračí sicilské, kde střelec na g7 
bude v rámci hodnocení pozice několikrát svázán a zase vypuštěn do 
světa, kde obrátí v trosky bílé dámské křídlo, ale nakonec bude pora-
žen? Pochopitelně jde nejspíš jen o choromyslnou metaforu, podobné 
plány však v dnešní dekadentní době fascinují nejen zoology, teology 
či šachisty…
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7.

Chapadla těžkých figur prohánějí krále 
z jedné strany na druhou a zase zpět, 

až je vládce mořských hlubin u konce s dechem.
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Mezi dandysmem a řádem

Kniha je prostředí, které je přátelské jak pro šachy, tak i literaturu. 
Je jakýmsi útulkem příběhů i partií, které by neměly být zapomenuty. 
Není tudíž divu, že se pospolu mohou cítit v této knize dobře a harmo-
nicky, obzvlášť pak potkávají-li se tu úlohy Mario Matouše s povídkami 
Pavla Housera. 

Jak na jiném místě popisuje Pavel Matocha, Mario Matouš byl mi-
lovníkem transcendentní šachové krásy a  jejím věčným prospekto-
rem. Šlo mu o krásu, která přesahuje jednoho člověka, jeho úspěchy 
či tituly. A co se Pavla Housera týče, tak jako se můžeme těšit z vý-
sledků Mariova celoživotního hledání v jeho úlohách, nalezneme od-
lesky stejně nervního puzení uchopit neuchopitelné i zde v Pavlových 
povídkách, a to s přímočarou šachovou inspirací.

Pavel Houser – vy mladší, kteří ho za šachovnicí nepamatujete, se 
nemylte, Pavel je opravdu velmi silný šachista – do své hry i do svých 
knih promítá svůj jedinečný burleskní smutek, či chcete-li střízlivý 
dandysmus, tak či onak formy hravého nihilismu, jak tomu říká on 
sám. Ať je jeho okouzlení z partie či úlohy jakékoli, je si vždy a stále 
střízlivě vědom toho, že ona partie i  příběh mají neodvratně i  svůj 
konec a  bylo by bláhové a  nebezpečné se jimi až přespříliš nechat 
unést. To je Pavel Houser: vnořen do pomíjení, přesto ale, je-li jednou 
zaznamenáno, cosi z příběhu i hry přetrvává.

Šachy Pavla určitě fascinují svým řádem, jehož hranice stále zkou-
má, ale do jehož bezpečí se vždy lze vrátit. Bernard z Clairvaux zvolal:  
„Oddej se řádu a  řád tě osvobodí.“ Podobně se i  Pavel od psaní  
a zkoumání světa a  jeho složitostí vždy znovu ve své inspiraci vrací 
k šachu.

Zkuste takto vnímat úlohy i povídky v této knize: jako hru, ve které 
hrajeme, jsme hraní, měníme se a zůstáváme. A řád šachu nás chrání, 
stejně jako oba autoři, mistři svého oboru.
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K mistrům je radost se vztahovat. S Mario Matoušem jsem kdy-
si sehrál v pražské soutěži družstev partii. Věděl jsem dobře, s kým 
hraju, a  jak se hra vyvíjela, postupně mi přestalo jít o výsledek, ale 
naopak o to, aby viselo stále více figur, aby motiv stíhal motiv; odmě-
nou za prohranou partii mi byl opakovaný úžas v mistrově pohledu po 
téměř každém mém tahu...

Pavlovi Houserovi jsem kdysi dávno coby starší spoluhráč byl ja-
kýmsi mentorem. Od dob, kdy jsem mu jako jeho trochu potměšilý tre-
nér rovněž doporučil nastudovat pečlivě variantu 1. e4 Jf6 2. e5 Je4 
3. d3 Jc5 4. d4 Je6 5. d5 Jc5 6. b4 Ja4 7. c4 b5! 8. cxb5 Jb6 (mokele 
mbembe), jsme dorostli do vztahu, kdy mne jednou po ligové partii 
v hluboké noci probudil ze zmateného snění. I po probuzení jsem zůstal 
zmaten natolik, že jeho otázce „Nechceš majolku?“ (známá opilecká  
žravost) jsem já, jinými běsy zmítaný, rozuměl jako „Nechceš moji hol-
ku?“ Čemu se mistr moudře vyhne, já nemoudře činím, a vždy znovu, 
když mu svá bloudění líčím, vidím na něm stejné pochopení i údiv jako 
tehdy při partii od Maria Matouše.

Literát burleskního smutku Pavel Houser
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Doplním ještě povinné informace, které bývají součástí životopisů. 
Pavel Houser se narodil v roce 1972, já ho poznal asi o 10 let později. 
Vystudoval VŠCHT a v rámci diplomové práce vařil medovinu. Napsal 
pár populárně-vědeckých knih, z  beletrie mu vyšly sbírky Lunarys 
(1998) a Sběratel měst (2009).

Co ještě dodat, když ten, který by k Pavlovi Houserovi o tolik více 
mohl říci, Pavel Zvarič, dávný bard ÚPMJF, zůstává za scénou?

Jan Lamser
prezident Šachového svazu České republiky
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Virtuos Jobova osudu

Koncert pro hoboj a  orchestr Wolfganga Amadea Mozarta zní 
pokojem. Radost z nádherné hudby se snoubí s krásou studií Maria 
Matouše, geniálního českého šachového skladatele světového význa-
mu. Přehrávám si jeho studie a žasnu. 

Matouš geniálního Mozarta miloval, kromě něj ještě Bacha 
a Beethovena. Klasická krása. Možná i proto jsou jeho šachové studie 
tak krásné a čistě jednoduché. Obrazce do sebe zapadají, figury nád-
herně spolupracují a mají náhle mnohem větší sílu. 

Existuje něco jako ideál krásy? Mozart v hudbě, gotické katedrály 
v architektuře… I v malířství a v literatuře můžeme jmenovat klasiky, 
kteří tvořili krásná síla, kteří se blížili i vzdalovali ideálu krásy. Kritici 
umění považují tento pohled za dávno přežitý a překonaný, ale Mario 
Matouš by se mnou souhlasil.

„Kdo je umělec? Moje definice umělce je jednoduchá: Člověk, který 
hledá Krásu. Ale co je to Krása? Těžko říci. Znám umělce, kteří vám 
odpovědí omšelými frázemi ve stylu: ‚Krása je pojem relativní a umě-
lec je člověk, který dává lidstvu nahlédnout do svého rozervaného 
nitra.‘ Potom tento ‚umělec‘ představí své dílo v  galerii. Betonový 
kvádr se dvěma nedbale vetknutými lešenářskými trubkami. Pod tím 
neortodoxní název: Bez názvu a cena 20 000 Kč. Vousatí kritici kroutí 
obdivně hlavami, ale normální člověk si odplivne a jde dál. Je jasné, že 
krása se nedá změřit, zvážit, ani nelze dokázat její existenci. Ale vě-
řím, že normální člověk má stále ještě zdravé estetické cítění a v tom 
vidím šanci pro skutečné umělce dobrat se k absolutní Kráse,“ psal 
v korespondenci se slovenským skladatelem Michalem Hlinkou.  

Právě tomuto ideálu Krásy se Mario Matouš snažil se svými stu-
diemi přiblížit. Nikdy se nespokojil jen s  nedbale nahozeným ná-
mětem, byť sebegeniálnějším. Studii cizeloval a  leštil, aby všechno 
hrálo v  krásné harmonii, aby už nemohla být lepší, aby byla doko-
nalá. U mnoha jeho prací, které v této knize publikujeme, se můžete 
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přesvědčit, že od ideálu Krásy nebyl dále než jeho oblíbení hudební 
skladatelé.

Zároveň je třeba připomenout, že Matouše nezajímal autor, ale 
výhradně jeho dílo. Když byl obcí šachových skladatelů vyzván, aby 
se zapojil do diskuse o přípustnosti zasílat od soutěží pozice, které 
skladatel nesložil, ale „pouze“ našel v databázi, a nazýval se přitom 
jejich autorem, napsal:

„Vůbec nemám rád označení člověka jako Tvůrce. Člověk je stvo-
ření a jak toto slovo napovídá, byl stvořen. Nikdy jsem se nepovažoval 
a nepovažuji za Stvořitele či Tvůrce šachových studií, ale za člověka, 
který hledá. Jako příklad mohu uvést mé oblíbené houbaření. Dva lidé 
půjdou do stejného lesa, jeden tam najde košík hřibů a druhý nic. Ten 
druhý prohlásí, že měl smůlu. Přitom to nebyla otázka štěstí či náho-
dy, ten první tam chodí dvacet let a zná každý trs mechu. Vlastně tedy 
nejsem autorem svých studií, jen jsem je našel, jméno nad diagramem 
je nejnepodstatnější.

Šachová úloha či studie má nejblíž k  hudební skladbě. Šachoví 
i hudební skladatelé se musí řídit určitými danými zákonitostmi a jsou 
tedy zdánlivě dost silně omezeni. Šachový skladatel má k  dispozici 
pouze šachovnici a  pár figurek, hudební skladatel notovou osnovu 
a pár not. Z matematického hlediska tedy počet kombinací v těchto 
oborech není neomezený. Z toho plyne, že čím kratší hudební skladba, 
tím větší pravděpodobnost, že dva lidé nezávisle na sobě mohou najít 
téměř shodnou melodii. Co se týče studií, nemusím snad nic dodá-
vat – viz téma předchůdci v šachové skladbě. 

Četl jsem kdesi o  pokusech vytvářet tzv. počítačové melodie. 
Nějaký hudebník programátor by si teoreticky mohl pouštět změti 
nahodilých tónů, až by se tam najednou náhodou objevila krásná me-
lodie, kterou by zapsal a vydal jako své dílo a stal by se tak ‚nesmrtel-
ným‘. Jestli tato melodie bude opravdu pěkná, nebo dokonce krásná, 
rád si ji poslechnu, nebo i  zazpívám, a  bude mi úplně jedno, kdo ji 
‚složil‘. U  lidových písniček také neznám autora. Vždyť to byl třeba 
nějaký ptáček v lese, který se o svá autorská práva s nikým nesoudil.
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Mě zajímá především dílo. Autoři nejsou bohové a každý má někdy 
slabší chvíli – v jakémkoli umění. Je možná zcela normální z hlediska 
přírodních zákonů, že každý živočich si značkuje své území, že každý 
chce být pod ‚svojí‘ studií podepsán. Sám ale v  poslední době na-
bývám přesvědčení, že jestliže jsem opravdový umělec, pak by mně 
nemělo záležet na mém jménu, ale především na díle, které jsem po 
sobě zanechal.“ 

Mario Matouš (*16. června 1947, † 4. července 2013) byl šachový 
virtuos, geniální skladatel, ale tak nelehkého života, že žádný z prů-
měrných by s ním nechtěl osud měnit. Narodil se  jako třetí dítě stře-
doškolských profesorů, a když mu byly tři roky, jeho maminka byla 
odsouzená v  politickém procesu. „Dostala paragraf podvracení re-
publiky, ale naštěstí si odseděla jen dva roky. Ale jiní tam na stejný 
paragraf byli dvanáct let. Přišli si pro ni domů v noci, pamatuji si, že 
jsme se ráno probudili a byli jsme doma sami a nevěděli jsme, jestli 
máme jít do školy. Mariovi byly tři 
roky, mně sedm a Petrovi deset. 
Tatínek se pak pro nás vrátil, ale 
jen nás odvedl někam na úřad, 
odkud jsme putovali do dětských 
domovů. Tatínkovi zakázali se 
o nás starat, že musíme na socia- 
listickou převýchovu. Mario se 
tam ani pořádně nenaučil mlu-
vit, mě soudružka vychovatelka 
posílal krást třešně, aby měla na 
zavařování,“ vzpomíná na dětství 
Mariova sestra Ariana Petrová.

Otec Maria Matouše mu-
sel do výroby, sebrali jim i  byt. 
Znovu učit na gymnáziu nemohl, 
ani když jeho manželku po dvou Tříletý Mario
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letech pustili z  kriminálu. Na 
studia mohl Mario Matouš s  ta-
kovým původem zapomenout. 
Navíc když sám odmítl vstoupit 
do děstké komunistické organi-
zace Pionýr a  aktivně se podílel 
na životě římskokatolické farnos-
ti v  Mladé Boleslavi, kam chodil 
do kostela ministrovat. Vyučil se  
strojním  zámečníkem  a jako děl-
ník pracoval na montážní lince. 

Ve volném čase utíkal do svě-
ta 64 polí a  také na kolo. Láska 
k cyklistice se mu ale málem sta-
la osudnou v  roce 1971, kdy po 
pádu utrpěl vážné zranění hlavy. 
A  o  tři roky dříve mu kolo do-
vezlo i  podmínečný trest odnětí 

svobody. Připomeňme si tu historku, hezky zachycenou v  časopise 
Československý šach, protože ukazuje, že přes Jobův osud byl Mario 
Matouš vtipný společník a uměl se dobře bavit.

„Jednou, bylo to v roce 1965, se chtěl v  létě o prázdninách po-
dívat na dorostenecký přebor ve Vrbně pod Pradědem. Mario sedl 
na kolo a dojel až do Vrbna, což byl z Mladé Boleslavi velice slušný 
sportovní výkon. Vadou na kráse bylo, že mu kolo ve Vrbně ukradli. 
Mario nahlásil krádež na policii a nic se nedělo. Na podzim se hrávala 
v Ženských domovech na pražském Smíchově soutěž dorosteneckých 
družstev. Po jednom kole na začátku listopadu šla parta osmi lidí na 
pivo, mezi nimi byl také Mario Matouš. Mezi řečí se kdosi Maria ze-
ptal, zda již má zpět své kolo. Po záporné odpovědi vzal někdo z pří-
tomných pivní podtácek a veselá společnost na něj začala psát jako 
na korespondenční lístek. Adresát byl jasný – Policejní stanice Vrbno 
pod Pradědem: ‚Vážení soudruzi esenbáci! Přestože se již blíží výročí 

Ministrant Mario Matouš před 
římskokatolickým kostelem v Mladé 

Boleslavi spolu s provinciálem 
Piaristů Cyrilem Žampachem
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VŘSR, mé kolo stále nikde! Zajisté 
již na něm jezdíte! To k vám mám 
přijet a to vaše hnízdo rozkopat?‘ 
A dále se text ještě stupňoval. Na 
závěr každý napsal jedno slovo, 
dovedete si představit, o  jaké 
slovní perly se asi jednalo. Nikdo 
již asi nikdy nevysvětlí, proč po-
slední slovo bylo právě kečup! 
Kolo se ani po této výzvě nena-
šlo, zato se konal s osmičkou pi-
satelů korespondenčního lístku 
soud. Odešli s  tříměsíčním pod-
míněným trestem, velice zábavný 
byl Matoušův výslech: 

‚Obžalovaný Mario Matouši, 
má váš otec nějaký majetek?‘

‚Nemá.‘ 
‚Obžalovaný Mario Matouši, má vaše matka nějaký majetek?‘
‚Nemá.‘ 
‚Obžalovaný Mario Matouši, máte vy nějaký majetek?‘  
Mario se na chvíli zamyslel a pak odpověděl: ‚Měl jsem kolo!‘“
Šachy hrával velmi dobře, získal titul mistra FIDE a hrával nejvyšší 

soutěže družstev i polofinále republikových přeborů jednotlivců, ale 
mnohem více ho to táhlo ke skladebnímu šachu. Múzou mu bylo pivo 
a  on skládal mimořádně zajímavé koncovky, které vysoce hodnotili 
nejen rozhodčí na skladebních soutěžích, ale i praktičtí hráči. 

Složil tři stovky studií, z nichž více než polovina byla oceněna. Ve 
dvaceti soutěžích získal první místo! Titul kompozičního velmistra mu 
sice nikdy nebyl udělen, ale to kvůli jeho problematické povaze. Od 
jisté doby přestal dbát na sportovní aspekt skladby a přestal obesílat 
Alba FIDE, což je předpoklad k udělení titulu. Matouše v té době zají-
mala již jen Krása.

Dva roky v základní vojenské službě
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Ostatně proto i přestal hrát nejvyšší soutěže družstev. Toužil se-
hrát krásnou partii, její výsledek už byl podružný. Jako ho nezajímaly 
tituly FIDE ve skladebním šachu, nezajímal ho ELO rating, ale ani vý-
sledek zápasu družstva, za které hrál. Rád četl ruské klasiky, miloval 
Dostojevského. Z filozofů se mu líbil Nietzsche. Poslouchal country 
i vážnou hudbu, především Bacha, Beethovena a Mozarta.  Sám hezky 
zpíval a hrál na mandolínu.

Začátkem sedmdesátých let se oženil, ale děti neměl a  brzy se 
zase rozvedl. V polovině sedmdesátých let se přestěhoval do Prahy, 
kde ho jeho přátelé velmistr Eduard Meduna a mezinárodní mistr Petr 
Špaček pozvali do prvoligového týmu Tesla Karlín, kde nejen hrál ša-
chy, ale získal i dobré zaměstnání. S Petrem Špačkem rok i společně 
bydleli – Mario byl prý výborný kuchař, jeho specialitou byly guláše, 
ale když bylo třeba v bytě uklidit, dostával deprese a na několik dnů 
mizel. 

Později přestoupil do klubu TJ Spofa Praha a přestěhoval se na 
rozmezí Žižkova a Vinohrad. Žil zde s přítelkyní Hankou. Když v roce 

Jako silný praktický hráč s titulem mistr FIDE  
dával Mario Matouš i simultánky pro mládež
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2011 zemřela, začalo to jít s Mariem zdravotně z kopce. Závislost na 
alkoholu pokračovala, přidaly se deprese, zhoršily se nohy... Neměl 
žádné našetřené peníze, velmi malý důchod a kromě sestry ani nikoho 
blízkého. Sestra Ariana mu pomáhala zařizovat nejnutnější věci a on 
se jí začátkem roku 2013 svěřil, že už nechce žít, že by spáchal sebe-
vraždu, kdyby se nebál. 

Už ani šachové úlohy neskládal. Koncem června zkolaboval 
a 4. července 2013 zemřel v nemocnici na Žižkově.

Pavel Matocha


