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Úvod
Paduk je korejská desková hra známější pod japonským ná-

zvem go, případně čínským termínem weiqi.
Paduk jako weiqi, 圍棋sice vznikl v Číně (uvádí se cca 2000 

let př. n. l.), ale byl rozvíjen ponejvíce v Japonsku, kam se do-
stal v 7. století přes Koreu v rámci jedné velké kulturní vlny 
z pevniny. Odtud se od 19. století šířil do světa, Západ nevyjí-
maje. To je také důvodem, proč je paduk na Západě znám hlav-
ně jako go z jap. igo, 囲碁. 

O paduku se říká, že je to jedna z nejstarších her na světě. 
Na Dálném východě ji zná každý, hraje ji mnoho lidí, vysílá se 
v televizi a vítězové turnajů vyhrávají nemalé sumy (pro vítěze 
mezinárodního turnaje LG Cup je například připravena odměna 
250 000 USD).

První zmínky o paduku pronikly na naše území již na přelo-
mu 19. a 20. století, ale hráči se začali organizovat až v 60. le-
tech 20. století, dokonce se v tehdejším Československu konalo 
mistrovství Evropy roku 1965 v Mníšku pod Brdy. Přesto zde 
ve srovnání s Dálným východem hra nemá téměř žádnou tradi-
ci, natož aby patřila do kulturní historie, jako je tomu v zemích, 
kde se rozvíjela po tisíc let.

Paduk je především hra. Hra, do které je možno se ponořit 
tak hluboko, že okolní svět přestane existovat a vesmír se zre-
dukuje na hrací desku, misky s kameny, protihráče a líté boje 
na padukpchanu. Nestačí pouze rozumět pravidlům, mnohem 
důležitější je umět se rozhodovat, zhodnotit aktuální situaci ka-
menů na desce, utišit emoce, touhu po snadném a drtivém vítěz-
ství a nalézt tu správnou rovnováhu a harmonii, která napomůže 
zajistit si byť jen nepatrnou převahu. V paduku není potřeba 
rozdrtit všechny protivníkovy pozice, stačí právě tu malinkou 
převahu neztratit do konce partie.

V naší knížce se seznámíme pouze se základními pravidly, 
žádné vyšší ambice pro studium a zdokonalení se ve hře si za 
cíl neklade. Stejně jako u všech her je praxe ten nejlepší učitel, 
po osvojení pravidel je potřeba si je zažít a hrát.

Cílem této publikace však není pouze naučit se paduk hrát, 
ale seznámit se i s jeho dějinami, které jsou zaměřeny přede-
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vším na Koreu. Těmto tématům, jenž jsou spíše výpravná, se 
věnuje druhá část knihy. Cesta paduku korejskými dějinami 
je protkána osudy vládců a učenců, o lidovém způsobu hraní 
se v pramenech dočíst nelze. Proto je před 20. stoletím paduk 
a jeho korejský příběh málo zmapovaný, pro moderní období je 
informací samozřejmě dostupných více.

Pozornost nebude soustředěna pouze na korejský paduk, 
hlavně v posledním období se zaměří i na mezinárodní vazby, 
zmíněna je i situace u nás a v Severní Koreji.

Pro lepší pochopení přidáváme nejrůznější dodatky, jak his-
torky zábavnějšího druhu, tak i slovníček, který vysvětluje vět-
šinu pojmů uvedených v textu. 

Jak hrát paduk 
Paduk má pouze několik základních pravidel, která se dají 

snadno zapamatovat, poněkud složitější je to však s jejich apli-
kací, respektive pochopením, o co vlastně ve hře jde, a jak do-
sáhnout vítězství. 

Sada pravidel dává na první pohled tušit základní povahu 
paduku. Je zde nesmírné množství variant, je nutno být zdatným 
jednak v lokálních soubojích, tedy mít dobrou paměť a schop-
nost kombinace, a zároveň je potřeba být šikovným stratégem 
s globálním pohledem na celou hrací plochu, se schopností obě-
tovat lokální prospěch za výhodu celkovou.

Matematicky vyjádřeno je počet možných kombinací 361!, 
tedy 361*360*359…*1, což by mohlo být více než počet atomů 
ve vesmíru (odhaduje se na 1080). Toto je samozřejmě pouze 
teoretický výpočet, mnoho z těchto započtených variant by bylo 
nesmyslných. Ale i tak je v podstatě nemožné, aby se kdy sehrá-
ly dvě navlas stejné partie. Tón partie je tedy udáván povahou 
a představivostí jednotlivých účastníků zápolení. Snadno se ve 
hře zobrazuje nálada a charakter hráče, jeho vyrovnanost, nebo 
naopak psychická labilita, jeho chamtivost, či naopak trpěli-
vost, jeho předvídavost, smysl pro rovnováhu, či naopak jeho 
vášnivost a prudká nátura.

Oficiální pravidla Korejské asociace paduku mají sedmnáct 
bodů, což je podobné jako u pravidel šachu FIDE (Mezinárodní 
šachová federace). Porovnáme-li si obsah textu, je ten šachový 
výrazně delší. Je to proto, že šachista se musí naučit funkce 
jednotlivých figurek. Toto v paduku odpadá. Paduk se oproti 
jiným hrám vyznačuje prostotou. Hracích kamenů je sice mno-
hem více než v šachu nebo jiných hrách (bílých a černých po stu 
osmdesáti), avšak všechny jsou na pohled stejné a mají stejnou 
hodnotu. Jejich funkce a případná „hodnota“ se začne lišit až 
jejich umístěním na hrací desku.

Výběr barvy
Paduk je hra pro dva hráče. Hráči sedí naproti sobě, mezi se-

bou mají hrací desku (padukpchan), každý hráč má k dispozici 
misku s hracími kameny. Hrací kameny jsou černé a bílé. Před 
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začátkem hry je nutné rozhodnout, kdo bude mít jakou barvu. 
Černý hráč zahajuje partii, být černým proto znamená mít vý-
hodu prvního tahu. Pokud je jeden z hráčů lepší, předpokládá 
se, že přenechá svému soupeři černé kameny a bílé si nechá 
pro sebe. Je-li síla obou hráčů vyrovnaná, nejtradičnějším způ-
sobem, jak rozhodnout o barvě kamenů, je tol karigi (doslova 
výběr kamenů). Starší a váženější z hráčů vezme hrst bílých 
kamenů a položí je na padukpchan tak, aby nebylo vidět, kolik 
jich je. Druhý hráč hádá, zda je počet kamenů sudý nebo lichý. 
Svou volbu učiní tak, že položí na desku jeden nebo dva černé 
kameny (jako symbol pro sudost a lichost). Poté se bílé kameny 
spočítají, neboli určí se jejich sudost či lichost. Uhodl-li hádají-
cí hráč, bere černé kameny, neuhodl-li, bere bílé kameny. Je-li 
výkonnostní rozdíl mezi hráči výrazný, mají i tak možnost za-
hrát si vyrovnanou partii, a to s využitím hendikepových kame-
nů (kameny přidané na začátku partie jako pomocné, viz dále).

Kompenzace
Zmiňovali jsme výhodu prvního tahu černého. Tato výhoda 

je v současné době kompenzována 6,5 body pro bílého podle 
korejských pravidel (pravidla čínského typu mají kompenza-
ci i vyšší). Této kompenzaci říkáme tŏm (doslova přídavek). 
Kompenzace je však moderní záležitostí, objevuje se až v 19. 
století v Japonsku. Vyvíjela se postupně, původně byla nižší. 
Současná hodnota 6,5 bodu byla poprvé představena v roce 
1997 na korejském mezinárodním turnaji LG Cup. Půlka je při-
pojena z toho prostého důvodu, aby nedošlo k remíze (jde ale 
o pozdější záležitost, v prvních snahách o zavedení kompenza-
ce se polovina nepoužívala).

Hrací deska a kameny
Po rozhodnutí o přidělení barev kamenů je vše připraveno 

k zahájení partie. Hráči sedí naproti sobě, mezi nimi prázdná 
deska neboli padukpchan. Základní hrací deska má 361 prů-
sečíků, které jsou tvořeny sítí devatenácti vodorovných a svis-
lých linek. Existují i desky s menší hrací plochou, a to pouze 
se sítí třináct na třináct, nebo devět na devět. Tyto desky jsou 
určeny převážně pro začátečníky, kteří si na nich cvičí porozu-

mění pravidlům. Padukpchan je skoro čtvercového tvaru. Tvar 
je ve skutečnosti obdélníkem, vyměřeným tak, aby z perspekti-
vy hráče vypadal jako čtverec (standardní rozměry hrací desky 
jsou 45,45 centimetrů na délku a 42,42 centimetrů na šířku). 
Na rozdíl od jiných her se v paduku začíná s prázdnou plochou 
hrací desky. Tu hráči svými tahy postupně obsazují a vytvářejí 
pozice pro tvorbu území a zajímání kamenů.

Jak hra probíhá? Zahajuje černý hráč. Umístí jeden černý 
kámen na libovolný průsečík hrací desky. Tím jeho tah končí 
a na řadě je protihráč. Ten vezme jeden bílý kámen a opět ho 
umístí na libovolný volný průsečík hrací desky. Takto se hráči 
v tazích střídají až do konce partie.

Tradiční hrací deska je dřevěná. Ty nejlepší se vyrábějí ze 
dřeva toreji japonské (pidža namu) nebo zmarličníku (kjesu 
namu), jejich cena se může vyšplhat až k milionu korun. Jedno-
duchá dřevěná deska je levná a snadno dostupná, ještě levnější 
jsou desky vyráběné z koženky.

Obrázek 1 Malovaný padukpchan s plochými čínskými kameny

Na čem cena desek závisí? Jednak na druhu dřeva, jednak 
na jeho tloušťce. Průměrný evropský hráč má doma obyčejnou 
desku o tloušťce zhruba centimetr, lepší desky o pěti centimet-
rech stojí již několik tisíc. Opravdovým luxusem je hrací deska 
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s nožičkami, může být vysoká až přes třicet centimetrů a u ta-
kových se opět liší cena podle tloušťky. To už pak není jen 
hrací deska, ale hrací stoleček, který vyžaduje tradiční sezení na 
zemi. Těchto padukpchanů v České republice mnoho nebude.

I hrací kameny (tol) se odlišují jednak materiálem, jednak 
tloušťkou. Základními materiály jsou sklo, lastury (na bílé) 
a břidlice (na černé), nebo plast. Průměr má být pro všechny ka-
meny stejný, musí se totiž vejít na průsečíky hrací desky tak, aby 
si vzájemně nepřekážely, ani aby mezi nimi nebyly příliš velké 
rozestupy. Těmto požadavkům odpovídá průměr jedenadvacet 
milimetrů. Tloušťka se pohybuje mezi osmi a jedenácti milime-
try. Ještě existují kameny čínského typu, ty se vyznačují svou 
asymetričností, z jedné strany je kámen plochý a z druhé vybou-
lený. Hráč nezvyklý na tyto kameny neví, jakou stranou je na 
desku pokládat. Je krásné, že ještě po mnoha letech hraní dokáže 
i zkušeného hráče něco tak banálního překvapit. Měly by se po-
kládat plochou stranou dolů tak, aby bylo vidět vyboulení, což je 
považováno za více estetické. Bohužel kameny takto položené se 
hůře z desky vybírají, což činí tento tvar kamenů nepraktickým.

Obrázek 2 Srovnání standardních a malovaných kamenů1

Nádobám na hrací kameny se říká misky (paduktchong). 
Opět jsou z různých materiálů, dřevěné, plastové nebo papírové. 
1] Kameny se v minulosti malovaly, zdobily obrázky, dokonce nemusely 

být ani v tradičních barvách. Takové kameny sloužily spíše jako dekora-
ce, než běžná hrací potřeba.

Samozřejmostí je, že čím lepší kameny máme, tím kvalitnější 
misku pro ně musíme mít na skladování, aby se nepoškodily. Je 
mnoho druhů dřeva, z něhož se vyrábějí misky na paduk, např. 
moruše, třešeň nebo zelkova.

Existují i cestovní magnetické soupravy na paduk, jež ne-
jsou právě esteticky dokonalé, avšak zato praktické. Snadno je 
sbalíte do batohu a můžete hrát ve vlaku nebo třeba někde na 
louce.

Obrázek 3 Padukpchan na nožičkách vyrobený z dřeva toreji 
japonské

Pravidla
Přes svou značnou rozmanitost a variabilitu má paduk velice 

jednoduchá a pro děti i dospělé snadno pochopitelná pravidla. 
Cílem hry je vlastními kameny ohraničit větší území (čip, 家, 
doslova dům), než se povede soupeři, případně zajmout více sou-
peřových kamenů. Za každý jeden ohraničený bod území (průse-
čík) se počítá jeden bod a za každý zajatý kámen také jeden bod.
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Na desce je pro orientaci označeno devět bodů, neznamená 
to ale, že by byly něčím výjimečné. Jsou to body orientační a 
pokládají se na ně hendikepové kameny.

Obrázek 4 Prázdná deska s vyznačenými devíti orientačními body

Hra začíná tahem černého na prázdnou desku, kámen je 
možno položit kamkoli, s kameny se pak již nehýbe, aneb jak se 
říká „kámen leží a hra běží“. Hráči se v tazích střídají, je možné 
se tahu i vzdát (pasovat). Každý kámen má stejnou hodnotu, na 
rozdíl od šachů, v nichž jsou figurky přísně hierarchizovány.

Obrázek 5 První tahy

Hráči zpravidla na začátku partie obsazují strategické body 
v rozích, odkud se poté šíří do stran a nakonec do středu.

Obrázek 6 Území

Pro to existuje velice jednoduché vysvětlení, jež je ilustro-
váno na obrázku 6. Vytvářet území v rohu je nejefektivnější, ne-
boť k jeho ohraničení hráč potřebuje nejméně kamenů. Funguje 
zde stejný princip, který byl používán již při vytváření prvních 
opevnění a lidských sídlišť. Byla vybírána místa s přirozenými 
hranicemi či ochranou (například při pobřeží). 

K tomu, aby černý ohraničil devět bodů území v rohu, po-
třebuje sedm kamenů, na straně jedenáct kamenů a uprostřed 
šestnáct kamenů. Proto je nejsnazší si ohraničit území v rohu, 
poté na straně a nakonec uprostřed.

Svobody (hwallo, 活路)
Svoboda je jedním z nejdůležitějších pojmů v paduku. Aby 

mohl kámen plnit nějakou funkci na hrací desce, musí mít do-
statek svobod. Je-li kámen, případně skupina sousedících ka-
menů (tzv. řetěz kamenů) zbavena všech svých svobod, dochází 
k zajetí těchto kamenů a jsou z desky odstraněny a dál již do hry 
nezasahují. Stanou se z nich soupeřovi zajatci (a body). Proto 
je důležité se naučit svobody svých (i soupeřových) kamenů 
počítat, nikdy nezapomenout zohlednit počet svobod ve svých 
plánech a nepřivodit si vlastním tahem nedostatek svobod.
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Technicky vzato, svobody jsou volné průsečíky bezprostřed-
ně sousedící s kamenem (či řetězem kamenů), k nimž vedou 
čáry, tj. svisle a vodorovně, nikoli po diagonále.

     

Obrázek 7 Svobody

Kámen uprostřed desky má čtyři svobody (na obrázku jsou 
vyznačeny kolečkem), na straně tři svobody a v rohu dvě svo-
body. Stejně počítáme i svobody kamenů v řetězci (pravá část 
obrázku), dva kameny uprostřed desky mají šest svobod a tři 
kameny na straně mají pět svobod.

Počet svobod závisí na umístění kamenů na desce a jejich 
sousedství s kameny druhé barvy. Sousedící kameny stejné bar-
vy své svobody sdílejí, naopak sousedící kameny různých barev 
si vzájemně svobody ubírají.

Obrázek 8

Na obrázku 8 má skupina vpravo (tři kameny v řadě) osm 
svobod a skupina vlevo (tzv. prázdný trojúhelník) má sedm svo-
bod.

      

Obrázek 9

Na obrázku 9 má černý kámen tři svobody a dva bílé kame-
ny mají čtyři svobody. Svoboda označená ▪ je společná.

Pozor na diagonálu! Po diagonále kameny svobody nemají, 
ani nejsou napojené do řetězce kamenů.

Obrázek 10

Na obrázku 10 je řetězec kamenů, spojený, sdílí svobody. 
Body označené křížkem nejsou svobodami.

         

Obrázek 11

Body po diagonále na obrázku 11 nejsou svobody. Ani tři 
černé kameny na diagramech nejsou jedním řetězcem a nemají 
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všechny svobody společné. Dva černé kameny mají tři svobody 
(označené kolečkem) a jeden černý kámen má dvě svobody.

 

Obrázek 12

Aby tvořily jeden řetězec, musel by být kámen ještě na bodě 
S 17, jak je znázorněno na dalším diagramu. Černé kameny 
mají v tomto případě pět svobod. 

Procvičování:
Umět dobře počítat svobody je v paduku jedním ze základů 

úspěšné hry. 

Kolik svobod má na následujících obrázcích černý kámen, 
popř. skupina černých kamenů?

    

Úloha 1                       Úloha 2                          Úloha 3

    

Úloha 4                        Úloha 5                   Úloha 6

Řešení
Svobody černých kamenů jsou označeny x

Řešení 1                     Řešení 2                       Řešení 3

    

Řešení 4                   Řešení 5                   Řešení 6

Spojené a rozdělené kameny
Své kameny chce mít hráč spojené a soupeřovy kameny 

chce rozdělovat. Spojené kameny mají více svobod a jsou sil-
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nější, stejně jako osamocený člověk je vždy ohroženější než ve 
skupině.

    

Obrázek 13

Kdo první zahraje na A, je ve výhodě, spojí své kameny a 
soupeřovy rozdělí.

Obrázek 14

Bílý tahem na A hrozí oddělením černých kamenů na B. 
Černý může své kameny spojit tahem na B.

Obrázek 15

Pokud by se černý nespojil, mohl by jej bílý střihnout tahem 
na B, černé kameny by byly odděleny, zvláště označený černý 

kámen by byl ve velkém nebezpečí, protože má poslední svobo-
du. Takovémuto tahu na B říkáme střih (kkŭntcha).

Zajímání a záchrana kamenů
Jednou ze základních technik v paduku je zajímání kame-

nů nebo jejich záchrana. Na to, abychom se naučili zajímat 
soupeřovy kameny, musíme nejprve zvládnout umění počítání 
svobod. Kámen je zajat, tj. stává se zajatcem ve chvíli, kdy již 
nemá žádné svobody. V takovémto případě mluvíme o kameni 
jako o „mrtvém“.

     

Obrázek 16 Tansu

Tansu, 單手 je situace, kdy má kámen pouze jednu svobodu 
a hrozí mu, že bude zajat a z desky odstraněn.

    

Obrázek 17 Zajetí kamenů

Černým kamenům byla zaplněna poslední svoboda. Podle 
pravidel je nutné je z desky odebrat, stávají se z nich zajatci.
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Obrázek 18 Situace po vybrání mrtvých kamenů

Mrtvé kameny byly odebrány. Na konci partie se připočtou 
ke skóre bílému hráči. Každý zajatý kámen počítáme jako jeden 
bod.

       

Obrázek 19 Útěk

Kdyby byl v situaci na obrázku 16 na tahu černý, mohl by 
své kameny zachránit přidáním dalšího kamene, jak je ukázá-
no na obrázku 19. Černý by takovým tahem získal svobody, na 
straně a v rohu by měl dvě a uprostřed tři svobody. Pokud by 
chtěl bílý kameny dále zajímat, musel by opět obsadit všechny 
svobody černého.

Zajmout je možné i více než jeden kámen. V případě, že je 
kamenů na zajetí více, mluvíme o skupině kamenů. Princip za-
jetí i útěku je však totožný jako v situaci, je-li v ohrožení kámen 
pouze jeden.

Obrázek 20 Tansu na dva černé kameny

Na obrázku 20 je obklíčená skupina dvou černých kamenů, 
bílý hrozí jejich zajetím tahem na A.

Obrázek 21 Záchrana

Černý může své kameny zachránit tahem na A. Nyní má 
skupina černých kamenů tři svobody a bezprostřední hrozba 
zajetí jim nehrozí.

Obrázek 22 Zajetí

Kdyby bílý zahrál na A, odebral by všechny černé svobody 
a skupinu dvou černých kamenů zabil.
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Obrázek 23

Situace by po vybrání dvou černých kamenů vypadala jako 
na obrázku 23. Bílý hráč by si přidal vybrané černé kameny do 
své misky na zajatce2. Tam zůstanou až do konce partie a po 
jejím skončení se započítají do skóre.

Procvičování:
Pro ujištění, že rozumíme tomu, jak se zajímají kameny nebo 

jak je možné je zachránit, se podívejme na následující cvičné 
úlohy. Jak má táhnout bílý, aby zajal černé (Úloha 1-3)? Jak se 
může černý zachránit (4-6)?

    

Úloha 1                     Úloha 2                     Úloha 3

2] Miska na zajatce jako taková není třeba, hráč si většinou své zajatce dává 
do víka od misky na kameny.

    t

Úloha 4                     Úloha 5                     Úloha 6

    t

Řešení 1                     Řešení 2                     Řešení 3

       

Řešení 4                     Řešení 5                     Řešení 6

Pravidlo o zákazu sebevraždy
Dalším důležitým pravidlem je pravidlo o zákazu sebevraž-

dy. To znamená, že každý kámen, který je desku položen, musí 
mít aspoň jednu svobodu. Pravidla čínského typu sebevraždu 
umožňují. Takový tah je zahrán a hned v rámci stejného tahu 
z desky opět odebrán jako zajatec. Využití takovýchto tahů je 
velmi vzácné, proto se jimi zde nebudeme zabývat.
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Obrázek 24 

Tah černého označený x je podle pravidel možný, kámen má 
po odehrání ještě jednu svobodu.

Obrázek 25 

Na bod označený x je černému zakázáno zahrát, uplatňuje se 
zde pravidlo o zákazu sebevraždy. 

Obrázek 26

Bílý sem zahrát může, své kameny takovým tahem propojí a 
budou společně tvořit jednu skupinu kamenů o osmi svobodách 
(svobody jsou na obrázku vyznačeny ○).

Obrázek 27

Ani v tomto případě nemůže černý na x zahrát. Černý kámen 
má jednu svobodu na místě x, v momentě, kdy by na tento bod 
černý přidal další kámen, vytvořil by skupinu dvou bílých ka-
menů bez svobod a šlo by opět o sebevraždu.

 Výjimkou je pouze případ, pokud jsou takovým tahem za-
jímány soupeřovy kameny. Tak se po jejich odebrání svobody 
utvoří, jak to vidíme na obrázku 28. 

Obrázek 28 Výjimka pro zákaz sebevraždy

Je tomu tak proto, že součástí tahu není pouze položení ka-
mene na desku, ale rovněž vybírání kamenů, kterým jsou zahra-
ným kamenem ucpány všechny svobody.
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Obrázek 29 Výjimka pro zákaz sebevraždy – pokračování

Bílý může zahrát na A, ač po položení kamene na desku 
nebude mít žádnou svobodu, protože zároveň zaplní poslední 
svobodu třem černým kamenům vpravo a tři černé kameny jsou 
najednou bez svobod.

Tři černé kameny musí být z desky odebrány (neboli vybrá-
ny) a bílý kámen A má rázem dvě svobody, viz obrázek 30.

Obrázek 30 Výjimka pro zákaz sebevraždy – výsledná pozice

Tento tah na A by nebyl možný v případě, vypadala-li by 
pozice byť jen trochu jinak, např. jako na obrázku 31. Na P17 
chybí kámen ubírající důležitou svobodu třem černým kame-
nům. Tah na A je zakázaný, po jeho položení na desku by tři 

černé kameny měly ještě jednu další svobodu na ○, bílý by sám 
sebe vystavil do situace bez svobod, tj. sebevraždy, aniž by sám 
vybíral protihráčovy kameny, jež by mu jako vybrané poskytly 
potřebné svobody a možnost zůstat na desce.

Obrázek 31

Ukázka nepovoleného tahu na obrázku 32 zřetelně ukazuje, 
že označený bílý kámen nemá žádnou svobodu, zatímco tři čer-
né kameny mají ještě jednu označenou ○.

Obrázek 32
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Procvičování:

Úloha 1 Může bílý zahrát na A?

Úloha 2 Může bílý zahrát na A?

Úloha 3 Může černý zahrát na A?

Úloha 4 Může bílý zahrát na A?

Řešení 1 Ano, může, po tahu na A budou černé kameny bez svobod 
a musí být z desky odebrány.

Řešení 2 Ne, bílý na A zahrát nemůže. Důvodem je svoboda na B. 
Tři černé kameny mají v této situaci 2 svobody.



30 31

Řešení 3 Ne, nemůže. Označené černé kameny mají poslední 
svobodu na A. Vyplněním tohoto bodu by již žádné svobody skupině 

černých kamenů nezbývaly.

Řešení 4 Ano, může. Tahem na A obsadí poslední svobodu třem 
černým kamenům a vybere je.

Pravidlo o pchä (覇, dosl. hegemon)
V paduku je v podstatě pouze jediné komplikované pravidlo, 

a to pravidlo o pchä. Je to situace, ve které dva kameny různé 
barvy mohou být brány stále dokola bez omezení.

Situace pchä (uzurpace) je pravidlo, kdy se v zájmu zabrá-
nění nekonečného opakování stejného tahu nesmí žádný tah ve 
stejné pozici opakovat tak, aby došlo k obnovení této pozice. 
Prakticky je situace řešena jiným tahem, který situaci nezopa-
kuje. Etymologicky termín pchä odkazuje na staročínský pojem 
hegemona ba, 覇, tj. osobu, která si přisvojuje autoritu na zákla-
dě úskoku a moci, a nikoli práva. 

Obrázek 33 Situace pchä

Černý na tahu může zahrát na A a zajmout označený bílý 
kámen.

Obrázek 34 Situace pchä - pokračování

Nyní je bílý kámen vybrán a nastává nová situace. Bílý je na 
tahu a tahem na A může vybrat označený černý kámen.
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Obrázek 35 Situace pchä – návrat k výchozí pozici

Kdyby bílý vybral označený černý kámen z předchozího ob-
rázku, situace z obrázku 33 by se opakovala. Teoreticky by bylo 
možné, aby hráči tyto své tahy opakovali do nekonečna.

Toto je však omezeno pravidlem, že se na desce nesmí opa-
kovat žádná situace. Situace se řeší tak, že pokud druhý hráč 
chce vzít pchä zpět, musí nejprve zahrát někde jinde tak, aby 
přinutil soupeře k odpovědi, a tím postavení kamenů na desce 
změnil.

Obrázek 36 Situace pchä - hrozba

Černý zahrál tah na A, viz obrázek 36. Pokud by chtěl bílý 
zahrát na B, musí nejprve zahrát jinde, například ohrozit černý 
kámen na C, a potom může vzít kámen A tahem na B.

Obrázek 37 Situace pchä – odpověď na hrozbu

Po tazích 1, 2 se změnila situace na desce a bílý opět může 
vzít kámen v pchä. Takový tah, který nutí soupeře k odpovědi, 
se nazývá hrozba (pchägam). Kdysi jeden český hráč ze zou-
falství, neboť mu již došly všechny hrozby na padukpchanu, 
zkusil na svého soupeře výhrůžku slovní. Pohlédl na něj a řekl: 
„Podpálím ti dům“. Všechny přihlížející i samotné hráče tato 
průpovídka velmi pobavila a připomíná se v podobných situa-
cích (samozřejmě v přátelských partiích) již mnoho let. 

V pravidlech samozřejmě není psáno, že na hrozbu se musí 
odpovědět. Pokud si hráč myslí, že odpovědět na hrozbu přine-
se menší bodové hodnoty než vyřešit situaci pchä, může hrozbu 
ignorovat.

Obrázek 38 Situace pchä - ukončení

Situace by dopadla tak, jak je vidět na obrázku 38. Černý 
spojil pchä na A, bílý vybral kámen C tahem na B.
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Obrázek 39 Situace pchä 

Černý právě sebral kámen na B tahem na bod A. Bílý nemů-
že hned pokračovat vybráním kamene na A zpět, je to pchä, vy-
brání kamenu by tedy bylo proti pravidlům, neboť by se situace 
na desce opakovala. Musí najít hrozbu.

Obrázek 40 Ukázka hrozby

Bílý našel hrozbu. Tahem 1 hrozí na sebrání dvou označe-
ných černých kamenů tahem na A (obr. 40).

 

Obrázek 41

Černý se rozhodl neodpovědět na bílého hrozbu a místo toho 
spojil pchä tahem 2 a zachránil svůj jeden kámen. Bílý pokra-
čoval tahem 3, vybral dva černé kameny a získal tedy dva za-
jatce a dva body území. Na tomto obchodě musí černý prodělat. 
Proto je tato varianta špatná (obr. 41). Na tomto obchodě černý 
prodělal.

Obrázek 42

Správná volba je odpovědět na bílého hrozbu spojením dvou 
černých kamenů tahem 2, bílý pak může pokračovat tahem 3 
v boji o pchä (obr. 42).
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Obrázek 43

Nyní se podívejme na podobnou situaci. Černý zahájil pchä, 
tahem A právě zajal kámen na B.

Obrázek 44

Bílý zkusil zahrát 1. V tomto případě tah není hrozbou, nemá 
žádný vliv na černé kameny (obr. 44). 

 

Obrázek 45

Černý se rozhodl správně, ignoroval předchozí tah bílého 
a spojil pchä.

Tato pchä, která jsou uvedena výše, jsou pouze ilustrativní, 
pro pochopení principu neopakování se pozice na desce.

Umět hrát pchä je velice složité, je to jeden z ukazatelů síly 
hráče. Život a smrt skupin může záviset na pchä, někdy může 
protivník vyzvat hráče na souboj pchä, v takové situaci je třeba 
se rozhodnout, zda je to výhodné. Zhodnotit, kdo z hráčů má 
více hrozeb, jaká jsou rizika a možné zisky. V rámci pchä může 
docházet k velkým výměnám, jedno pchä se může vyměnit za 
další, situace se může změnit v ne příliš přehlednou. A v tom se 
právě ukazuje síla hráče, jak takovéto situace dokáže hodnotit 
a orientovat se v nich. 
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Procvičování:

   

Úloha 1 Bílý se chystá vybrat označené černé kameny tahem na A. 
Může černý po bílého tahu na A zahrát na B a vybrat bílý kámen A? 

Pokud nemůže, proč?

   

Úloha 2 Černý vybral bílý kámen B tahem na A. Může bílý tahem na 
B vybrat černý kámen na A, nebo je to pchä?

Řešení 1 Ano, černý může zahrát na B a vzít tímto tahem bílému 
kámen na A. Nejedná se o situaci pchä. První diagram se neshoduje 

s tímto výsledným třetím.

Řešení 2 Ne, bílý nemůže zahrát na B, protože by se vrátil do pozice 
na prvním diagramu. Jedná se o pchä. Aby mohl bílý vybrat černý 
kámen na A tahem na B, musí nejprve zahrát někam jinam, tzv. pchä 

hrozbu.

Život a smrt
Dalším důležitým pojmem v paduku je život a smrt kame-

nů. Živé kameny jsou takové, které není možno zajmout. Ta-
kové kameny mohou tvořit území, jež hráč potřebuje k vítěz-
ství. Kameny, které nejsou živé, jsou mrtvé. Jsou tři podmínky 
pro to, aby kameny byly živé. Kameny musí mít alespoň dva 
body území, tyto body musí být rozdělitelné a musí se skládat 
z tzv. pravých očí. Jak poznat živé kameny od mrtvých nám 
ukáže následující kapitola.
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Obrázek 46 Pravé a falešné oči

Pravé oko je takové oko, které tvoří spojený řetěz kamenů, 
falešné oko je takové, do kterého soupeřovy kameny „vidí“ – 
není obklíčeno dostatečně (v pozici uprostřed desky ze dvou 
stran, na kraji a v rohu stačí z jedné strany, viz obrázek 46).

Na obrázku 46 jsou zobrazeny pravé a falešné oči, pro roz-
lišení jsou falešné oči označeny x. Jaký je tedy rozdíl mezi pra-
vým a falešným okem v praxi?

Pojďme se blíže podívat na problém pravých a falešných očí.
 

Obrázek 47

Skupina na obrázku 47 vlevo není živá, dá se zajmout. Proč? 
Tři označené černé kameny se dají vybrat tahem na A, a to kvůli 
dvěma bílým kamenům označených ▪. Situace po tahu bílého na 
A je znázorněna na obrázku 48. Skupina vlevo má na A pouze 
falešné oko, které může bílý zničit (viz následující diagram). 
Skupina vpravo je živá, na B má pravé oko, které nelze zničit, 
tah na B je sebevražda.

Obrázek 48

Černý se v této situaci již nemůže bránit, jeho zbývající ka-
meny v pozici jsou mrtvé, bílý může zahrát na C a zajmout zby-
tek skupiny (obr. 49).

Obrázek 49 Situace po vybrání kamenů

Toto nemůže nikdy nastat v situaci druhé skupiny na obr. 47. 
Vrátíme-li se k původnímu diagramu, bílý nebude nikdy moci 
zahrát na bod B (ani C). Oproti minulé situaci nejsou označené 
tři černé kameny v ohrožení, ale jsou připojené ke zbytku čer-
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né skupiny kamenem označeným ▪. Bílý by potřeboval k zajetí 
skupiny zahrát na body B i C, avšak to mu znemožňuje pravidlo 
o zákazu sebevraždy, resp. k zajetí skupiny by potřeboval zahrát 
dva tahy najednou, což není možné. Pokud si černý sám chybně 
nezahraje na bod B nebo C (bohužel i to se někdy stává), zůsta-
ne tato skupina živá až do konce partie (obr. 50).

Obrázek 50 Živá skupina

Takovéto skupině se říká živá skupina, na průsečících B 
a C tvoří dvě oči. Zároveň tvoří tyto průsečíky dohromady dva 
body území.

Obrázek 51 Živá skupina I

Černá skupina na obrázku 51 je živá. Má tzv. dvě oči na bo-
dech A a B. Bílý nemůže skupinu zajmout, protože skupina má 

dvě svobody a on nemůže ani jednu z nich zaplnit. Pro bílého 
je proti pravidlům zahrát na bod A i B, protože po zahrání tahu 
by neměl jeho kámen žádnou svobodu a černé kameny by měly 
ještě jednu.

Obrázek 52 Živá skupina II

Černá skupina na obrázku 52 je živá, protože si svůj prostor 
může rozdělit na dvě oči. Když bílý ohrozí skupinu tahem na 
A, černý se lehce ubrání tahem na B a naopak. Toto je mimo 
jiné jeden ze základních principů v paduku. Hrajte tak, abyste 
měli vždy dvě možnosti pokračování. Pokud by soupeř jednu 
možnost zamezil, vždy zbude druhá. Tomuto principu dvou 
možností se říká matpogi, 見合 (doslova dívat se tváří v tvář).

Obrázek 53

Po výměně tahů na A a B na obr. 53 je zřetelně vidět, že 
prostor černé skupiny je rozdělen na dva a nedá se dále narušo-
vat. Na zbývající prázdné průsečíky na T19 a Q19 bílý nemůže 
zahrát, neměl by dostatek svobod. Černá skupina je živá. Stejné 
by to bylo v případě prohození tahů (bílý by zahrál na B a černý 
odpověděl na A).
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Obrázek 54 Mrtvá skupina

Černá skupina na obrázku 54 je mrtvá. Kvůli bílému ozna-
čenému kameni není černý schopný oční prostor kungdo, 宮圖 
rozdělit na dva a bílý může postupně tahy na A a B kameny 
zajmout. Kungdo je takový prostor, který je vždy rozdělitelný 
na dvě oči, tedy živý. Nezáleží ani tak na velikosti, ale spíše na 
tvaru. I některé větší tvary nemusí být živé (ukážeme si v dal-
ších diagramech). 

Obrázek 55

I kdyby se černý snažil bránit a po tahu 1 by vybral bílé ka-
meny tahem 2, nepomůže to (obr. 55).

Obrázek 56

Situace se bude opakovat, pouze s tím rozdílem, že prostor 
černého uvnitř skupiny je menší (obr. 56).

Obrázek 57

Černý opět může zkusit reagovat na bílého tah 1 sebráním 
kamene tahem 2 (obr. 57).

Obrázek 58
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Situace se změnila pouze tak, že nyní má černá skupina po-
slední svobodu na A. Pokud by tam bílý zahrál, černé kameny 
nebudou mít žádnou svobodu a budou z desky odstraněny jako 
zajatci (obr. 58).

Obrázek 59

Takto by pozice vypadala po bílého tahu na A. Černé kame-
ny by byly z desky vyjmuty a staly by se z nich zajatci (obr 59).

Obrázek 60

Z tohoto důvodu je možné takovouto situaci nedohrávat (po-
kud k tomu není nějaký speciální důvod). Takovéto mrtvé sku-
piny se na desce nechávají a na konci partie se z desky odstraní 
jako mrtvé. Skupina se nestává mrtvou tím, že je z desky vy-
brána, stačí, je-li takto mrtvá ponechána na desce. Samozřejmě 
platí, že i když jsou kameny mrtvé, leží-li stále na desce, mohou 
se zapojit do hry. Nejčastěji v situaci pchä je využíván prostor 
mrtvých skupin pro hrozby (hráč hrozí tím, že svou mrtvou sku-
pinu oživí).

Obrázek 61

Mrtvá by byla i skupina z obrázku 61, pokud by černý ne-
reagoval na bílého tah A a nechal ho zahrát i na B. Kdyby se 
s tím něco pokoušel černý udělat, dostal by se do situace tansu 
(tj. zbývala by mu jediná svoboda) a bílý by ho mohl okamžitě 
vybrat.

Obrázek 62

Kdyby černý zahrál na A, zbývala by mu na B poslední svo-
boda (stejně tak naopak) a bílý by ho mohl vybrat.

Dokonce i kdyby bílý nereagoval na černého tah A a nechal 
černého zahrát na B, černému by to nepomohlo, jeho skupina 
by stále nemohla udělat dvě oči. Dostal by se do velmi podobné 
situace, jaká byla popsána na obrázku 56, jeho kameny by byly 
stále mrtvé (obr. 62).
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Obrázek 63

Černý si ve své skupině nemůže vytvořit dvě oči. Není zde 
kungdo. Skupina je mrtvá. Proto je běžné, že hráči tuto situaci 
nedohrávají (pokud to nevyžadují speciální okolnosti) a skupi-
na se považuje za mrtvou a zajatou i přesto, že její kameny zů-
stávají ležet na desce. Z desky je vyjmuta až po zaplnění všech 
svobod. Pokud k vyplnění všech svobod během partie nedojde, 
je odstraněna z padukpchanu při počítání území, připočte se 
k ostatním zajatcům.

Existuje řada základních živých tvarů. Zkušený hráč tyto 
tvary zná a nemusí přemýšlet, jaký status daná skupina má. Také 
platí, že čím více tvarů dokáže hráč na první pohled ohodnotit, 
tím je větší jeho síla v paduku. Ohodnocování pozic z hlediska 
života a smrti je velmi důležité a jejich znalost ulehčuje hráči 
propočet. Nemusí všechny situace analyzovat až do konce, ale 
stačí mu dojít při přemýšlení do pozice, kterou již zná.

Proto je také studium života a smrti jednou z nejúčinnější 
a nejčastěji používanou pomůckou při studiu paduku. Procvi-
čování takovýchto úloh zlepšuje hráčovu schopnost analyzovat 
(propočítávat) pozice. Tuto schopnost využívá v partii nejen 
z ohodnocení statusu skupin, ale rovněž i při lokálních soubo-
jích apod.

Shrnutí: Podmínky života skupin
Živá skupina musí mít alespoň dva body, tj. oči. 
Tyto dva body musí být rozdělitelné na dvě oči. 

Skupina nesmí mít falešné oči ani jiné další slabiny.

Procvičování:

Úloha 1 Jakým tahem bílý zmrtví černou skupinu v rohu?

Úloha 2 Jakým tahem bílý zmrtví černou skupinu v rohu?

Úloha 3 Jakým tahem bílý zmrtví černou skupinu v rohu?
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Úloha 4 Jakým tahem černý oživí skupinu na kraji?

Úloha 5 Jakým tahem černý oživí skupinu v rohu?

Úloha 6 Jakým tahem černý oživí skupinu v rohu?

Úloha 7 (Bonusová) Jaký nejmenší počet kamenů je potřeba 
k vytvoření živé skupiny? Kolik různých skupin je možno s tímto 

minimálním počtem kamenů vytvořit? 

Řešení 1 Na bílého tah A nemá černý odpověď, nemá prostor na 
vytvoření dvou očí.

Řešení 2 Po tahu na A zbylo černému pouze jedno oko na B.

Řešení 3 Po tahu na A se stává oko na B falešným. Černá skupina 
má oko pouze na C.
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Řešení 4 Tahem na A černý rozdělí svůj prostor na dvě oči, a tím 
oživí svou skupinu.

  

Řešení 5 Černý ožije tahem na A. Kdyby na A zahrál bílý, vypíchl 
(tj. udělal z pravého oka falešné) by černému falešné oko (a mohl by 

dále pokračovat sebráním kamene na B).

  

Řešení 6 Černý ožije tahem na A. Díky tomuto tahu si rozdělí 
prostor, v tomto případě hned na čtyři oči. V opačném případě by na 

A zahrál bílý a černý by již svůj oční prostor vytvořit nemohl.

Úloha 7 (Bonusová) Minimální počet kamenů pro vytvoření živé 
skupiny je šest. Skupin je možné vytvořit rovněž šest (zrcadlově 

otočené nejsou uvedeny).

      

   

Živé a mrtvé tvary
Nyní už jsme se naučili, jak rozpoznat živou skupinu od mrt-

vé, jak určovat dvě oči. Užitečným pomocníkem při oceňování 
života a smrti skupin je znalost základních tvarů, na které si 
můžeme různé specifické situace redukovat. Tvar může být buď 
živý, mrtvý, nebo takový, u něhož záleží, kdo je na tahu. Uveď-
me si pár základních příkladů:
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Trojky

  

Obrázek 64

Ať už na straně, v rohu nebo uprostřed, zahnutá nebo rovná, 
je to všude stejné. V těchto tvarech záleží na tom, kdo je právě 
na tahu a dostane možnost zahrát na prostřední průsečík z troji-
ce sousedících volných bodů.

  

Obrázek 65 Černý tahem doprostřed trojky ožije.

 

Obrázek 66 Bílý tahem doprostřed zabíjí černého.

Čtyřky
Čtyřek je více druhů než trojek a liší se svým statusem. Uvá-

díme zastoupení všech tří případů, tj. život, smrt i situace, kdy 
rozhoduje, kdo je na tahu.

Vždy živé:

 

Obrázek 67

Jsou takové tvary, jež mají čtyři volné body v řadě, tj. dají 
se vždy rozdělit na dvě části. Jakýkoli tvar mající čtyři a více 
volných průsečíků v řadě je vždy živý.

Vždy mrtvé:

Obrázek 68

Zahraje-li černý na kterýkoli bod uvnitř svého prostoru, vy-
tvoří „trojku“, jejíž status života je podmíněn tím, kdo je na 
tahu, tj. v tomto případě bílý. Není tedy možné takovýto tvar 
oživit, ani když je černý na tahu.

Tvary podmíněné hráčem na tahu:
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Obrázek 69

V tomto tvaru je klíčový středový bod A. Kdo jej první ob-
sadí, rozhodne o statusu skupiny.

Pětka

    

Obrázek 70

Klíčový v tomto tvaru je bod A. Kdo na něj zahraje první, 
rozhodne. Tomuto tvaru se u nás říká autíčko.

    

Obrázek 71 

Zde je opět klíčovým bodem A, kdo jej obsadí, rozhoduje. 
Korejsky se tomuto tvaru říká květ broskvoně s pěti okvětními 
lístky, ogungtohwa, 五宮桃花.

Šestka

      

Obrázek 72

Podobná situace jako v předchozích diagramech, bod A zde 
opět rozhoduje. Někdy je tento tvar nazýván zaječí šestka, ko-
rejsky je to květ broskvoně se šesti okvětními lístky, jukkungto
hwa, 六宮桃花.

Toto jsou základní a nejjednodušší tvary, jejichž znalost hrá-
če posunuje ve výkonnosti kupředu.

Vzhledem k tomu, že zaječí šestka je již větším a složitějším 
tvarem, ukážeme si nyní, jakým způsobem je možné tento tvar 
zmrtvit.

Obrázek 73

Černý se snaží vzdorovat tahem 1 a doufá, že bude mít mož-
nost dalšího tahu, který by mu dal život (obr. 73).
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Obrázek 74

Životadárným tahem by byl bod A, který by rozdělil vnitřní 
prostor černé skupiny na jedno oko v bodě T19 a druhé oko 
v prostoru R18, S18 a S19 (obr. 74).

      

Obrázek 75

To si ale bílý nenechá líbit a zahraje na T18 sám. V této si-
tuaci již černý nemá možnost pokračování. Pokud by zahrál na 
jakýkoli ze zbývajících volných průsečíků, bílý by již ani ne-
musel odpovídat a černá skupina by byla mrtvá. Prostor je již 
příliš malý a nedá se rozdělit na dvě oči (obr. 75).

Pik
Zvláštním případem živých skupin je pik. Je to tzv. vzájem-

ný život. Kameny jsou živé, i když nemají dvě oči. Je to situace, 
ve které ani jeden z hráčů nechce pokračovat, protože by se po 
jeho tahu situace změnila v jeho vlastní neprospěch.

 

Obrázek 76

Ani jeden z hráčů nechce zahrát tah na A nebo B. Jaký je 
důvod?

 

Obrázek 77

Pokud by se černý snažil zajmout bílé kameny na 1, bílý by 
odpověděl na 2 a černé kameny by již neměly žádné svobody 
a bílý by je mohl z desky vyjmout, staly by se z nich jeho za-
jatci.

  

Obrázek 78



60 61

Stejně tak i v opačném případě, kdyby se bílý snažil zajmout 
černého (obr. 78).

Proto do této situace ani jeden z hráčů nehraje a nechá se stát 
v této podobě až do konce partie. Dva body, které jsou mezi čer-
nými a bílými kameny, jsou neutrální, nepočítají se ani jednomu 
z hráčů. Takovéto situaci se říká pik.

Území
Něco málo o území bylo již zmíněno na začátku kapitoly 

o pravidlech. Pojďme se nyní na něj podívat komplexněji.
Paduk je strategická desková hra, v níž hráč vítězí, pokud 

zabere více území než jeho soupeř. Tento princip je v paduku 
velmi důležitý a pro nás zcela cizí. V našem kulturním prostředí 
jsme zvyklí na to, že když chceme něco vyhrát, musíme toho 
druhého zničit, viz tradiční západní hry, jako jsou šachy nebo 
dáma. V paduku toto není potřeba (i když je to samozřejmě 
možné). Velmi často se stává, že hráč snažící se svého protihrá-
če srazit na kolena, zničit ho a všechny kameny mu zajmout, 
sám na svou agresi doplatí a zničí dříve sám sebe.

Ale začněme od začátku. Nejprve je důležité se na hrací des-
ce zorientovat, uvědomit si strategická místa a jejich význam. Obrázek 79

Připomeňme si obrázek ilustrující, kolik kamenů je potřeba 
k vytvoření devíti bodů území (obr. 79). Výsledek jasně ukazu-
je, že nejlehčí je vytvořit území v rohu, pak na straně a teprve 
poté uprostřed. Toto je třeba si pamatovat a hrát své tahy podle 
tohoto principu. To znamená nejprve obsadit rohy, pak strany a 
do středu postupovat až naposledy.
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Obrázek 80 Rohy, strany, střed

Na obrázku 80 je znázorněno rozdělení hrací desky na tři 
základní prostory, rohy (x), strany (o) a střed (). Proč je za roh 
považován prostor čtyři krát čtyři průsečíky a proč střed začíná 
právě na páté lince?

Důvod je zřejmý v následujících diagramech.

Obrázek 81 První linka

Kameny na první lince žádné území netvoří.

Obrázek 82 Druhá linka

Kameny na druhé lince tvoří území rovné počtu kamenů, tj. 
1 tah=1 bod, v tomto případě pět bodů (obr. 82).

Obrázek 83 Třetí linka

Třetí linka dává již dva body za jeden kámen, v tomto pří-
padě deset bodů.
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Obrázek 84 Čtvrtá linka

Čtvrtá linka dává tři body za kámen, v tomto případě patnáct 
bodů.

Z obrázků je vidět, že tvořit území kameny na první a druhé 
lince nemá příliš smysl. Dobré linky pro tvoření území jsou třetí 
a čtvrtá. Tam si každý kámen připíše více než jeden bod. Od 
páté linky výše se již území po stranách tvoří obtížněji, jelikož 
tam je pod kameny prostor příliš veliký a pro soupeře je relativ-
ně snadné do území proniknout a vytvořit v něm živou skupinu.

Proto je roh vnímán jako prostor čtyři krát čtyři průsečíky. 
A protože se v rohu tvoří území nejsnadněji, stalo se zvykem, 
že hráči ve svých prvních tazích obsazují právě prostor v rohu.

Existují dvě stará japonská přísloví, která se používají i u nás: 
Máš-li čtyři rohy, vzdej se!
Má-li soupeř čtyři rohy, vzdej se!
Z toho je těžké se rozhodnout, co se má udělat, každopádně 

obsazení rohů je velmi důležitý princip. Má-li soupeř obsazené 
všechny čtyři rohy, je obtížné dohonit ho ve velikosti území. Na 
druhou stranu je vždy důležité udržovat harmonii tahů na desce 
a nemít své kameny rozmístěné pouze na jedné straně paduk
pchanu, nebo právě pouze v rozích.

Každá linka v území má svůj tradiční popis a význam:
První linka je linka smrti. To znamená, že se na ní nedá udě-

lat živá skupina, často se však na první linku umísťují mrtvící 
tahy.

Druhá linka je linkou života. Právě na druhé lince se dají 
tvořit živé skupiny, např. v případě invaze do soupeřova území.

Třetí linka je linka území. Území tvořené třetí linkou se cel-
kem snadno brání a není lehké ho zničit.

Čtvrtá linka je linkou vlivu. Na čtvrté lince se území tvoří 
hůře, pod kameny je příliš mnoho prostoru a hrozí, že by v tom-
to prostoru soupeř mohl udělat živou skupinu, a tím území zru-
šit. Čtvrtá linka je tedy orientovaná spíše do středu desky a ná-
rokuje si vliv do prostoru.

Jak vypadá standardní zahájení?
Podle využitelnosti kamenů v závislosti na lince umístění 

se partie běžně vyvíjí od rohů přes strany do středu. Konkrétní 
tahy (např. v rohu) záleží na stylu hráče.

Uveďme si pár příkladů.

  

  

Obrázek 85 Příklady obvyklých zahájení
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Na diagramech jsou znázorněna běžná zahájení. Všechny 
příklady mají společné obsazování rohů v prvních čtyřech ta-
zích. Dalšími tahy se buď hráči přibližují soupeřově rohu, nebo 
rozšiřují svou základnu do stran. Kameny jsou po hrací desce 
rozmístěny rovnoměrně.

Obrázek 86 Špatná strategie v zahájení I

Černý zvolil příliš pomalou strategii a obsadil pouze malou 
část hrací desky, naopak kameny bílého mají rychlý a flexibilní 
rozvoj, tudíž mají mnohem větší potenciál k vytváření území.

Obrázek 87 Špatná strategie v zahájení II

Zde je na tom lépe hráč, který své tahy rozprostřel po větší 
části desky. Pokud se soustředíme pouze na střed nebo na jednu 

stranu, není to výhodné a v dalších bojích bude mít hráč nevý-
hodu, jelikož bude soupeř na větší části desky v převaze.

Počítání území
Jak vypadá konec partie a jak poznáme, kdo se stal vítězem?
V paduku vyhrává ten hráč, který obklíčí více území. Každý 

průsečík obklíčený jednou barvou živých kamenů je jeden bod 
území.

 

Obrázek 88

Na diagramu 88 je ukázka partie na malé tréninkové desce 
9x9. Počítají se všechny volné průsečíky, které jsou obklíčeny 
jednou barvou kamenů. Černý má dvacet osm bodů území, bílý 
dvacet pět bodů území, nebyli sebráni žádní zajatci. Bílému se 
ke skóre ještě připočte tŏm (kompenzace prvního tahu) v hod-
notě pět a půl bodu (tŏm se liší podle velikosti hrací desky) a má 
celkově třicet a půl bodu. Bílý tedy partii vyhrál o dva a půl 
bodu.

Ještě se vraťme k tomu, kdy partie končí. Není totiž určeno, 
kolik má mít partie tahů, nebo kolik má zbýt volných průse-
číků. Záleží na domluvě obou hráčů. Partie končí uzavřením 
všech hranic území, dořešením všech situací a vyplněním ne-
utrálních bodů (bod, který není obklíčen kameny jedné barvy 
a není bodem ani jednoho z hráčů). Hráč se vzdá tahu, řekne 
„pas“ (čchaksupchogi, 着手暴棄, doslova vzdání se tahu). Tím 
dá soupeři najevo, že považuje partii za dokončenou a chce pře-
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jít k počítání území. V případě dvou po sobě jdoucích pasů je 
partie ukončena a hráči mohou spočítat skóre a potvrdit si vý-
sledek partie.

Hendikepová hra (čŏppaduk)
V rovné partii má černý výhodu prvního tahu. K vykompen-

zování této výhody se používá tŏm. V hendikepové hře se tŏm 
nepoužívá, resp. pouze půlbod pro případ, že nastane remíza, 
půlka se připočte k bodům bílého a bílý vítězí.

Paduk má také velkou výhodu v tom, že spolu mohou hráči 
různé výkonnostní úrovně sehrát vyrovnané partie. Slabší hráč 
si na začátku partie rozestaví černé kameny na vyznačené body 
na padukpchanu, maximální počet hendikepů je devět. Partii 
zahajuje bílý hráč. Výše hendikepu je určena rozdílem ve vý-
konnosti hráčů. Umístění hendikepových kamenů má v korej-
ských pravidlech jasné pozice. Začíná se v pravém horním rohu 
a kameny se pokládají tak, aby nebyla narušena symetrie.

   

Obrázek 89 Ukázka začátku partie se čtyřmi a devíti hendikepy

Hra na čas 
V současné době se na turnajích z praktických důvodů po-

užívá časového omezení na partii. Každý hráč má svůj základ-
ní čas. Když hráč vymezený čas vyčerpá, může následovat 
 čchoilggi, tj. určitý počet vteřin na jeden tah, často bývá v roz-
mezí třiceti vteřin až minuta. Pokud hráč svůj čas i čchoilggi 
vyčerpá, prohrál partii na čas, samozřejmě nezávisle na pozici 

na padukpchanu. Hrají se i turnaje bez čchoilggi, hráč má pouze 
základní čas a poté následuje tzv. „náhlá smrt“. Tento způsob 
časového omezení je často využíván v párových soutěžích nebo 
v bleskovkách (rychlých hrách, ve kterých má hráč např. pouze 
deset minut).

Hrací doba se samozřejmě odvíjí podle druhu turnaje. Nej-
častější čas na profesionálních korejských domácích i meziná-
rodních turnajích býval tři hodiny na hráče, nyní přibývá tur-
najů s časem kratším za účelem zvýšení sledovanosti, rychlejší 
partie jsou pro diváky rozhodně atraktivnější. Na evropských 
turnajích (ty jsou samozřejmě až na výjimky amatérské) je nej-
častějším hracím časem jedna hodina na hráče, poté následuje 
většinou čchoilggi třicet vteřin na jeden tah.

Podle korejského hráče Kim Sŏngnä, 金成來 (*1963) je 
dlouhý čas pro amatéry zbytečný, protože stejně nemají rozvi-
nuté schopnosti na to, vymyslet dostatečně dobrý tah. Pravdě-
podobně takový názor v Koreji panuje obecně. Pokud se tam 
pořádají amatérské turnaje, mají hráči základní čas maximálně 
třicet minut. Dokonce i na velkém mezinárodním turnaji O po-
hár korejského premiéra, který je v podstatě druhým mistrov-
stvím světa amatérů, se dlouhou dobu udržel základní hrací čas 
právě třicet minut. 

Naopak v minulosti se hrálo bez časového omezení, např. 
je známo, že Hradní hry v Japonsku (konané před zraky sa-
motného šóguna) trvaly i několik měsíců, často se za hrací den 
odehrál pouze jeden tah. To je v dnešní rychlé době opravdu 
nepředstavitelné.
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Paduk v literatuře
Paduk jako velký kulturní fenomén Dálného východu nemů-

že chybět ani v literatuře. Vyskytuje se v mnoha dílech krásné 
literatury. V některých je paduk nebo jeho hráči hlavním té-
matem, jako na příklad v současném korejském románu První 
kjú (HONG, Sunghwa. First kyu) o mladém hráči ze 60. let 20. 
století, který se zamiluje do hry a snaží se stát profesionálním 
hráčem. Další takovou knihou je Hráčka go (SHAN, Sa. Le jou
euse de go), jejíž příběh se odehrává ve 30. letech 20. století 
v Mandžusku. Pravděpodobně nejslavnějším takovýmto dílem 
je novela Meidžin od japonského nositele Nobelovy ceny za li-
teraturu Jasunuri Kawabaty (KAWABATA, Jasunari. Meidžin, 
名人). Ta vypráví o poslední partii meidžina3 Šúsaje roku 1939. 
Je v ní podrobně popsán průběh této partie, historické pozadí, 
přístupy hráčů, hrací prostředí i přítomnost padukového tisku.

Dále je paduk zmíněn v mnoha dílech okrajově, například 
v detektivních příbězích o Soudci Ti (Robert van GULIK, Jud
ge Dee), Clavellově Šógunovi (James CLAVELL, Shogun) 
a dalších dílech. Bohužel v českém překladu se často místo pa
duku, resp. go vyskytují šachy, i když je z kontextu zřejmé, že 
se jedná právě o paduk.

Hjŏnhjŏngigjŏng (Xuan Xuan Qijing, 
玄玄棋經)
Hjŏnhjŏngigjŏng je stará čínská sbírka padukových otázek 

života a smrti, ke kterým jsou doplněny příběhy. Byla uspořá-
dána již roku 1349. Mimo to, že příběhy barvitě ilustrují dávnou 
historii paduku, nachází se v nich mnoho úloh různé obtížnosti, 
které se z nich má čtenář naučit, a techniky pro rozvoj herní 
výkonnosti. Najdeme v ní příběhy o mistrech, slavných generá-
lech, básních, taoistických mudrcích a zvířatech. Jsou to alego-
rické příběhy, které se snaží navést k řešení jednotlivých úloh. 
V 90. letech byly v Koreji vydávány časopisecky a dokonce 
vysílány v PadukTV (korejský padukový kanál).

3] 名人 (kor. mjŏngin) je padukový titul, znamená mistr paduku. O tento 
titul se každoročně hrají národní turnaje v Koreji, Japonsku i Číně.

Tmavý drak nese perlu (Jŏrjongpchodžuse, 
驪龍抱株勢)

 

Obrázek 90 Zadání úlohy 

Velkým obklíčeným skupinám se často říká „draci“. Tento 
„tmavý drak“ nese uvnitř perlu, tj. jeden bílý kámen, který je 
využit k zabití černé skupiny, resp. draka. 

 Mistr Zhuang (莊子, čínský myslitel, 369 – 286 př. n. l.) na-
psal poučný příběh o černém drakovi. Tento druh draka je velmi 
divoký a pozná se podle toho, že má pod bradou bílou perlu. 

I šel jeden pocestný a potkal vládce celé říše dynastie Song  
(宋, 960 – 1279). Jako ocenění svého padukového umění dostal 
od vládce dar deseti vozů. U této příhody se dá uplatnit poučení 
Mistra Zhuanga.

„Na břehu Žluté řeky žijí chudí lidé. Ta oblast je velmi chudá, 
lidé na břehu řeky vyrábějí nůše z kořene pelyňku, je to jejich 
jediná možnost obživy. Jednoho dne se stalo, že syn z jednoho 
domu se vrhl do vod Žluté řeky a našel tam obrovské bohatství 
v podobě drahé perly. Když to uviděl jeho tatínek, rozhněval 
se a přikázal perlu rozbít a zahodit. Bál se, že když chudý dům 
přijde najednou k velkému bohatství, je to nešťastné znamení.
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Obrázek 91 Řešení I

Perlu nelze jen tak najít v hlubokých vodách řeky, ale jen 
přímo pod dračím nosem. Chlapec měl velké štěstí, protože 
když přišel k drakovi, zrovna tvrdě spal, a on si tak mohl vzít 
jeho perlu. Kdyby byl totiž drak vzhůru, chlapec by jistě přišel 
o život. Vyvázl pouze díky šťastné náhodě, neboť drak spal.

Zde se můžeme vrátit k příběhu o královském daru deseti 
vozů. Stejně jako by drak nedal dobrovolně svou perlu chlapci, 
stejně tak by nedal vládce pocestnému takový poklad, byť by 
jeho padukovou sílu obdivoval sebevíc.

V této mistrově alegorii se nepovažuje náhodou získané 
štěstí za dobré znamení, naopak může přivolat neštěstí, proto 
je lepší se pokladu zbavit nebo jej radši ani nebrat. Stejně tak 
u černé skupiny, která má ve svém území bílý kámen jako za-
jatce. Tento bod navíc za to rozhodně nestojí, protože jej bílý 
může využít ve svůj prospěch a za jeho pomoci černou skupinu 
zabít. První tah je klíčový.

Obrázek 92 Řešení II

V tomto průběhu drak uchrání pouze perlu, nic jiného mu 
nezbyde. A perla sama o sobě k životu nestačí. Při snaze uchrá-
nit si oko s perlou bílý tahem na 5 vypíchne obě oči (body na 
R16 a R14) – udělá z nich falešné. Drak v obklíčení je mrtvý 
a zahyne.



74 75

Dva muži vystoupali na horu Tiantai a potkali víly 
(Juwančchŏntchäse, 劉阮天台勢) 

Obrázek 93 Zadání úlohy

Tiantai je hora na severu Číny. Výška hory je asi dvanáct 
set metrů a jsou na ní slavná svatá místa buddhistické sekty 
Čchontchä, (天台宗, Lotosová škola) a také buddhistický 
chrám. Podle legendy sem kdysi přišli Liu Shen, (劉晨) a Ruan 
Zhao, (阮肇) sbírat bylinky, potkali se s vílami a na tom místě 
žili půl roku. Když se vrátili domů, svět se změnil a uběhlo 
sedm lidských generací.

Během výstupu na horu Liu a Ruan ztratili cestu. Bloudili 
zde po třináct dní a vyčerpaní hladem již nemohli dále žít. Ná-
hle uviděli, že daleko na vrcholu hory roste broskvoň, která se 
zdála být obsypaná zralými broskvemi. Sebrali poslední síly, 
došli k ní, otrhali plody a snědli je. Po chvíli se jim síla do těla 
vrátila.

Obrázek 94 Pokud bílý zahraje tah 10 zleva, stane se ze situace 
pchä, viz další dva obrázky.

Když sestupovali dolů, šli podél potoka. Potok tekl poma-
lým proudem a na jeho hladině byl unášen čerstvý list tuřínu. Po 
chvíli po vodě připlaval šálek a v tom šálku bylo semínko seza-
mu. Řekli si: „Vypadá to, že v okolí žijí nějací lidé. Pojďme je 
najít.“ Šli nahoru podél potoka a po chvíli spatřili dvě překrásné 
ženy. Každá držela v ruce šálek, usmívaly se a pravily:

„Liu Shene a Ruan Zhao, vážení pocestní, půjčte nám šálek, 
který jste před chvílí našli.“
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Obrázek 95 Pchä 1

Liu a Ruan byli velmi překvapení. Dvě ženy se na ně dívaly 
zvesela a chovaly se, jako by se s nimi znaly již léta. Na pozdrav 
se jich zeptaly: „Proč jdete tak pozdě?“ a pozvaly je do svého 
domu. V domě visely na jižní a východní stěně hedvábné zá-
věsy a na jejich koncích visel zvonek a nahoře byly krásné zlaté 
ornamenty. Celé to vypadalo nádherně a blahobytně. K tomu 
měly ty dvě ženy ještě několik služek.

Služky připravily sezamovou rýži, sušené kozí maso a vý-
borné hovězí. Hostina brzy přešla do velké pitky. A jak to po-
kračovalo, jídla neubývalo, naopak, na stole se ještě objevila 
ošatka plná krásných zralých broskví z broskvoně na vrcholu 
hory. Ženy se smály a gratulovaly si k výborným manželům. 
Pilo se velmi mnoho. Jak noc pokračovala, ženy si rozdělily 
muže, jedna si vzala Liua a druhá Ruana. Zalezli si za závěs, 
kde byla postel.

 Tak uběhlo deset dní a Ruan a Liu prosili, aby se mohli 
vrátit domů, ale ženy je upřímně požádaly, aby zůstali ještě půl 
roku. 

Obrázek 96 Pchä 2

Roční doba se změnila, do přírody přišlo jaro, květiny roz-
kvetly, ptáčkové zpívali a myšlenky na domov se začaly stále 
častěji objevovat. Muži celým srdcem zatoužili po domově, již 
se jim velmi stýskalo. Tentokrát je ženy nepřemlouvaly, uspořá-
daly jim na rozloučenou výbornou hostinu a vysvětlily jim, jak 
se dostanou zpět domů.

Když Liu a Ruan sestoupili s hory a vrátili se domů, ves-
nice byla mnohem zchátralejší, než když odcházeli. Na koho 
se podívali, nikoho nepoznávali, všech se vyptávali a nakonec 
narazili na vnuka ze sedmé generace, který jim řekl:

„Kdysi se můj sedmý dědeček ztratil při výstupu na horu 
Tian Tai.“

Liu a Ruan si uvědomili, že ženy, které potkali na hoře Tian 
Tai, byly víly, a broskvoň, ze které jedli, byl strom věčného 
mládí. A stalo se, jak se říká, že když se stráví půl roku v nad-
přirozeném světě víl, uplyne v lidském světě sto let.

Úloha má připomínat ztracené muže. V bílém území jsou 
dva černé kameny stejně jako Liu a Ruan na hoře Tian Tai. Musí 
najít cestu domů, tj. probourat hranici bílého území a spojit se 
se svými kameny.
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Obrázek 97 Pokud bílý zahraje z druhé strany na 10, černý prorazí 
bílou bariéru přímo, bez pchä.

Suchý strom na jaře rozkvétá, komokpongčchunse, 
枯木逢春勢

Obrázek 98 Zadání úlohy

Tento příběh připomíná touhu starších lidí, kteří by si přáli 
omládnout stejně, jako stromy na jaře opět rozkvétají. 

Bylo nebylo, kdysi dávno žil chudý muž, který si velmi přál 
být nesmrtelným. Studoval taoistické spisy, přečetl už velmi 
tlusté svazky, ale stále odpověď nenacházel. A tak se obrátil 
k suchému stromu na zahradě. Každý den od rána do večera 
před ním klečel a prosil o to, aby se stal taoistickým nesmrtel-
ným. Takto to probíhalo plných 28 let bez ustání, až jednoho 
dne strom náhle vykvetl a jeho květy byly plné sladkého nekta-
ru. Muž neotálel a začal nektar pít. Poté, co se dosyta napil, stal 
se z něj taoistický nesmrtelný a vystoupil na nebesa.

Obrázek 99 Řešení I - kompromis

V této variantě bílý sebere část kamenů na levé straně rohu. 
Po sekvenci tahů do tahu 13 nemůže černý pokračovat ani na 
A ani na B, vystavil by své kameny do tansu (situace, ve které 
má kámen, nebo skupina kamenů pouze jednu svobodu). Proto 
bílý stihne černého zajmout dříve, i když mají v tomto okamži-
ku oba stejně svobod. Černý by se ale měl spokojit s málem 
a část kamenů obětovat a nechat bílou skupinku v levé části 
ožít. Pokud by totiž chtěl všechno, bylo by to pro něj jen horší.



80 81

Obrázek 100 Řešení II – černý chce všechno

V této variantě má černý teoretickou možnost zachránit 
všechny kameny v rohu a zároveň zabít bílého. Ale za jakou 
cenu? Po sekvenci do tahu 16 je bílý na tahu, může vzít pchä. 
Aby černý tuto situaci vyřešil, musí pchä vyhrát dvakrát. A to 
kvůli tomu, že bílé kameny mají ještě dvě svobody (označené 
x) a zároveň nemůže pchä spojit na 13, protože by své kameny 
tímto tahem vystavil do tansu. Bílý tedy může zahrát dvakrát 
jinde, naopak černý musí pro ukončení situace ignorovat dvě 
pchä hrozby bílého. Je to tedy zisk za velmi velkou cenu a není 
jasné, zda je tedy vůbec ziskem.

Se zpěvem straky přicházejí dobré zprávy, 
huidžakčŏndžise, 喜鵲转枝勢 

Obrázek 101 Zadání úlohy – skupina má představovat straku.

Jedná se o staré přísloví, že zpívající straka přináší štěstí. 
Tangský básník Han Yu, 韓愈 (768 – 824) napsal ve své básni, 
že když žena uslyšela čapí zpěv, hned ji s povzdechem napadlo, 
že manžel se asi vrací domů. Oproti tomu kdykoli slyšela stračí 
zpěv, hned se těšila, že k nim přijde nějaký milý host.

Obrázek 102 Proti tahu 1 nemá černý obranu. Po tahu 7 nemůže hrát 
na x, vystavil by své kameny do tansu.
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V Nových dějinách Tangů, Xin Tangshu, 新唐書 je příběh o 
ministrovi Dou Canovi, 竇參 (734 – 793). Měl mladšího bratra, 
který byl velmi moudrý. A proto jej vždy ministr vyhledal, když 
měl vybírat nové úředníky. Bratr mu uměl spolehlivě poradit, 
kdo se na jakou funkci hodí. Během výběru vhodného kandi-
dáta sbíral bratr informace v terénu. Za kým přišel, ten mohl 
doufat v povýšení. Protože byl zpravidla poslem dobrých zpráv, 
přezdíval mu lid straka. 

Obrázek 103 Ani snaha zabrat co největší prostor není úspěšná, a to 
kvůli špatnému tvaru Tahem na 2 si černý zdánlivě udělá větší prostor 
pro vytvoření druhého oka, ale bílý mu jej snadno zničí, a to kombi-
nací tahu 3 a 5. Po tahu 5 mají tři černé kameny poslední svobodu,,a 
proto není pro černého možné odpovědět spojením tahem na 7. Černý 
se musí nejprve bránit tahem na 6 a bílý má čas vniknout do černého 

prostoru a zničit tak místo pro vytvoření druhého oka.

Části partie
„K vítězství má v partii dámy většinou blíže ten hráč, který 

dříve postaví dámu.“4 Říci něco takového o paduku je naprosto 
nemyslitelné. Paduk je hra komplexní, během partie se odehra-
je několik dílčích bitev, vyhrát na „jednom místě“ nestačí.

Hra je rozdělena na tři odlišné fáze, zahájení (pchosŏk, 布
石), střední hru (čungban, 中盤) a koncovku (kkŭtnägi). V za-
hájení si hráči rozdělují strategické body, střední hra je plná glo-

4] MAREK, Václav a KALENDOVSKÝ, Jan. Dáma a šach jako zábava, 
trénink ducha a sport. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 205 s., str. 27.

bálních i lokálních soubojů a v koncovce se dokončují naznače-
né hranice území, které vznikly během střední hry. Při pokusu 
přiblížit jednotlivé fáze hry je obtížné vyhnout se příkladovým 
situacím, kterým hráč začátečník nemůže zcela porozumět, ani 
kdyby chtěl. Proto je potřeba se snažit pochopit dané situace 
jako celek a nenechat se vyrušit tím, že nějakých pár detailů 
uniká našemu pochopení.

Co je důležité v jednotlivých fázích hry?

Zahájení
První fáze hry, kdy zpravidla dochází k základnímu rozděle-

ní sféry vlivu na hrací desce mezi oba hráče. Tato část hry je nej-
více intuitivní, obecná a vždy rozhoduje o budoucím charakteru 
dané partie. Strategická etapa končí dvěma různými způsoby, 
v poklidné mírumilovné partii obsazením posledního „velkého 
bodu“, nebo jako v drtivé většině partií zahájením prvního boje.

Obrázek 104 Posledním velkým bodem (tah 20) je ukončeno zahá-
jení. Rohy a strany herní desky jsou rozděleny, sféry vlivu a budoucí 
území načrtnuty. Ukázka partie z ženského turnaje Sipdan, 女十段戰, 
finále, Čo Hjejŏn, 趙惠連 9d (černá) vs. Kim Hjemin, 金惠敏 6d 

(bílá), černá vyhrála vzdáním soupeřky.
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Nejobecnějším strategickým pravidlem v zahájení je pořadí 
obsazování padukpchanu. Jak už bylo zmíněno, nejdříve se ob-
sazují zejména rohy a strany. Z velmi prostého důvodu, území 
v rohu se vytváří nejsnadněji (z nejnižšího počtu kamenů), poté 
strany a naposledy střed.

Dalším principem v zahájení je odlišení třetí a čtvrté linky. 
Na třetí lince se tvoří území a pomocí čtvrté linky se staví vliv. 
Kdybychom si představili partii, ve které by jeden hráč obkrou-
žil desku po třetí lince a druhý po čtvrté, výsledek by byl takřka 
vyrovnaný, sto třicet šest bodů pro území po stranách a sto dva-
cet jedna pro středové území. Samozřejmě z toho vyplývá, že 
nechat soupeři území na čtvrté lince je již nebezpečné, protože 
to na ohraničení středu vůbec nestačí.

 Je lepší hrát na třetí, nebo na čtvrtou linku? Na to neexistuje 
správná odpověď. Záleží na stylu hráče. Někdo má radši pasiv-
nější hru zaměřenou na území, jiný upřednostní aktivní hru na 
vliv a vytváření velkých mojangů na velkém prostoru.

Obrázek 105 Území po třetí lince má hodnotu sto třicet šest bodů 
a území po čtvrté lince sto dvacet jedna bodů.

V rozích jsou nejoblíbenějšími tahy hwadžŏm (bod 4-4) 
a somok (bod 3-4), ale občas je možné vidět i ostatní rohové 
tahy. Když hráči obsadí všechny čtyři rohy, nejčastěji pak na-
padají roh soupeřův nebo posilují svůj. Na to, jak pokračovat 
v rohu po napadení, existuje bezpočet variant čŏngsŏků. Slo-
žitost čŏngsŏků je velmi různá, základní varianty obsahují vět-
šinou pouze několik tahů, složitější variantou je možné zaplnit 
celou čtvrtinu padukpchanu.

Kromě čŏngsŏků existují i ustálená zahájení, dalo by se 
říci celodeskové ustálené sekvence. Je jich mnohem méně než 
čŏngsŏků, ale i tak mají mnoho variant. Existuje Šusakovo zahá-
jení sučchängnju秀策流, čínské zahájení čungungnju, 中國流, 
zahájení se třemi hvězdami v řadě samjŏnsŏng 三連星, Koba-
jašiho zahájení kobajaširju小林流. Typické korejské zahájení 
se dosud neustálilo.

Šusakovo zahájení je pojmenováno podle legendárního 
japonského hráče Kuwahary Toradžiro 桑原虎次郎 (1829 – 
1862), jenž je známý jako Honinbo Šusaku, 本因坊 秀策 a byl 
nejlepším hráčem v Japonsku. Dodnes je velmi uctíván jako 
nejlepší hráč paduku všech dob nejen v Japonsku. Toto zahá-
jení rozpracoval a s oblibou hrál, proto nese jeho jméno. Dnes 
se již často neobjevuje, hrálo se totiž ještě v době, kdy nebylo 
obvyklé dávat tŏm.
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Obrázek 106 Pro Šusakovo zahájení je charakteristický diagonální 
tah v pravém horním rohu (7).

Čínské zahájení poprvé použil Guo Tisheng 过惕生 (1907 
– 1989) v roce 1951, ale s bílými kameny. Někdy se chybně 
uvádí - např. Kato Masao, 加藤 正夫 (1947 – 2004) ve své 
knize Čínské zahájení (v originále Čúgokurjú no arasoikata, 
中国流の国い方, 1998), že čínské zahájení vzniklo v Japonsku. 
V každém případě si ho čínští profesionálové oblíbili a často se 
v jejich partiích vyskytovalo. Ve větším množství se začalo hrát 
v zápasech mezi Japonskem a Čínou v 60. letech 20. století. 
Existuje mnoho variant tohoto zahájení a je orientováno spíše 
na tvoření území.

Obrázek 107 Čínské zahájení je tvořené formací tří černých tahů na 
pravé straně.

Zahájení samjŏnsŏng vzniklo ve 30. letech v Japonsku v do-
bě experimentování a hledání nových tahů v souvislosti se za-
váděním tŏm. Prvně se objevilo v roce 1933 v partii japonského 
hráče Kitani Minoru, 木谷 実 (1909 - 1975). Je to zahájení za-
měřené hlavně na vliv a tvorbu velkých mojangů.
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Obrázek 108 Zahájení samjŏnsŏng je tvořeno třemi hvězdami na 
téže straně.

Kobajašiho zahájení je pojmenováno podle japonského pro-
fesionálního hráče Kobajaši Koičiho 小林光一 (nar. 1952). Ne-
jednalo se o nové zahájení, ale tento hráč jej v 80. letech 20. 
století velmi zpopularizoval. Je to velmi bojovné a agresivní 
zahájení, černý hráč si naznačí velký mojang na jedné straně 
padukpchanu a bílý jej musí ničit.

Obrázek 109 Kobajašiho zahájení označuje toto rozmístění čtyř 
černých kamenů.

Pokud se mluví o korejském zahájení, jedná se spíše o ino-
vace stávajících zahájení či nové tahy v čŏngsŏcích. Jde o nové, 
překvapivé tahy, je zde vidět touha experimentovat, překvapit. 
V posledních deseti letech se modernímu zahájení a inovacím 
čŏngsŏků věnuje korejský profesionální hráč Kim Sŏngnä. Ve 
svém již pětisvazkovém díle Nové čŏngsŏky a zahájení 21. sto-
letí (21segi sindžŏngsŏkkwa pchosŏk) rozebírá nově se obje-
vující tahy v zahájení a nové trendy v moderních čŏngsŏcích, 
ukazuje nové tahy a upozorňuje na nebezpečí, která skrývají. 
Rovněž ukazuje, jak potrestat nesprávné tahy a získat okamži-
tou výhodu.

V současnosti je mezi korejskými hráči velmi oblíbené čín-
ské zahájení. Vytvořili již mnoho jeho variant. Většina nových 
korejských variant je bojovných a agresivních. Vytvářejí kom-
plikované varianty, pro které je nutný hluboký propočet. Tato 
taktika je korejským hráčům vlastní.
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Uvedené příklady neaspirují na podání úplného přehledu. 
Druhů zahájení je mnoho a velmi často se partie vyvíjí úplně 
jinak. Záleží hodně na tom, k čemu hráči inklinují.

Není ani pravidlem, že se obsadí rohy, strany a pak se pře-
chází ve střední hru. Je mnoho partií, které vypadají takto: Boj 
začne již v prvním rohu a kameny se valí jako lavina zbytkem 
desky.

Obrázek 110 Ve výjimečných případech se hráči místo zahájení 
vrhají rovnou do boje.

Nejčastějším dilematem hráče v zahájení je rozhodování 
o tom, zda obsadit „velký bod“, či bod životně důležitý, tj. vol-
bu mezi tahem, který přináší rozvoj či omezení územního po-
tenciálu, a tahem, který znamená vlastní bezpečí či nebezpečí 
pro protivníkovu danou pozici.

Zahájení je fází hry, ve které se nejvíce rozhoduje o cha-
rakteru dané partie. Rovněž je zde největší prostor pro herní 
styl. Zde se nejvíce ukazuje, zda hráč upřednostňuje poklidnou 
územní hru, či bojovnou partii, zda má rád okamžitá rozuzlení 
lokálních bojů vedoucí k jednoznačné globální situaci, či upřed-
nostňuje velice komplexní, až chaotické uspořádání, jestli vy-

znává velký, ale nejistý vliv a sílu, nebo okamžitý bodový zisk 
z jistých, ale menších území.

Střední hra
Základním motivem tahů ve střední hře je vybudovat si úze-

mí, která se v koncovce již jen dokončují. Je to pravděpodobně 
nejkomplikovanější část paduku, vévodí jí útok a obrana.

K základnímu, ale zatím jen dočasnému rozdělení pozic 
a sfér vlivu došlo již v zahájení. Ve střední hře se hráči snaží 
na jedné straně své naznačené územní potenciály potvrdit, na 
druhé straně vyrušit či zredukovat ty protivníkovy. K tomuto 
je třeba vysokého mistrovství v principech útoku a obrany. Ze 
strategického hlediska je klíčové se rozhodnout, na které frontě 
zaútočit, resp. posílit své opevnění, z taktického pohledu pro 
zamýšlený cíl vybrat ten nejvhodnější konkrétní tah, na základě 
patřičného propočtu.

Obrázek 111 Tahem 23 je odstartována první zápletka, a hráči tak 
vstupují ze zahájení do střední hry.

Ve střední hře se projeví síla hráče. Střídají se zde téměř 
všechny herní aspekty. Nevyhnutelně se projevují v úzké sou-
činnosti strategické a taktické schopnosti. Střední hra začíná ve 
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chvíli rozpoutání první šarvátky. Pro její úspěšné zvládnutí je 
zapotřebí prokázat jednak preciznost v propočtu lokálních vari-
ant, jednak výsledky těchto variant vhodně posoudit z celkové-
ho hlediska aktuální pozice na celé hrací ploše.

Obrázek 112 Tahem x začíná poslední boj ve střední hře. Bílý 
zahajuje útok na slabou černou skupinku Δ. Cílem tohoto útoku je co 

největší redukce černého územního potenciálu v oblasti.

Důležité je načasování tahů. Kdy kam zahrát, propočítání 
pozice a jejího dalšího vývoje. Je nutné zohlednit, jestli v dané 
situaci hráč skončí v sŏnsu nebo v husu, resp. vždy je lepší 
skončit v sŏnsu (v tempu), proto je důležité zhodnotit, jestli 
ztrátou sŏnsu neztrácí hráč více, než kdyby již v dané pozici 
nepokračoval a hrál jinde.

O střední hře je pravděpodobně nejtěžší mluvit obecně. Je 
totiž tak rozmanitá, že ji několika větami popsat nelze. 

Techniky v dílčích bojích
Je důležité mít nejenom přehled o situaci na celém paduk

pchanu a umět analyzovat celkovou pozici, ale rovněž oriento-
vat se v dílčích bojích a zvládat základní techniky. Když hráč 
z celkové situace usoudí, že soupeřovo území je příliš veliké, 
a pokud by mu zůstalo celé, pravděpodobně by měl na konci 
více bodů, je potřeba s tím něco udělat. Jsou dvě možnosti. Úze-
mí zredukovat, nebo do něho provést invazi. V případě, že k vý-
hře stačí území pouze zredukovat, je to lehčí varianta, redukce 
nebývají pro hráče nebezpečné. Té se hráč vystaví, pokud je 
nucen provést invazi do soupeřova prostoru, do jeho území. Zde 
musí uplatnit svůj propočet, znalost života a smrti skupin, v ne-
poslední řadě techniky mäk.

Těchto technik je celá řada, ukažme si alespoň ty základní.

Vhození (mŏgjŏčchigi) a zpětné braní (hwangjŏk, 還擊)

Obrázek 113

Kámen x je „vhozen“ do situace tansu s cílem ubrat svobody 
soupeřovým kamenům. Ubrání svobody vznikne přidáním sou-
peřova kamene (obr. 113).
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Obrázek 114

Pokud by černý zahrál pouze na 1, bílý by odpověděl na 2, 
jeho kameny by byly spojeny a naopak dva černé kameny by se 
staly zajatci bílého (obr. 114).

    

Obrázek 115

Pokud černý zahraje správně, tzv. vhození na 1, bílý již nemá 
šanci své dva kameny zachránit. Pokud se snaží vzdorovat ta-
hem 2, sebere černému kámen, jak je znázorněno v následují-
cím diagramu (obr. 115).

    

Obrázek 116

Bílé tři kameny mají nyní poslední svobodu a černý je může 
tahem 1 sebrat (obr. 116).

Hnízdo (čangmun, 贓門)
Další technikou užitečnou v bojích je chytání kamenů do 

hnízda. Kámen je lapen, a i když má ještě svobody, nemůže 
utéci.

Obrázek 117

Označený bílý kámen je ve velkém nebezpečí. Dalším ta-
hem černého může být chycen do hnízda (obr. 117).



96 97

   

Obrázek 118

Kámen je tahem 1 chycen v hnízdě, již nemůže utéci, ani 
když zkouší hrát na 2 a 4. Černý ho dokáže zastavit (obr. 118).

Schody (čchuk, 逐)
Kameny mohou být chytány i do schodů. Kameny takto chy-

cené rovněž nemohou utéci, stejně jako z hnízda.

Obrázek 119

Dva černé kameny jsou chyceny do schodů. Na první pohled 
se sice zdá, že by se mohly zachránit tahem na x, bohužel toto 
není únik, ale lapení do schodů (obr. 119).

Obrázek 120

Pokud se černý skutečně pokusí utéci, dožene ho bílý ke kra-
ji, kde již není úniku, po tahu 11 má černý jednu svobodu a jeho 
kameny již nemají kam utíkat (obr. 120).

Koncovka
Jedná se o poslední fázi hry. Je rozhodnuto o živých a mrt-

vých skupinách, jsou dány hranice území, je třeba je pouze do-
tvořit a dohrát všechny nedohrané situace. Bojuje se o každý 
bod.

Obrázek 121 Konec střední hry, začátek koncovky
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Tahem A skončila střední hra a tah B je prvním tahem kon-
covky. Bílého útok začínající tahem x na černou skupinku se-
lhal a útočící kameny (x a o) byly v jeho průběhu zajaty. Celý 
padukpchan je nyní rozdělen do mnoha území a zbývá jen do-
stavět jejich definitivní hranice.

Koncovka je fáze hry, která je nejméně intuitivní a dá se 
spočítat až do konce. Je možné vypočítat velmi přesně hodnotu 
určitých tahů, ale je nutné opět zohledňovat sŏnsu a husu, tj. 
kdo v dané pozici zahraje poslední tah a kdo bude mít možnost 
hrát jinde.

Existují koncovková cvičení, v kterých se hráči cvičí a hle-
dají nejlepší kombinace a zároveň se učí počítat, jak velké bo-
dové hodnotě ten který tah odpovídá.

Projde-li hráč všemi těmito fázemi hry, je na konci a násle-
duje počítání skóre. V korejských pravidlech je počítání snadné, 
jednoduše se sečte získané území a zajatci, bílému se připočte 
tŏm a výsledek je jasný.

Všechny dohrané partie projdou všemi částmi hry, liší se jen 
délka jednotlivých částí. 

Vývoj pravidel
O tom, že by se během dlouhých dějin paduku měnila pra-

vidla, je málo záznamů, resp. žádné. Ale to neznamená, že hra 
vypadala po celou dobu své existence stejně.

Změnila se především velikost hrací desky. Dnes je ustálená 
velikost padukpchanu 19x19 průsečíků. Velikost se ustálila až 
kolem 8. století. Přesto deska o velikosti 17x17, která je zmiňo-
vána v raných literárních pramenech, přetrvala v Tibetu.

Tibetský paduk
Neliší se pouze velikostí hrací desky, ale též začátkem partie 

a některými pravidly. Počáteční pozicí na desce připomíná ko-
rejský sundžang paduk, o kterém bude dále pojednáno. Po třetí 
lince jsou rozmístěné černé a bílé kameny s tříprůsečíkovým 
rozestupem.

Obrázek 122 Základní rozmístění kamenů v tibetském paduku

Další odlišností je první tah bílého hráče. Na rozdíl od sun
džang paduku ale není první tah určený, tj. bílý může zahrát 
svůj tah dle svého uvážení.

U této varianty se liší i pravidlo o pchä. Je zakázáno hrát 
na průsečík, z kterého soupeř předchozím tahem vybral kámen. 
Toto mění nejen pchä, ale i např. zpětné braní. Některé průsečí-
ky mají větší hodnotu než jiné. Dvacet bodů bonus za kontrolu 
nad bodem 1-1, pět bodů bonus za kontrolu nad středem 10-10. 
Toto samozřejmě zásadně mění povahu hry.

V podstatě tato varianta nemá s padukem mnoho společného 
a není třeba se jí dále zabývat. Je uvedena spíše jako zajímavost.

V případě hendikepové hry se v korejských pravidlech hen-
dikepové kameny pokládají na hvězdy, v čínských má hráč 
možnost kameny rozložit na desce dle svého vlastního uvážení.

Rovněž při výběru barvy kamenů mají hráči větší svobodu. 
Ten, kdo zvítězí v tol karigi, nebere černé, ale může si barvu 
kamenů zvolit sám.

Rozdíl, který je vidět na první pohled, je tedy v počítání vý-
sledku partie a rozdílné zacházení se zajatci.
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Existují další rozdíly týkající se situací, které se nevysky-
tují v partiích příliš často a týkají se netriviálních situací, např. 
sebevražda není zakázána, což ale v praxi hráč nevyužije čas-
to. V podstatných aspektech hry se pravidla neliší natolik, aby-
chom se jimi museli dále zabývat.

Čínský paduk
Tento typ paduku byl v Číně i v Koreji populární a hrál se 

až do počátku 20. století. Nejen že se často hrávalo na menším 
padukpchanu (17x17), ale partie i začínala se čtyřmi obsazený-
mi rohy. Tato tzv. „čínská menší varianta“ byla známa i v Koreji 
v období Tří království a období Korjŏ, tedy do 14. století.

Obrázek 123 Původní rozmístění kamenů čínského paduku

Není přesně známo, proč se začínalo právě takto. Jedna z te-
orií říká, že to bylo kvůli feng shui (prázdná deska byla vnímána 
jako tělo bez duše). Partie byla zahajována rituálním polože-
ním čtyř kamenů na vyznačené body. Každá čtvrtina desky byla 
pojmenovaná podle jednoho ze čtyř směrů, všechny v souladu 
se základními trigramy systému Knihy proměn (Yijing, kor. 

Jŏkkjŏng, 易經). Začíná se v pravém horním rohu a pokračuje 
se ve směru hodinových ručiček, jihozápad (žena, země), seve-
rozápad (muž, nebe), severovýchod (tvrdý, omezený) a jihový-
chod (jemný, povolný). 

Japonský vliv
Čínský způsob se definitivně změnil až na počátku 20. sto-

letí. Souviselo to s cestou japonského profesionálního hráče 
Takabe Doheie, 高部 道平 (1882 – 1951) do Číny v roce 1910. 
Sice údajně projížděl též přes Koreu a Mandžusko, ale o tom 
nejsou žádné zprávy. Můžeme jen předpokládat, že snad i tam 
sehrál nějaké padukové partie. Během svého pobytu v Číně se 
hraní paduku věnoval velmi intenzivně. S jedním z nejlepších 
čínských hráčů, Zhang Leshanem, sehrál dokonce dvaasedmde-
sát partií s velmi pozitivním skóre 59:13. Hráli podle systému 
zvyšování počtu hendikepových kamenů, dostali se dokonce až 
na pět hendikepů. Takabe však diplomaticky hendikepy snižo-
val. Bylo jasné, že čínské hráče velmi převyšuje, a to ani nebyl 
nejsilnějším hráčem v Japonsku (byl pouhým čtvrtým danem). 
Když se vydal do Číny podruhé, hodně cestoval a sehrál stovky 
partií s mnoha různými hráči a rovněž jim představil japonskou 
padukovou teorii. Sbírky jeho partií s čínskými hráči byly pu-
blikovány a jeho vliv byl obrovský. Pravděpodobně inspiroval 
čínské hráče k tomu, aby přešli na japonský model paduku, 
a tradiční čínský paduk se vytratil kolem roku 1930.

V Japonsku se hrálo s prázdným padukpchanem na začátku 
partie již v 17. století. Již první představený školy Honinbo, 
本因坊 Sansa, 算砂 (1559 – 1623) hrál paduk tímto způsobem. 
Přestože sem nedosáhl vliv čínského paduku (nebo od něj hráči 
upustili), byl zde patrný vliv korejského stylu. Na to ukazuje 
nález korejského padukpchanu se sedmnácti hvězdami (květi-
nami), který by mohl ukazovat na sundžang paduk. V Koreji se 
totiž orientační body na padukpchanu nevyznačovaly pouhým 
kolečkem (hvězdou), ale tzv. květinou (hwadžŏm). Ale pokud 
skutečně tuto variantu také znali, neudržela se příliš dlouho. 
Další dvě nalezené desky z pozdního období Nara, 奈良 (710 
– 794) měly vyznačených devět hvězd (tak jak je známe dnes), 
což není přejaté z čínských zvyklostí, v Číně se na padukpcha
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nech vyznačovaly pouze čtyři nebo pět hvězd. Je tedy možné, 
že se japonský styl (začínání partie s prázdným padukpchanem) 
v Japonsku rozvinul již několik století před Sansou.

Sundžang paduk
Sundžang paduk je tradiční korejská varianta paduku. Prak-

ticky by se dalo říci, že je to rozvinutější čínský paduk, tj. před 
začátkem partie je položeno více kamenů, a to dokonce šest-
náct, a první tah černého je povinně na středový bod desky. 
V případě hendikepové partie s jedním hendikepem má černý 
kámen uprostřed a hraje první tah jinam.

Obrázek 124 Původní rozmístění kamenů sundžang paduku

Historie sundžang paduku je poměrně kontroverzní a mlha-
vá. Oficiální záznamy neříkají, kdy se objevil, zmínky o něm 
nejsou četné. Nejčastější názor je, že se začal hrát s příchodem 
16. století, protože tehdy se objevují první písemné zmínky. Ale 
proti tomu stojí skutečnost, že se v Naře nalezl korejský pa

dukpchan se sedmnácti hvězdami, což by na sundžang paduk 
mohlo ukazovat.

Podstatou tohoto typu paduku je, že partie začíná rovnou 
ve střední hře, tudíž odpadá zahájení a hráči se rovnou pouští 
do nelítostných bojů. To by také vysvětlovalo, proč neexistu-
je žádné speciální korejské zahájení. Navíc typická bojovnost 
dnešních korejských hráčů může pocházet právě z této tradice.

Další odlišností je počítání skóre na konci partie. Po zaplně-
ní všech neutrálních bodů se kromě zajatých kamenů z území 
vyjímají i ty, které jsou pro jeho hranice zbytečné. Počítá se 
pouze území, nikoli zajatci. Otázkou je, jak by se lišil výsledek 
partie od dnešního způsobu počítání. 

Tato varianta se dnes již nehraje, i když v povědomí hráčů 
stále zůstává. Sundžang paduk se v Koreji hrál skoro do první 
poloviny 20. století, kdy postupně převládl paduk dnešní. Takto 
se vyjadřuje o sundžang paduku obsáhlá korejská odborná lite-
ratura, která mu věnuje velkou pozornost. 

Při zkoumání korejské historie paduku však i průměrný zá-
jemce nabude dojmu, že příběh o vlastní staré a původní varian-
tě hry může být pouze výplodem nacionalistické fantazie. Mezi 
zápisy partií, které se dochovaly z předmoderní doby, totiž 
v žádném případě sundžang paduk nepřevažuje, resp. takových-
to zápisů je velmi málo. Jsou doklady (záznamy partií) svědčící 
o tom, že se tento paduk v první polovině 20. století skutečně 
hrál, jak moc a zda se hrál již před obdobím japonské okupace, 
kdy se vlastenci snažili dokázat svébytnost a vysokou kulturní 
úroveň korejského národa, zůstává zatím otevřenou otázkou.

Proti údajné tradici mluví i to, jak snadno a rychle a v pod-
statě totálně sundžang paduk vymizel. Ne že by ho nikdo ne-
znal, ale nikdo ho v současné době již nehraje. To samé by se 
dalo říci i o čínském paduku, ale to není úplně stejné, jelikož 
se položením čtyř kamenů na desku před začátkem běh partie 
příliš nezmění, jako při položení kamenů šestnácti, resp. sedm-
nácti.

Stáří korejské verze paduku a její původnost nejsou však pro 
hráče až tak důležité. Rozhodně je zajímavé si tuto variantu vy-
zkoušet zahrát, což je vlastně jejím největším přínosem.
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Rozdílné verze pravidel. Národní varianty
V současné době se hraje paduk podle dvou základních vět-

ví pravidel. Liší se hlavně v počítání výsledku partie, určování 
skóre je zcela odlišné, ale výsledky dává skoro stejné.

V korejských pravidlech, která vznikla z japonských, se po-
čítá území, které hráč obklíčil, a zajatci. Tato pravidla se z Ja-
ponska rozšířila skoro do celého světa.

Podle odlišných pravidel se hraje v Číně, na Tchaj-wanu 
a na Novém Zélandu. V těchto pravidlech se počítá nejen úze-
mí, jež hráč obklíčil, ale i průsečíky, jež svými kameny obsadil. 
Naopak zajatci se nepočítají.

Čínská pravidla
Základem čínských pravidel je, že si hráči rozdělí desku na 

dvě části, a kdo z hráčů zabere více než půlku, stává se vítězem. 
Deska má 19x19 průsečíků, tudíž 361 polí. Ten, kdo jich ob-
sadí více než sto osmdesát a půl, vyhrává. Pro zjištění výsled-
ku na konci partie stačí spočítat pouze skóre jednoho z hráčů. 
Kompenzace prvního tahu je přitom 3,75 bodu. To znamená, 
že černý vyhraje, když bude mít více než 180,5 + 3,75 a bílý 
180,5 – 3,75.

V praxi to funguje tak, že se počítají nejen ohraničené prů-
sečíky (území), ale i průsečíky, na kterých stojí kameny. Zajatci 
se neberou v potaz a vrací se do misky s kameny, aniž by se 
zaznamenával jejich počet.

V korejských pravidlech, která se nazývají územní, se počítá 
území a zajatci, počet obsazených průsečíků zde nehraje roli, 
resp. se neeviduje.

Rozdíly v pravidlech
V situaci, kdy hráč potřebuje zahrát do svého území (např. 

když potřebuje pojistit slabé místo), v čínských pravidlech body 
neztrácí, v korejských a japonských pravidlech se mu počítá 
o bod méně. Jeho kámen bod „obsadí“.

V případě hendikepové hry se v korejských pravidlech hen-
dikepové kameny pokládají na hvězdy, v čínských má hráč 
možnost kameny rozložit na desce dle svého vlastního uvážení.

Rovněž při výběru barvy kamenů mají hráči větší svobodu. 
Ten, kdo zvítězí v tol karigi, nebere černé, ale může si barvu 
kamenů zvolit sám.

Rozdíl, který je vidět na první pohled, je tedy v počítání vý-
sledku partie a rozdílném zacházení se zajatci.

Existují další rozdíly týkající se situací, které se nevysky-
tují v partiích příliš často a týkají se netriviálních situací, např. 
sebevražda není zakázána, což ale v praxi hráč nevyužije čas-
to. V podstatných aspektech hry se pravidla neliší natolik, aby-
chom se jimi museli dále zabývat.
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Etiketa
K paduku patří neodmyslitelně též etiketa. Jako u ostatních 

her je důležitá fair play, to ale není všechno. Hráči by si měli 
projevovat vzájemnou úctu, před partií se pozdravit, popřát si 
pěknou hru, po skončení partie si poděkovat.

Pokud hráči losují barvy kamenů (tol karigi), je důležité, aby 
starší a váženější nabíral bílé kameny z misky a mladší a méně 
vážený hádal. 

Jedním ze zvyků je umístění prvního tahu. Není jisté, z jaké 
doby tato zvyklost pochází. Nicméně svůj první tah by černý 
měl podle etikety zahrát do spodní výseče pravého horního rohu 
(ze svého pohledu). Tímto dává hráč najevo, že je znalý padu
kových tradic a respektuje je.

Obrázek 125 Vyznačený prostor pro první tah

S umístěním prvního tahu souvisí i pořadí položení hendi-
kepových kamenů. Pokládá si je sám černý hráč. První hendi-
kepový kámen se vždy umisťuje do stejného rohu jako první 
tah partie. Položení dalších hendikepových kamenů se řídí tře-
mi principy: zachovávat symetrii, dříve dále nežli blíže a dříve 
vpravo nežli vlevo.

Hráč by neměl hrát takové tahy, které by byly účinné pou-
ze v případě, že by druhý hráč udělal chybu. Vždy by se měla 
respektovat herní síla hráče. Není příliš vhodné se hráče snažit 
nachytat na jednoduchých kombinacích, spoléhat na to, že něco 
opomine.

Je třeba vyhnout se špatným návykům, jako je vyjmout ká-
men z misky předtím, než se hráč rozhodne, kam chce zahrát. 
Z toho pak vzniká hraní si s kameny během partie, což není 
vhodné vzhledem k tomu, že to vydává rušivé zvuky (přesto 
je to bohužel zlozvyk většiny hráčů). S tím souvisí další ne-
švar, jímž trpí hlavně začínající hráči. Vezmou kámen do ruky 
a šermují jím nad padukpchanem v domnění, že jim to usnadní 
rozhodování, kam zahrát. Správné je si nejprve rozmyslet, kam 
tah umístit, a pak jednoduše kámen položit.

V případě korejských pravidel je vhodné, aby zajaté kame-
ny byly na viditelném místě, aby měl soupeř snadný přehled 
o tom, kolik jich je. U čínských to není potřeba, jelikož se nijak 
neevidují.

Dalším praktickým zvykem je uklízení kamenů po skončení 
partie. Je nemyslitelné odejít od partie dříve, než hráč uklidí 
všechny hrací kameny do misky. Je zvykem, že každý z hráčů 
uklízí kameny své barvy, soupeřovy odkládá na stranu. Prav-
děpodobně jde o důvod praktický, aby nevzniklo překřižování 
rukou nad padukpchanem.

Nad padukpchanem není zvykem dělat jinou činnost než 
hrát paduk, není vhodné na něj pokládat jiné věci než kameny 
nebo misky s kameny. Hráč bude pohoršovat ostatní, když za-
čne během partie jíst. Pití je samozřejmě v pořádku. A pokud se 
partie hraje např. v kiwŏnu (padukový klub), který je kuřácký, 
ani cigarety nejsou nevhodné.

Velkou otázkou je dobrovolné ukončení partie. Když je si-
tuace na padukpchanu taková, že se již nedá zvrátit v hráčův 
prospěch, měl by partii vzdát a uznat, že soupeř byl lepší. Je 
těžké najít ten správný okamžik. Není nejlepší vzdávat se hned 
po nezdařeném útoku či obraně. Doporučuje se chvíli počkat, 
zklidnit emoce a smutek, až poté si vytvořit skutečný úsudek o 
partii a podle něho se rozhodnout. Není ale vhodné čekat příliš 
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dlouho, např. dohrát partii až téměř do konce, vyzkoušet, jestli 
soupeř neudělá chybu, a teprve poté zápas vzdát. 

Partii lze vzdát různými způsoby. Je možné položit dva ka-
meny na padukpchan, tj. udělat ilegální tah, a pronést „vzdá-
vám se“, nebo podat soupeři ruku, zmáčknout hodiny a u toho 
říci „vzdávám se“. Možností je mnoho. Mají společné to, že 
hráč dá najevo svému soupeři, že se vzdává a že soupeř vyhrál. 
Rozhodně není zdvořilé prudkým gestem partii rozbořit, beze 
slova začít uklízet kameny, nebo odejít od partie a nevrátit se.

Dějiny paduku před příchodem 
na Korejský poloostrov

V druhé části knihy seznámíme čtenáře s kulturním pozadím 
paduku (se zaměřením na Korejský poloostrov), jeho rozvojem 
a cestou. Podíváme se na legendy o vzniku paduku, jeho šíře-
ní, proplutí korejskými dějinami a jeho modernizaci prostřed-
nictvím Japonska. Na to, jak se paduk změnil v moderní době, 
a také na to, jak po rozdělení Korejského poloostrova prospívá 
v jeho severní části.

Dějinami paduku v Japonsku se již zabývalo mnoho nejen 
východních badatelů, z mimojaponských se z velké části jedná 
o americké hráče paduku, kteří přesídlili do Japonska (nebo se 
narodili), např. James Davies (*1942) nebo John Power. Pro 
západního čtenáře jsou zpracovány v mnoha publikacích, vcel-
ku snadno se dají najít informace i na internetu v západních 
jazycích, nicméně v této knize jim budeme věnovat jen málo 
pozornosti.

Naopak, v závěru knihy se budu snažit podat podrobnější 
informace o paduku a jeho tradici a hráčích u nás.

Původ na území Číny
Podle tradice je vznik pravděpodobně nejstarší deskové hry 

na světě kladen do období zlatého čínského starověku a vlády 
pěti legendárních císařů. Paduk podle této tradice vznikl společ-
ně s dalšími kulturními výdobytky, jako bylo písmo, pěstování 
obilí, státní správa apod., v ideálním dávnověku, který je záro-
veň nedostižným vzorem. Tento poněkud romantizující pohled 
pozorujeme i v západní kultuře, např. odkaz renesance na dobu 
antiky, nebo křesťanská představa ráje. Čínské legendy vyprá-
vějí o legendárních císařích, kteří dali základy čínské civilizaci.

Čtvrtý z těchto pěti legendárních čínských císařů, císař Yao, 
堯 (2356–2255 př. n. l.), který např. zavedl první kalendář, 
měl vynalézt i hru weiqi. Důvodem pro vytvoření této hry byl 
jeho nezvedený (údajně retardovaný) syn, jehož měla hra vést 
ke spořádanému životu a rozvíjet jeho intelekt. Bohužel se ot-
cův záměr napravit syna pravděpodobně nezdařil, neb nakonec 
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předal nástupnictví svému rádci Shunovi. Význam této legendy 
tkví v tom, že vznik paduku je kladen do ideálního zlatého věku, 
což podtrhuje jeho význam v dálněvýchodním vnímání kultury.

Další teorií je vznik paduku z raných forem počítání. Tato 
teorie je však nejméně přesvědčivá vzhledem k velikosti desky 
19x19 nebo 17x17 průsečíků, jež se vůbec nehodí pro počítání 
v desítkové soustavě.

Zajímavější je třetí teorie o vzniku paduku, která říká, že by 
původ mohl být v systému věštění dynastie Zhou, 周朝 (1045 – 
256 př. n. l.). Teorie vychází hlavně z moderního uspořádání pa
dukpchanu a tomuto uspořádání přisuzuje význam. Řada těchto 
korelací působí logicky a přirozeně. Střed desky je označován 
jako čchŏnwŏn, 天元, tj. zrod nebes, osm označených bodů po 
obvodu se nazývá hvězdy, všech devět bodů dohromady vytvá-
ří tradičních „devět nebeských světel“, což reprezentuje sedm 
hvězd souhvězdí Velká medvědice (centrum čínského astrolo-
gického systému), Slunce a Měsíc. Takto ale hrací deska ne-
vypadala vždy, systém devíti hvězd pochází z Japonska, v Ko-
reji bylo hvězd sedmnáct (což souvisí se sundžang padukem) 
a říkalo se jim květinové body hwadžŏm, 花點 (terminologie 
KLDR termín pro hvězdu využívá – pjŏl, 星) a v Číně tradič-
ně čtyři (rovněž označovaly počáteční postavení kamenů). Tato 
nebeská, astronomická spekulace opět vypadá jako naroubova-
ná zpětně, nicméně souvislost padukové desky a věštění není 
vyloučená. Existuje i teorie, že se deska používala jako podklad 
pro kameny, které se na ni vrhaly. Podle tvaru, jaký kameny 
vytvořily, věštec věštil.

Výše uvedené teorie jsou pravděpodobně pouze spekulace 
ze světa legend. Podstatné je, že paduk se v Číně objevil a čín-
ská poselstva ho šířila dále do světa. A právě jedno z takovýchto 
poselstev přineslo paduk spolu s dalšími kulturními artefakty, 
jakým bylo např. písmo, na Korejský poloostrov a dále do Ja-
ponska.

Dějiny paduku před obdobím Čosŏn
Jak to s padukem vypadalo na Korejském poloostrově? Co si 

o něm tamní lidé mysleli, jak se jim líbil, jak se šířil a na další 
podobné otázky není lehké odpovědět, neb pramenů je pomálu, 
zvláště z této nejstarší doby. To neplatí jen pro paduk, ale i pro 
další oblasti života.

Pro lepší orientaci je potřeba nastínit základní průběh dě-
jin na Korejském poloostrově. V době příchodu paduku ještě 
nebyl v této oblasti jednotný stát, ale více států menších. Bylo 
to tzv. období Tří království a jednalo se o státy Silla, Päkče 
a Kogurjo. Státy mezi sebou válčily (do některých válek se do-
konce připletl i paduk), až jeden ze států, Silla, pokořil ostatní 
a poloostrov načas sjednotil. Když se tento stát zhroutil, byla 
založená nová dynastie, která odkazovala ke starému státu 
Kogurjo, vzniklo království Korjŏ. Tento stát měl jako státní 
ideologii buddhismus a vyznačoval se velkou vazbou na Čínu. 
V mnohých poselstvích vysílaných na čínský dvůr (a naopak) 
se objevili i hráči paduku. Když byla země uvržena do zmat-
ků nájezdy kočovných Kitanů a Mongolů, až se stávající sys-
tém zhroutil, bylo spolu s novou dynastií založeno království 
Čosŏn. To svým názvem opět odkazuje ke starému mytické-
mu státu Kočosŏn (Starý Čosŏn). Tento stát trvá až do začátku 
20. století, kdy je jeho existence ukončena japonskou okupací. 
Po druhé světové válce došlo k rozdělení poloostrova na dva 
státy, Severní Korea obnovila název posledního samostatného 
státu, tj. Čosŏn. Jižní Korea si dala název Hanguk, 韓國 (tj. 
Země Hanů). Název Korea je odvozen ze jména státu Korjŏ 
a dostal se do Evropy přes Čínu.
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Paduk v období Tří království (三國時代, 
57 př. n. l. – 668) a Sjednocené Silly  
(統一新羅, 668 – 935) 

 

Obrázek 126 Hráči paduku v období Tří království

Paduk přišel na Korejský poloostrov v období Tří králov-
ství, není ale zaznamenáno, kdy přesně. V literatuře se objevují 
dvě hlavní teorie o příchodu paduku z Číny na poloostrov. Prv-
ní teorie je spojená s mýtem o Kidžovi, 箕子, vůdci skupiny 
čínských uprchlíků, kteří odešli z Číny přenést tamní civilizaci 
na jiné místo. Kidža měl na Korejském poloostrově založit stát 
zvaný Kidža Čosŏn a podle legendy zde osvíceně vládl. Kidža 
byl údajně příbuzný posledního císaře čínské dynastie Šang, 
商朝, tyrana vévody z Zhou, 周公. Shromáždil kolem sebe 
učence a odešli na východ. Paduk byl prý jedním z mnoha je-
jich civilizačních přínosů. Další mýtus o uvedení paduku na po-
loostrov je spojený se Čtyřmi čínskými komanderiemi, Hansa
gun, 漢四郡 (zabíraly zhruba dnešní území KLDR v době před 
koncem našeho letopočtu), které se zde vytvořily po pádu Sta-
rého Čosŏnu (a posléze se přetvořily na státy Tří království). 
V těchto komanderiích byla vládnoucí čínská vrstva, která sem 
přinesla svou kulturu, k níž patřil i paduk. Tolik legendy.

Prvním známým literárním pramenem hovořícím o paduku, 
je příběh o mnichu Torimovi, 道琳. Je zaznamenán v kronice 
Samguk sagi, 三國史記, což je nejstarší dochovaná korejská 
kronika, vydaná ve 12. století stejně jako naše Kosmova kroni-
ka česká. Sám název Dějiny Tří království dostatečně vypovídá 
o obsahu. Jejím autorem je konfuciánský historik Kim Pusik, 金
富軾 (1075 – 1151). Příběh, který paduk zmiňuje, je zazname-
nán v části o království Päkče v kapitole o králi Kärovi, 蓋鹵王 
(455 – 475). Zápis pojednává o událostech roku 470. Jedná se 
o velmi ojedinělý záznam významné historické události, v níž 
hrál paduk hlavní roli.

Pojďme si převyprávět tento unikátní příběh. Čangsu, 長壽
王 (413 – 491), král Kogurja, 高句麗 (37 př. n. l. – 668), měl 
zálusk na království Päkče, 百濟 (18 př. n. l. – 660). Jeho zemi 
se dařilo a chtěl expandovat dále. Vymyslel rafinovaný plán, 
jak za pomoci nasazeného špeha přivede království Päkče na 
mizinu a pak na něj zaútočí. Jako dobrovolník pro tento úkol 
se přihlásil mnich Torim. Vydal se do království Päkče s příbě-
hem, že v Kogurju spáchal zločin, stal se psancem, a proto je na 
útěku a hledá v sousedním království azyl. Tehdy vládl v Päkče 
král Käru, milovník paduku a čanggi, 將棋 (strategická desko-
vá hra, někdy nazývaná též korejské šachy). Toho Torim chytře 
využil a nechal se před králem ohlásit jako hráč paduku. Král 
ho přijal a hned si spolu zahráli partii paduku. Král po odehrání 
několika málo tahů poznal, že proti němu hraje hráč velkého 
formátu, skutečný kuksu (mistr paduku). Ujal se ho jako čestné-
ho hosta a nechal jej pobývat v paláci. Právě díky Torimovu vel-
kému umění ve hře pojal král snadno k mnichovi důvěru a brzy 
jej učinil svým rádcem. Jenže Torim měl vlastní skryté úmys-
ly, jak království oslabit, aby pomohl tomu svému. Přesvědčil 
krále, aby postavil památníky k uctění svých předků, další pa-
láce a pagody. To vedlo k velkému zatížení královské poklad-
ny a Päkče se stalo bez prostředků prakticky bezbranným. Pro 
Torima byl tímto úkol splněn, mohl se spokojeně vrátit domů 
do Kogurja. Vydal se přímo na tamní královský dvůr zpravit 
krále Čangsua o současné situaci v království Päkče. Nato král 
svolal vojsko, na které měl na rozdíl od svého protivníka Kära 
prostředky, napadl Päkče a během sedmi dní království dobyl. 
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Král Käro byl zajat a popraven. Bylo obsazeno hlavní město a 
zemi trvalo desítky let, než překonala krizi způsobenou lehko-
myslným vladařem.

Obrázek 127 Král Käro a mnich Torim. Výjev ze svátků lampionů 
v Sŏulu roku 2013

Paduk v tomto příběhu sehrál zajímavou roli vějičky, byl 
zneužit jako návnada pro sblížení se s vladařem. Král Käro se 
nám jeví jako naivní postava uvěřivší uprchlému zločinci kvů-
li tomu, že je vášnivý hráč. Zároveň se dá mezi řádky vycítit, 
že paduk je chápán jako čestná záležitost, za níž by se neměly 
skrývat postranní úmysly. Tím více, máme-li čest s mistrem nad 
mistry, neboli s kuksu. Ještě jeden aspekt je třeba v zamyšlení 
nad příběhem zmínit. Paduk je líčen jako něco samozřejmého, 
tudíž působí jako kratochvíle, jež byla přinejmenším v době, 
kdy Kim Pusik příběh sepisoval, součástí běžného života učen-
ců u dvora, ba dokonce i vladařů.

Kronika Samguk sagi vypráví ještě jeden příběh, který je 
spojen s padukem, tentokrát je zaznamenán v Zápiscích o krá-
lovství Silla. V období vlády sillského krále Hjosŏnga, 孝成王 
(737 – 742) pochází záznam o padukovém mistrovi pocházejí-
cím z říše Tang, 唐 (čínská dynastie, 618 – 907), kosu jménem 
Yang Jiying, 楊季膺. Tangský císař Xuanzong, 玄宗 (712 – 

756), jenž je mimo jiné někdy označován za padukového fanati-
ka, vyslal do Silly smuteční poselstvo po smrti krále Sŏngdŏka, 
聖德王 (702 – 737). V této době bylo království Silla, 新羅 (57 
př. n. l. – 935) s říší Tang ve velmi úzkém kontaktu a v dobrých 
vztazích, což mimo jiné může dokládat i toto poselstvo. O ob-
líbenosti paduku na sillském dvoře se doslechl i tangský císař, 
proto spolu se smutečním poselstvem vyslal do Silly i svého 
mistra paduku Yang Jiyinga. Ze záznamu není jasné, jak bylo 
toto gesto přijato, nicméně výsledkem bylo, že kosu sehrál 
mnoho partií s domácími hráči a nejenže všechny bez výjimky 
porazil, ale ještě jim radil, že by se měli toho více naučit, a na-
bídl jim k tomu své služby.

Vztahy těchto dvou zemí jsou popsány nejen v korejské kro-
nice Samguk sagi, ale i v tangské kronice Stará kniha Tangů, 
Jiu Tangshu, 舊唐書 (v korejštině Kudangsŏ, je první klasickou 
historií Tangů, vydaná roku 945). Tehdejší čínský císař znal sill-
ské literáty a také věděl, že je tam mnoho dobrý hráčů paduku. 
Proto je chtěl poctít vysláním svého padukového mistra, což nás 
může vést k domněnce, že vnímání paduku aristokracií té doby 
bylo pozitivní. Paduk mohl být využíván jako kulturní artikl 
naznačující přátelské vztahy, půjčování vlastních mistrů jako 
projev úcty a nabídka výuky jako projev vzájemné spolupráce. 

V období Tří království se paduk objevuje i ve čtyřech čín-
ských dějinách (Susŏ, Sindangsŏ, Kudangsŏ a Čusŏ). V těchto 
kronikách je podáno svědectví o oblíbenosti paduku ve všech 
Třech královstvích (Päkče, Silla, Kogurjŏ). I v kronice Samguk 
sagi se říká, že paduk se stal oblíbeným velmi brzy po svém pří-
chodu na poloostrov. Záznamů je bohužel málo, nedá se proto 
stanovit žádná přesná míra nebo statistika oblíbenosti a četnosti 
hráčů, při jakých příležitostech se paduk hrál, kdo ho hrál, kde 
bylo možné se ho naučit. Tyto a mnoho dalších otázek zůstává 
zatím nezodpovězeno. Jinými slovy, zmínky o paduku v kro-
nikách jsou, ale neříkají nic natolik konkrétního, abychom se 
obešli bez spekulací.

Jak už bylo řečeno výše, není známo, kdy paduk na polo-
ostrov dorazil. V kronice Samguk sagi je velmi přesně zazna-
menán příchod buddhismu do Kogurja za vlády krále Sosurima, 
小獸林王 (371 – 384). Ale o příchodu paduku se v kronice ne-
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píše, není podle ní možné zjistit, s kterým poselstvem na polo-
ostrov přišel. Z příběhů je pouze vidět, že byl již zdomácnělou 
a přirozenou součástí kultury na královském dvoře, což nemu-
sí nutně vypovídat o době, o které je psáno, ale spíše o době, 
ve které se kronika sestavovala. 

Dalším zdrojem informací o paduku jsou příběhy uvedené 
v další staré korejské kronice, napsané buddhistickým mni-
chem Irjŏnem, 一然 (1206 – 1289). Jde o kroniku Samguk jusa, 
三國遺事, což je kronika asi o století mladší než kronika Sam-
guk sagi a má trochu jiné ladění, není brána za historicky věro-
hodnou, je plná různých příběhů a mýtů.

Prvním příběhem se zmínkou o paduku je vyprávění o králi 
Hjosŏngovi (vystupuje zde stejný král jako v příběhu o tang-
ském poselství z kroniky Samguk sagi) a jeho přátelství s učen-
cem Sinčchungem, 信忠. Jedná se o poučný příběh o tom, jak 
je důležité dodržovat dané sliby, o to více, jedná-li se o krále, 
jdoucího příkladem svým poddaným. Příběh je zcela prostý. 
Učenec Sinčchung sestoupil dolů z hory Čirisan v době mládí 
budoucího krále Hjosŏnga. Při svém prvním setkání spolu se-
hráli partii paduku ve stínu borovice. Při hře princ učenci slíbil, 
že až se stane králem, nezapomene na něj a povolá ho na králov-
ský dvůr do svých služeb. Sinčchung mu poděkoval a rozloučili 
se. Po nějaké době nastoupil princ na trůn jako král Hjosŏng, na 
svůj slib však zapomněl. Sinčchung se s královým nedodrže-
ním slibu vypořádal velmi inspirujícím způsobem. Napsal bá-
seň kritizující nového krále, poukazuje tak na jeho prohřešek. 
Tuto báseň připevnil na borovici, pod kterou spolu hráli paduk. 

Hustá borovice neusychá, i když přijde podzim.
Pravil jste, že nezapomenete, vaše tvář se však změnila.
Ve starém rybníce se odráží stín měsíce,
s proudem se mísí písek.
Váš obličej už nikdy nespatřím na tomto špatném světě.5

5] In IRJŎN. Samguk jusa: nepominutelné události Tří království. Vyd. 1. 
Překlad Miriam Löwensteinová, Marek Zemánek. Praha: NLN, Nakla-
datelství Lidové noviny, 2012, 415 s. Mythologie, str. 365. 

Borovice brzy nato uschla a král o tom uslyšel. Když k bo-
rovici poslal sluhu, ten přinesl báseň a král se rozpomněl na 
svůj slib Sinčchungovi, povolal ho k sobě a borovice se opět 
vzpamatovala.

V tomto příběhu jsme viděli opět paduk jako prostředek na-
vázání kontaktu mezi vladařem a učencem, v podstatě stejný 
začátek vztahu měli král Käro a mnich Torim. Dál se příběh již 
odlišuje a pointa je jiná. Tento příběh zmiňuje i kronika Samguk 
sagi, pouze není tak barvitě popsaný.

Shrneme-li těchto pár příběhů, můžeme pouze konstatovat, 
že se paduk občas objevoval v oficiálních záznamech a nebyl 
zcela nedůležitou činností, naopak mohl být velmi oblíbenou 
zálibou v tomto období. Míra důležitosti i oblíbenosti však zů-
stává zahalena tajemstvím.

Toto jsou všechny zápisy z nejstarších dochovaných korej-
ských kronik o tomto prvním historickém období. Žádný ze zá-
znamů prakticky neříká nic podstatného a věcného, například 
úplně chybí časová datace příchodu paduku na poloostrov nebo 
alespoň okolnosti příchodu. Spíše to ukazuje na to, že paduk byl 
již přirozenou součástí tehdejšího života a nebylo třeba zmiňo-
vat, kdy došlo k jeho příchodu a poznání.

Obrázek 128 Padukpchan z období Sjednocené Silly, exponát 
z muzea v Kjŏngdžu
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Dalším pramenem z této doby jsou archeologické nálezy. 
Těch ale není příliš mnoho, i když se čas od času nějaké kameny 
a misky na ně v hrobech nachází, Hŏ Tongsu, (許東秀, součas-
ný padukový badatel) mluví např. o hrobce ze 4. století. V roce 
1973 byla vykopána hrobka v Kjŏngdžu, Čchŏnmačchong, 
天馬塚 (Hrobka nebeského koně) z období Silla, která podle 
prvních odhadů patřila pravděpodobně králi Čidžŭngovi, 
智證王 (500 – 514), avšak po chemické analýze se nález da-
tuje až do 4. století. Tento hrob obsahoval velké množství ar-
tefaktů, mimo jiné i hrací potřeby na paduk. Byla zde nalezena 
miska naplněná hracími kameny o průměru jednoho centimetru 
a tloušťce půl centimetru v bílé, černé a šedivé barvě. Ve srov-
nání s těmi dnešními byly velmi těžké. Stáří nálezu dokládá, 
co se již dá odvodit z příběhů kronik, a to, že paduk v období, 
do něhož jsou příběhy zasazeny, byl již na území Korejského 
poloostrova domestikovaný a seznámení s ním proběhlo v době 
dávno minulé.

Padukové artefakty ve vykopaných hrobech představují stej-
nou symboliku jako ostatní poklady, které se do hrobů dávaly. 
Je to zvyklost přirozená všem světovým kulturám, dávat zemře-
lým do hrobů jednak poklady, jednak jejich oblíbené předměty.

Hŏ Tongsu zmiňuje pouze jeden hrob s padukovým obsahem. 
Těžko z toho lze usoudit na důležitost paduku, spíše na oblíbe-
nost u jedné konkrétní osoby. Hŏ Tongsu naopak tento nález 
vyzdvihuje a vyvozuje z něj, jak byl paduk v té době významný. 
Důležitost nálezu spočívá spíše v dataci, která klade přítomnost 
paduku na Korejském poloostrově do velmi rané doby.

Dalším archeologickým nálezem je artefakt z japonské Nary. 
Byl zde objeven padukpchan korejského typu, tj. se sedmnácti 
vyznačenými průsečíky (mohly to být orientační body pro sun
džang paduk). Předpokládá se, že to byl dar krále Ŭidži, 義慈
王 (641 – 660) z království Päkče japonskému velmoži jménem 
Fudžiwara no Kamatari, 藤原鎌足 (614 – 669).

Obrázek 129 Archeologický nález z Nary

Dalšími zdroji pro poznání paduku v období Tří králov-
ství a Sjednocené Silly jsou čínské básně. Např. Xu Hun, 許渾 
(tangský básník, žil v 9. století) píše, že mnoho sillských mni-
chů, kteří pobývali v Číně, hrálo paduk.

Přes moře, tam někde je Silla?
Velmi daleko, říká námořník.
Vejdi na místo, kde mniši hrají paduk.

Jedná se pravděpodobně o první a poslední zmínku o tom, že 
by mniši z Korejského poloostrova hráli paduk.

Další příběh je o korejském hráči Pak Kuovi, 朴球. Je znám 
především z básně tangského úředníka a básníka Zhang Qiao, 
張喬. Bohužel více zdrojů není, ale traduje se, že Pak Ku se stal 
komořím tangského císaře a následně i jeho padukovým učite-
lem. Za svého pobytu na čínském dvoře se spřátelil s básníkem 
Zhang Qiao. Ten o něm po jeho odjezdu a návratu do Koreje na-
psal báseň, jež je součástí tangského výboru básní, sestaveného 
poprvé v 18. století. 

Kdo bude tvým soupeřem v zemi na východ od moře?
Když se vrátíš, budeš sám.
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V paláci jsi učil novým způsobům hry,
ale na lodi se vrátíš ke starým návodům.
Přes prázdnou poušť, kde slunce a měsíc obíhá bez konce,
a zpět do oblasti obklopené širokými vodami.
V té staré zemi budeš oddělen po mnoho let,
ale moře se mohou opět přeměnit na morušová pole!

Báseň zmiňuje nový styl hry, což může být vyloženo jednak 
tak, že Pak Ku na čínském dvoře vyučoval nové tahy, jednak 
tak, že zde učil korejský sundžang paduk. Ale vzhledem k tomu, 
že je v dalším verši naznačeno, že se po návratu vrátí ke starému 
způsobu, není výuka sundžang paduku příliš pravděpodobná.

Touto tangskou básní zároveň uzavřeme první kapitolku 
o nejstarších dějinách paduku na Korejském poloostrově. Je 
patrné, že se tu paduk hrál, že odtud přešel dál na východ, do 
Japonska. Bohužel, pramenů je málo i o samotných dějinách, 
čas po sobě zametl stopy. 

Období Korjŏ, 高麗 (918 – 1392)
Pro období Korjŏ je to s pramenným materiálem podobné 

jako v době nejstarší. Jedná se většinou opět o pouhé zmínky 
v kronikách nebo básních. Nicméně by se dalo podle jednodu-
ché logiky odvodit, že v tomto období již paduk na Korejském 
poloostrově zdomácněl a stal se víceméně samozřejmostí teh-
dejší kultury.

Poněkud kontroverzním bodem je zařazení paduku do konfu-
ciánské kulturní tradice Čtyř klasických dovedností, 琴棋書畵 
(hra na kŭm, 琴 – korejská starověká citera, paduk, kaligrafie 
a malba). Proč kontroverzní? Jedná se o Čtyři klasická umění 
vzdělaného muže, neboli Čtyři umění, siyi, 四藝. První zmín-
ka o tomto konceptu pochází již z období dynastie Tang. Tento 
koncept byl však spíše zdůrazňován v Číně a Japonsku. Pokud 
se v literatuře objevuje ve spojitosti s Koreou, je to pouze li-
teratura o paduku, což vybízí k jisté opatrnosti, jestli tomu tak 
skutečně bylo. Možná jde pouze o snahu význam paduku v Ko-
reji pozvednout, vyrovnat se Číně a Japonsku nebo přizpůsobit 
význam kulturního postavení hry v dějinách těchto zemí.

Jednotlivá umění měla ukazovat na vznešené složky literá-
tovy osobnosti. Hra na kŭm činí člověka klidným a rozvážným, 
paduk podporuje vynalézavost a důvtip, kaligrafie učí vníma-
vosti a citlivosti a cvičení v malbě pomáhá k dosažení dokona-
losti.

Obrázek 130 Paduk jako aristokratická kratochvíle

Dějiny paduku tohoto období začínají zápisem v kroni-
ce Korjŏsa, 高麗史, Dějiny Korjŏ (z první pol. 15. stol.). Pro 
uvedení do děje je potřeba trochu přiblížit tehdejší situaci v re-
gionu. Jedná se až o poslední fázi tohoto období korejských 
dějin, kdy v Číně nastalo období mongolské nadvlády. Na trůně 
panovala dynastie Yuan, 元朝 (1271 – 1368), jež si podrobila 
i Korejský poloostrov. Království Korjŏ vykupovalo svůj mír 
pravidelným tributem, posílalo své prince na císařský dvůr jako 
rukojmí a králové dostávali za manželky mongolské princezny. 

Náš další příběh vypráví o králi Čchunhjŏlovi, 忠烈王 (1274 
– 1308). Jako mladý byl rukojmím na yuanském dvoře, kde se 
seznámil s tamními zvyklostmi, mezi něž patřila i záliba v pa
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duku. Po svém nástupu na trůn vyslal na yuanský dvůr císaře 
Kublaje, 忽必烈 (1215 – 1294) poselstvo s velmi dobrými hráči 
paduku. Těmito hráči byli Mu Činil, Wŏn Örang, 員外郞, Kwak 
Huibin, 郭希彬, Rang Čang, 郞將a Čo Čŏngtong, 曺精通. Bo-
hužel ani o jejich dalších osudech, ani o jejich hráčské úrovni se 
z kroniky nedozvídáme.

V kronice Korjŏsa je ještě jeden padukový záznam z období 
vlády Kublajchána. Týká se biografie Sŏl Sŏnggjŏnga, slavné-
ho lékaře této doby. Ten byl pozván na yuanský dvůr, aby léčil 
císaře Kublaje. Po císařově uzdravení na dvoře ještě nějaký čas 
zůstal v úloze nikoli lékařské, nýbrž padukového hráče. Císař 
ho prý rád při hraní pozoroval. Rovněž si s ním i sám několikrát 
zahrál. Po dvou letech pobytu na yuanském dvoře, před svým 
návratem domů, dostal od Kublaje štědré dary a ocenění. Ač 
odešel domů do Korja, vracel se poté do Číny jako královský 
vyslanec, který pro Kublaje byl vždy vítaným společníkem.

Tento příběh ukazuje na tehdejší oblíbenost paduku a mož-
nost se díky němu vyšvihnout do významné pozice, jakou určitě 
účast v poselstvech do Číny byla. Navíc mít čas na hraní paduku 
může být chápáno jako symbol blahobytu a svědčit o intelektu-
ální vyspělosti yuanského i korjoského dvora. Pravděpodobně 
se dá usoudit i na to, že byli již tehdy hráči z království Korjŏ 
v paduku velmi zdatní, když měli tuto možnost – dostat se jeho 
prostřednictvím až na čínský císařský dvůr. 

Uvádí se, že v období vlády Kublajchána pobýval na císař-
ském dvoře i evropský cestovatel Marco Polo (1254 – 1324). 
Pokud se opravdu dostal až na Kublajův dvůr, je celkem pravdě-
podobné, že se mohl setkat i s padukem. Byl by tak prvním Ev-
ropanem seznámeným s touto hrou. Existuje dokonce legenda 
o jeho padukovém talentu vymyšlená na základě zápisu partie, 
kterou měl sehrát na Kublajově dvoře s jakýmsi dvořanem. Tato 
partie je ovšem podvrh a první historický doklad o kontaktu Ev-
ropana s padukem jsou až zprávy jezuitských misionářů Mattea 
Ricciho (1552 – 1610) a Niklaase Trigaulta (1577 – 1628).

Rovněž se dochovalo velké množství epitafů od literátů ob-
dobí Korjŏ, jejichž obsah potvrzuje rozvoj paduku. Spisovatel 
I Kjubo, 李奎報 (1168 – 1241) napsal báseň o paduku, z níž je 
patrno, že věděl, jak paduk hrát. Váže se k ní příběh o návštěvě 

jednoho vysokého úředníka v jeho rezidenci. I Kjubo si tam 
všiml malého chlapce, který hrál paduk s pánem domu. Básník 
při pozorování jejich partie zjistil, že chlapec je velmi schopný 
ve hře a proti starému muži vyhrával. I, který sám věděl též pár 
věcí o paduku, inspirovaný touto zkušeností, napsal následující 
báseň.

Báseň o zázračném chlapci a mistrovi (Sindongguksusi, 神
童國手詩)

Večerní hosté se baví pozorováním padukového boje.
Ó jak talentované je toto malé dítě pro paduk.
Je to pouze zdání, či se toto dítě vskutku narodilo do světa?
Jako partner číhající na svou kořist vede své tahy na desce.
Jako kvetoucí živá bytost se jeho pozice na desce rozvíjí
a jako králík vypadá zápis skoro dokončené partie.
Když za oknem padá déšť, vhodný je den pro hraní paduku.
Rozložit bambusovou rohož, naproti se usadit, 

tak je hraní paduku výborné.
Na jaře mezi květy popíjet při hře je ještě lepší.
Hrát pravidelně každý den, do dřímoty se proklimbat.
Neporazitelný se na soupeře dívá zvysoka,
chlapci však úsměv na rtech zůstává.
Klidná hladina rybníčku pokojně žbluňká
a já, pijan, alkoholu již pln, se červenám.
Toužím toho chlapce potkávat a jeho strategii pozorovat.
Kdo jej sem dovedl a poslal jej hrát?
Já oči si mnu mrače
a chlapec se zvedá, nohy natahuje.
Je těžké rozlišit, kdo z hráčů je dítě, kdo starý muž.
Talent se nedá měřit počtem prožitých let. 

Podle této básně je vidět, že paduk spolu hráli lidé bez roz-
dílu věku a váženějšími byli nazýváni ti, kteří měli talent, což 
ne vždy byli ti věkem starší. Také je zde pravděpodobně poprvé 
použit termín kuksu, mistr paduku, který od této doby provází 
celé korejské dějiny této hry.
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Dalším zajímavým pramenem je učebnice klasické čínštiny 
Nogŏldäŏnhä, 老乞大諺解. Popisuje hru paduk ve dvou prove-
deních, s deskou o 17x17 linkách, ki, 棋 a velký paduk o 19x19 
linkách, tägi, 大棋. Hrálo se na obou velikostech padukpchanu. 
Dnešní standardní velikost desky je 19x19, ale v učebnici se 
uvádí s přízviskem velký, což zanechává dojem, že se jedná 
o typ méně běžný. V opačném případě by z logického hlediska 
měl být jako paduk označen ten s větší deskou a menší by byl 
označen jako malý paduk, sogi, 少棋. Jiné záznamy se bohužel 
této problematice nevěnují, nezbývá než spekulovat.

Dále se v učebnici píše, že aristokracie království Korjŏ čas-
to využívala k hraní padukpchan ze seladonového porcelánu. 
Vzhledem k jeho ceně lze usuzovat na bohatství a život v luxu-
su soudobé elity.

Existovaly různé způsoby obveselení nejvýše postavených. 
Jedním z nich byly tzv. kisäng 妓生, společnice, které nabízely 
svým zákazníkům všední i nevšední druhy trávení volna. Jed-
ním z nich byl i paduk, alespoň podle jedné básně ze sbírky ese-
jů Pohančip, 補閑集, (autorem je Čchö Ča, 崔滋, 1188 – 1260). 
Mluví o kisäng Tong Inhong, 動人紅, hrající paduk. Tato báseň 
je označována za první doklad o tom, že paduk v Koreji hrály 
i ženy.

Generál nás rozdělil na skupiny, 
začali jsme s padukem a čanggi.
Je to jako sen, neznám život ani smrt.
Cítím vděk, že jsme se setkali.
Vzpomínám, jak jsem dostala magnolii.
Připravím alkohol a rozvážu svou sukni.
Zavolám pána, krásnou rukou zatočím.

Obrázek 131 Hráči paduku v období Korjŏ za vlády krále Kongmina

Profesor na univerzitě Mjŏngdži Han Sangdä ve svých před-
náškách zmiňoval ještě dva krále oblíbivší si paduk, a to krá-
le Jŏngdžonga, 英宗王 (1269) a Kongmina, 恭愍王 (1330 – 
1374). Z významných osobností jmenuje dále generály Kang 
Čoa, 康兆 (zemřel 1010) a Čchö Čchunghŏna, 崔忠獻 (1149 
– 1219), kteří měli hrát paduk i na bitevních polích. Jako další 
milovníky paduku uvádí literáty I Säka, 李穡 (1328 – 1396), 
autora nejstarší známé korejské padukové příručky Kigi, 記棋 
(1351), a literáta Čŏng Mongdžua, 鄭夢周 (1338 – 1392). Avšak 
krom tohoto seznamu více informací nesděluje.

Ve 30. letech 20. století se korejský historik Čchö Namsŏn 
崔南善 (1890 – 1957) snažil zachytit situaci hraní paduku v ob-
dobí Tří království a Korjŏ. Došel k závěru, že materiálu je 
velmi málo. Jejich základní charakteristikou je, že jde pouze 
o zmínky, o jména spojená s padukem, větších příběhů s kon-
krétním obsahem se nedostává, čímž potvrzuje i mé závěry.
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Paduk v období Čosŏn, 朝鮮,  
1392 – 19106

Lze říci, že na základě prostudovaných záznamů paduk 
v období Korjŏ sice vzkvétal, hráli ho výše postavení muži, ně-
kterým dokonce pomohl dostat se do ciziny. Ve vývoji paduku 
v období Čosŏn se mnoho nezměnilo. Konfuciánští učenci se 
po většinu svého studia věnovali jiným oborům než paduku, a 
tak je málo hlubších pramenů. Z pramenů není možné vyčíst 
nic zásadního, snad jen, že se objevují první písemné zmínky 
o sundžang paduku.

I Čchŏng ve svých dějinách paduku (Hanguk paduksa) uvá-
dí, jak velmi byl paduk oblíben a rozšířen napříč všemi vrstva-
mi obyvatelstva, stíral věkové rozdíly i rozdíly v pohlaví. Toto 
tvrzení je bohužel velmi křehké a snadno napadnutelné. Kdyby 
tomu skutečně tak bylo, vznikla by pravděpodobně u státního 
aparátu potřeba tento fenomén podchytit a vytvořit nějakou in-
stituci, pomocí níž by bylo možné paduk a jeho hráče kontrolo-
vat. Nicméně o žádné takové instituci záznamy nemluví. Paduk 
byl spíše jakýmsi živlem a přežíval mezi lidmi samovolně.

Obrázek 132 Vášeň spojená s padukem

6] Roku 1897 se král Čosŏnu prohlásil za císaře a do japonské anexe roku 
1910 se stát nazýval Tähan čeguk, 大韓帝國.

Je skutečností, že existuje mnoho pramenů o paduku. Sys-
tematický výzkum těchto pramenů začal až v roce 2007, což se 
jeví jako celkem pozdní vzhledem k tomu, že korejský paduk 
již od 90. let 20. století na světové profesionální scéně domino-
val a paduková univerzitní studia byla zahájena již v roce 1997 
(Mjŏngdži tähakkjo, padukhakkwa, Univerzita Mjŏngdži, pa
duková studia).

Na paduk v období Čosŏn se všeobecně pohlíží jako na hru 
rozšířenou mezi všechny vrstvy obyvatelstva. Ale nikde není 
patrná žádná forma organizace, místo, kde by se hráči pravidel-
ně scházeli, nebo že by vznikla nějaká škola či instituce podob-
ného typu. Padukový historik I Čchŏng tomuto stavu dokonce 
přezdívá paduková utopie, protože podle něj paduk ve striktním 
systému sociálních vztahů působil velmi demokraticky. 

Našlo by se určitě mnoho významných osobností, které pa
duk podporovaly, nebo si ho dokonce samy rády zahrály. Podle 
pramenů král Sedžong, 世宗王 (1397 – 1450) hrál paduk bě-
hem svého tažení na severní hranice své země, kde se musel 
potýkat s nájezdy kočovných Džurdženů. Dalšími byli jeho sy-
nové princ z Anpchjŏngu, 安平大君 (1418 – 1453) nebo král 
Sedžo, 世宗王 (1417 – 1468).

Osobnosti a příběhy paduku

Rafinované záliby prince Anpchjŏnga
Princ z Anpchjŏngu nemohl příliš doufat, že by se jako tře-

tí syn krále Sedžonga dostal na královský trůn. Svůj čas proto 
vyplňoval zábavnými činnostmi. Píše se o něm, že byl zdatný 
v učení i umění, byl obdivován pro své kaligrafické schopnosti 
a výtečnou malbu, dobře hrál na komungo i pipu, 琵琶 (tradiční 
loutna ve tvaru hrušky), v paduku ve své době patřil mezi velmi 
kvalitní hráče, byl tolerantní a přátelil se s literáty, je mu dokon-
ce připisován i příjemný vzhled. Zatímco jeho dva bratři, Mun
džong, 文宗王 a Sedžo vládli říši, on mohl svůj život věnovat 
umění, eleganci a společenskému životu.

Vypráví se, jak ve třinácti letech pobýval na úpatí hory 
Inwangsan, 仁王山 (vrchol v centru dnešního Sŏulu) a v palá-
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cových zahradách společně s deseti krásnými a talentovanými 
dvorními dámami skládal básně, hrál paduk, užíval si hostin 
a pitek. V rámci zachování obrazu dokonalého literáta zběhlé-
ho v módních činnostech se lze domnívat, že nejen ve skládání 
básní, ale i v hraní paduku byla jeho úroveň takřka mistrovská. 
Na druhou stranu musel být při hraní opatrný, kdyby v partii 
udělal chybu, hrozilo by, že ztratí svou důstojnost. Proto byl 
paduk pro prince svým způsobem i nebezpečným. Snadno vám 
každý pochválí báseň, i když nemá valnou úroveň, v případě 
prohry v paduku je nedostatek umu průkazný a nedá se zakrýt.

Na princův popud byl namalován krásný obraz, jenž je oce-
ňován i v dnešní době. Jak se to stalo? Ve dvacátém devátém 
roce vlády jeho otce krále Sedžonga (roku 1447), jedné krás-
né jarní noci, upadl princ z Anpchjŏngu do hlubokého spánku 
a zdál se mu příjemný sen. Procházel se rozkvetlým broskvo-
ňovým údolím. Mezi krásnými vzrostlými stromy stála dvě tři 
stavení. V jejich bezprostředním okolí hráli šedovlasí starci 
paduk a popíjeli. Měli tak krásný padukpchan i kameny, nád-
herný džbánek, rajské pokrmy, jaké není ve světě lidí možno 
vidět. A tito staříci, kteří byli ve skutečnosti taoističtí nesmr-
telní sinsŏn, 神仙, nedávali nikterak najevo, že by jim vadil 
nečekaný příchod obyčejného člověka či že by si ho vůbec po-
všimli, jen se usmívali. Místo i staříci působili na prince velmi 
příjemně, až se začal cítit šťastně jako nikdy předtím. Nakonec 
si uvědomil, že to není realita, ale jarní sen, ildžangčchunmong, 
一場春夢. Dalšího dne požádal princ z Anpchjŏngu slavného 
malíře An Kjŏna, 安堅o namalování výjevu ze snu. Vysvětlil 
mu scenérii a malíř obraz podle popisu namaloval. A tak vznikl 
tento slavný obraz.

Obrázek 132 b Snová cesta do země rozkvetlých broskvoní, 
Mongjudowŏndo, 夢遊桃源圖

Anpchjŏng si toužil tento krásný snový zážitek připomínat 
tak často, jak jen to bylo možné. Vyobrazení pro něj nebylo 
dostačující, hledal místo, které by se podobalo snovému ráji, 
a stalo se tak skutečným. Našel ho v údolí za Severovýchod-
ní bránou Čchangŭimun, 彰義門 a nechal zde postavit dům 
Muidžŏngsa, 武夷精舍. Místo mělo symbolizovat jeho snový 
výjev. Kdyby náhodou taoističtí svatí přišli, mohli se tu zastavit 
a zahrát si partičku paduku.

Občas sem pozval nějaké své blízké přátele, samozřejmě 
z vybrané dvorské společnosti, samé elegány a krasavice, na 
pitku, během níž se bavili psaním básní a hraním paduku. Takto 
se svými přáteli naplňoval život zábavou a uměním. Nechal pro 
toto vzácné místo vyrobit drahocenné padukové kameny a pa
dukpchan se zlatým nápisem. Bohužel nápis v příběhu zmíněn 
není a ani nevíme, co na něm stojí.

Další stavbou, o jejíž vybudování se princ zasloužil, byl pa-
vilon na kopci nad řekou v severní části Mapcho, 麻浦. Pojme-
novali jej Místo klidného odpočinku, Tamtamdžŏng, 淡淡亭. 
Princ z Anpchjŏngu byl apatický k obyčejným, přízemním zá-
ležitostem a zamýšlel žít neustále lehce a vzletně, věnovat se 
svým kulturním koníčkům.

V pavilonu na kopci se setkávali různí kultivovaní lidé a byli 
tak zabraní do pěstování Čtyř klasických dovedností a dalších 
vznešených zálib, že si ani nevšímali, jak plyne čas. Politika šla 
mimo tuto skupinu a princ byl nakonec při převratu svým bra-
trem princem ze Sujangu (král Sedžo) poslán do vyhnanství na 
ostrov Kanghwado a tam ve třiceti šesti letech zemřel.
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Takto prožil svůj krátký život jeden z královských princů, 
jenž neměl naději na královský trůn. Užíval si příjemné kra-
tochvíle tehdejšího života, požitků oblažující nejen tělo, ale 
i mysl. Je mu např. připisováno prvenství v užití nefritu jako 
materiálu na výrobu hracích kamenů. Jak později uvidíme, pa
duk byl doménou právě mužů, kteří byli ochuzeni o veřejný 
život, nebo těch, co byli na odpočinku či žili v ústraní (ať již 
dobrovolně či ve vyhnanství).

Padukový král Sedžo
Na příběh o princi z Anpchjŏngu plynule navazuje příběh 

jeho bratra, prince ze Sujangu, 首陽大君 (titul krále Sedžoa 
před nástupem na trůn). Na trůn se dostal za pomoci vražd a svr-
žení svého předchůdce a synovce, krále Tandžonga, 端宗王 
(1452 – 1455), dva roky po jeho svržení ho nechal dokonce 
zavraždit, byť byl jeho strýcem.

Zde podávám příběh o princi ze Sujangu a jeho blízkých 
přátelích, za jejichž pomoci provedl politický převrat a ujal se 
moci na královském trůně. Ti byli rovněž hráči paduku a veselí 
kumpáni, s nimiž na dno poháru nebylo daleko.

Právě takovými přáteli byli Han Mjŏnghö, 韓明澮 (1415 – 
1487), pozdější nejvyšší ministr, nebo Sin Sukču, 申叔舟 (1417 
– 1475), později též nejvyšší ministr. Poté, co odešli na odpo-
činek, trávili spolu čas v oblíbeném altánku a hrávali dlouhé 
hodiny paduk.

V době, kdy plánovali převrat, se prý setkávali v domě prin-
ce ze Sujangu, domlouvali se na politických změnách, ale ve 
volných chvílích i hráli paduk. Poučili se z neúspěšného pře-
vratu prince Hö Ana, 懷安大君 (1364 – 1421), což byl čtvr-
tý syn zakladatele dynastie a nového království Čosŏn krále 
Tchädžoa, 太祖王(1392 – 1398), jehož pokus neskončil dobře, 
protože byl odhalen. Tentokrát se převrat zdařil. Po brzké smrti 
krále Mundžonga, který byl na trůně pouze dva roky, pak ho 
přemohla nemoc a zemřel, nastoupil na trůn jeho dvanáctiletý 
syn Tandžong. Toho se snažily využít různé politické frakce, 
a převzít tak kontrolu nad zemí. Došlo ke krveprolití, velitel 
Han Mjŏnghö vojenskou silou kompletně ovládl situaci a prin-
cova skupina zlikvidovala frakci kolem generála Kim Čongsoa, 

金宗瑞 (1385 – 1453), významného vojevůdce za vlády krále 
Sedžonga a velitele severních oblastí, kde úspěšně bojoval proti 
Mandžuům a byl Tandžongovi věrný. Princ ze Sujangu nastou-
pil na trůn jako Sedžo, sedmý král království Čosŏn.

Obrázek 133 Padukový výjev z raného období Čosŏn

Princ ze Sujangu se sice toužil stát králem, ale přece jen 
měl svědomí a trápila jej samotná uzurpace, jež vůbec neby-
la provedena podle morálních pravidel. Předčasná smrt krále 
Mundžonga, kastrace krále Tandžonga a jeho vyhnanství, lsti-
vé a bezectné odstranění ministrů v procesu uzurpace moci, 
nesmírné krveprolití, to vše bylo pro něj dlouhotrvajícím bře-
menem. Sedžo hledal duchovní útěchu v kulturních aktivitách. 
Podporoval buddhismus, obdivoval paduk, snažil se přispět ke 
zlepšení administrativy. Když mu skončily denní povinnosti, 
chodil se dívat do altánku Čädžu na to, jak mistři kosu hrají 
paduk. Vychutnával si jejich společnost u různých příležitostí, 
jakou byly například oslavy nebo hostiny. Nejlepší zaznamena-
ný padukový příběh se Sedžoem je následující:
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Po skončení vládních záležitostí Sedžo zavolal ministry, Han 
Mjŏnghöa, Sin Sukčua, Ku Čchikwana, 具致寬 (1406 – 1470) 
a Čchö Hanga, 崔恒 (1409 – 1474), rozdělil je do skupin tak, 
aby mohly hrát dva týmy proti sobě paduk a vítěznému týmu 
nabídl tři koně. Tehdy by člověk za tuto cenu koupil v hlavním 
městě dům s keramickou střechou a ještě by mu značná suma 
peněz zbyla. Toho dne vyhrál Mjŏnghö a Sin Sukču. Aby Sedžo 
druhý tým Ku Čchikwana a Čchö Hanga utěšil, věnoval jim 
jednoho koně. A to je pravděpodobně první zmínka o jakémsi 
druhu hazardního paduku, jenž je v oblibě do dnešních dní.

V paláci se může tato záležitost Sedžoa a důstojných lite-
rátů vyprávět jako anekdota, nebo to může na druhou stranu 
reflektovat módní trend té doby. Paduk měla již společnost plně 
zažitý. Sedžo často volal palácové důstojníky, aby s ním hráli 
paduk, a jako odměnu jim nabízel zpravidla korejský luk kag
gung, 角弓.

Sedžovu náklonnost k rozvíjení a kultivaci ducha můžeme 
přikládat jednak špatnému svědomí z jeho krvavé cesty na trůn, 
jednak jeho chronické kožní nemoci, kvůli které trpěl nespavos-
tí a též odmítal ženy. Toto by mohly být důvody, proč se král na 
trůně nevěnoval spíše lovu a podobným běžnějším kratochvílím 
urozených, nýbrž trávil volný čas padukem.

V raném období Čosŏn za časů vlády krále Sedžoa nebyl 
však již paduk jen zábavou mezi nejvyššími. Paduk si v této 
době „nevybíral“ mezi vysokými nebo nízkými. Údajně byl 
velmi rozšířen a hráli jej všichni, staří, mladí, ženy, muži, bohatí 
či chudí. Pokud člověk neměl dřevěný nebo kamenný paduk
pchan, mohl si hrací plochu nakreslit. Hrálo se v paláci nebo na 
tržišti, hrálo se všude. Existuje záznam o snaše s tchánem, kteří 
spolu hráli paduk na hostině, stoly se jídlem prohýbaly, slavilo 
se a hodovalo.

Sedžo měl oblibu ve studiu, studoval jak konfuciánské spi-
sy, tak buddhismus. Líbila se mu teorie o tom, že padukpchan 
připomíná svým tvarem jin a jang a pět elementů. Toto jeho 
nadšení a vhled do teorie a symboliky je překvapivé.

Sedžo stárnul spolu se svými padukovými mistry. V písem-
nostech literáta Sŏ Kŏdžŏnga, 徐居正 (1420 – 1488), v díle 
Pchilwŏn čapki. 筆苑雜記 je zmínka, že hráči paduku a čan-

ggi byli velice schopnými lidmi. Sŏ Kŏdžŏng sám byl velkým 
padukovým nadšencem. Zanechal asi deset padukových básní. 
Když se ocital před padukpchanem, dokonce prý omdléval nad-
šením.

Za časů Sedžoa byl paduk velmi populární jak na králov-
ském dvoře, tak mimo něj. Bylo to zpestření při různých spo-
lečenských příležitostech. I mimo palác se ve slavnostní dny 
běžně připravovaly padukpchany. Dokonce I Čchŏng píše, že 
ženy lákaly muže pomocí paduku, což vzhledem k oddělenému 
životu mužů a žen v období Čosŏn zní poněkud absurdně, ale 
vyloučit to nelze. V každém případě je možné brát za důvěry-
hodný fakt, že opravdu i ženy paduk hrály. 

Všichni synové Sedžonga – Mundžong, princ ze Sujangu, 
princ z Anpchjŏngu a princ z Kŭmsŏngu, 錦城大君 (1426 – 
1457) měli paduk rádi. O Sedžongovi samotném se dochovala 
pouze epizoda z vojenského tažení proti Džurdženům. 

Ale říká se, že Sedžong měl též paduk v oblibě. Za úředníky 
si často vybíral kosu, jako např. Čo Sunsänga, 趙順生, Kjŏm 
Saboka, 兼司僕, jejichž padukové schopnosti oceňoval. Čo 
Sunsänga dokonce prý obdivoval i přesto, že žádnými jinými 
kvalitami kromě paduku nedisponoval. Nemohl se vzdát jeho 
společnosti přestože o něm slyšel mnoho nepěkného. 

I Hjŏnbo, 李賢輔 (1467 – 1555) a literáti na 
odpočinku
Ovládat čtyři klasické literátské dovednosti bylo v období 

Čosŏn otázkou prestiže. Jejich znalost byla považována za znak 
kulturnosti a civilizovanosti a neznalost naopak za barbarství. 
Těmto se povětšinou věnovali úředníci na odpočinku kügŏrä, 
歸去來. Jedna anekdota vypráví příběh literáta středního obdo-
bí království Čosŏn I Hjŏnboa.

I Hjŏnbo měl nemocné rodiče, a proto se rozhodl, že se vrátí 
domů, aby o ně mohl pečovat. Byl oblíbeným úředníkem, což 
mu způsobilo lehké potíže během odjezdu. Lidé se s ním doha-
dovali a snažili se ho zastavit, chytali ho za rukáv, nechtěli, aby 
odešel. Ale nic nepomohlo. Vydal se na cestu, plul na lodi a na 
té lodi mu byly podle tohoto vyprávění za společníky pouze 
květináč a padukpchan. Tato kombinace působí jako zvláštní 



134 135

zavazadlo, vzhledem k tomu, že se vracel z celoživotní služby. 
Byl chudý, nebo toho k životu mnoho nepotřeboval? Pravdě-
podobně pro svůj jednoduchý život na odpočinku neměl velké 
potřeby.

Po návratu už péči o nemocné rodiče vypravěč nezmiňuje, 
věnuje se jeho společenskému životu. Chodili k němu prý růz-
ní přátelé na návštěvu a vždy si k dobrému jídlu a pití dopřá-
li i partii paduku. Je pravděpodobné, že takto trávilo své stáří 
mnoho dalších literátů. A je možné, že největší procento hráčů 
paduku tohoto období pocházelo právě z těchto literátů na od-
počinku. Paduk pro ně představoval zábavné využití volného 
času, společenskou záležitost. Nevypadá to, že by se hru ně-
kde učili, že by paduk nějakým způsobem studovali a snažili se 
vylepšit svou výkonnost. Tyto motivace k vítězství se objevují 
v pramenech až o něco později. Spíše se v této fázi korejských 
dějin rozvíjela znalost hry velmi nesystematicky a živelně.

Dalšími literáty tohoto období, o nichž je známo, že hráli 
paduk, byli již zmíněný básník Sŏ Kŏdžŏng, ministr Sin Suk-
ču, I Sŏkhjŏng, 李石亨 (1415 – 1477), Sŏng Hjŏn, 成俔 (1439 
– 1504). Jak dobří v paduku tito lidé byli, není známo, žádné 
záznamy partií se po nich nezachovaly, je pravděpodobné, že 
jejich úroveň příliš valná nebyla.

Obrázek 134 Literáti hrají paduk ve stínu borovice.

Ministr Ju Sŏngnjong, 柳成龍 (1542 – 1607) 
a paduk
Ju Sŏngnjong, jeden z nejvyšších ministrů středního obdo-

bí Čosŏn, nebyl pouze slavným učencem, konfuciánem, stra-
tégem, ale i nejlepším padukovým mistrem své doby. Narodil 
se v provincii Kjŏngsando v obci Hahö a byl již v mládí velmi 
inteligentní, v deseti letech již ovládal Sasŏ, 四書, což byly čty-
ři základní knihy konfuciánského učence, a literátské zkoušky 
kwagŏ, 科擧 složil ve dvaadvaceti letech. V devatenáctém roce 
vlády krále Mjŏngdžonga, 明宗王, (1545 – 1567) vstoupil do 
vládních služeb a získal mnoho titulů. Tedy literát, jak se patří.

Během imdžinské války, Imdžinwäran, 壬辰倭亂7 se ve 
Ŭidžu, 義州 (dnes město na hranicích mezi KLDR a Čínou) 
7] Válka mezi Japonskem a Koreou v letech 1592 – 1598, během níž se 

proslavil korejský generál I Sunsin, 李舜臣, který zvrátil průběh války 
použitím želvích lodí kŏbuksŏn, 龜船.
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setkal s mingským (dynastie Ming, Mjŏngnara, 明朝, 1368 – 
1644) generálem Li Rusongem, 李如松 (1549 – 1598), společ-
ně plánovali válečnou strategii a získali zásluhy za naplánování 
vojenských operací, jejichž pomocí znovudobyli Pchjŏngjang, 
平壤 a Hanjang, 漢陽 (starý název pro Sŏul), kterého se dříve 
museli vzdát ve prospěch japonské armády. Po těchto úspěších 
povýšil Ju za zásluhy na nejvyššího ministra a věnoval se obno-
vě válkou zničeného hlavního města.

Říkalo se, že tak, jako byl zdatný v politice, nemenší měrou 
byl i zdatný v paduku, tehdejší mistři kosu ho dokonce ozna-
čili za největšího mistra své doby. Bohužel se ale nezachoval 
zápis žádné z jeho sehraných partií, takže ohodnocení jeho síly 
v dnešní době není bohužel možné. Je o něm známo pouze ně-
kolik anekdot, které jsou s padukem spojeny.

Ju Sŏngnjong po dlouhou dobu, co sloužil jako vládní úředník, 
trávil čas v hlavním městě. Občas jel do své rodné vesnice. Ten-
to příběh se udál několik let před vypuknutím imdžinské války. 
Ju Sŏngnjong přijel do své rodné vesnice, spokojeně odpočíval, 
když ho nečekaně vyhledal jeho strýc žijící od něj přes kopec. 
Tento muž obyčejně zůstával pouze v domě, ven nechodil, seděl 
tam zavřený jako pecka, povídalo se o něm, že je hloupý, a pro 
nedostatek vlastní důstojnosti ho v domácnosti přezdívali „strý-
ček hlupák“ nebo na něho volali „blbý strýčku!“ (čchisuk, 痴淑).

A tak tento blbý strýček jednoho dne svého synovce požá-
dal, ať si s ním zahraje partii paduku. Ju Sŏngnjong si lehkováž-
ně pomyslel, „cha, strýček hlupák se i jako hlupák chová“, ale 
jako správný konfucián vznešeného původu strýci zdvořile na 
jeho žádost odpověděl, vysmál se mu pouze v duchu, vyhověl 
mu a začali hrát. Ju Sŏngnjong, který ještě neslyšel vyprávět 
o tom, jak jeho strýček umí dobře paduk hrát, se dostal v partii 
i přes slibný začátek do potíží. To ho velmi překvapilo. Ke své-
mu velkému zděšení prohrál.

Chvíli spolu mlčky seděli. Po chvíli Ju Sŏngnjong prolomil 
mlčení, byl tak v šoku, že poprosil ještě o jednu partii, ale strý-
ček jen mávl rukou a odmítl. Ju Sŏngnjong, jenž utrpěl takto 
zdrcující porážku od strýčka, jehož celá vesnice i domácnost 
znala pouze jako strýčka hlupáka, byl konsternován a s prázd-
ným výrazem hleděl před sebe.

„To, že jsem tě dnes vyhledal a chtěl si zahrát paduk, není 
tak, jak se zdá,“ řekl mu strýček. „Nepřišel jsem kvůli partii 
paduku, to byla pouze záminka a způsob, abys mě bral vážně, 
synovče. Vyhledal jsem tě, protože jsem tě chtěl varovat. Tu-
ším, že se na naši zemi chystá velká pohroma. Před několika 
dny přišel ke mně potulný mnich žádat o nocleh, nepřijal jsem 
ho, naopak jsem si uvědomil, že ti hrozí nebezpečí.“ 

V té době byli do Čosŏnu nasazováni japonští špehové, kteří 
mapovali zemi, zkoumali vojenské vybavení a techniku, jedním 
z cílů bylo i usilovat o život ministrů. Údajný mnich měl být 
takovým špehem.

Poté, co byl Ju Sŏngnjong takto varován, vrátil se do hlav-
ního města. A skutečně po třech dnech přijel do jeho vesnice 
v přestrojení další špeh, který měl za úkol ho zabít. A tak se 
v tomto příběhu stal paduk příležitostí pro sdělení informace. 

Ještě jeden příběh o paduku je ze života Ju Sŏngrnonga, ten-
tokrát se odehrál přímo za imdžinské války. Pochází z doby, kdy 
se král Sŏndžo, 宣祖 (1567 – 1608) se svým dvorem ukryl do 
Ŭidžu. Tam byl již výše zmiňovaný mingský generál Li Ru-
song, který byl nejen schopným vojevůdcem, ale samozřejmě i 
velmi znalým mistrem v paduku.

Ve Ŭidžu sídlil dvůr za poněkud nouzových podmínek a 
nebylo tam příliš mnoho možností k rozptýlení. A protože je 
paduk ideálním prostředkem na zahnání dlouhé chvíle, mistři 
kosu si usmysleli, že právě hraním si ukrátí čas. A král každý 
den žádal o to, aby mu byly o partiích podávány zprávy a sám 
měl chuť hrát. Proto vyzval k partii generála Li.

Mingský generál i přesto, že měl dojem, že král mu nemůže 
být rovným soupeřem, nemohl jeho žádost o partii odmítnout. 
Ju Sŏngnjong krále začal učit různé strategie a na zápas při-
pravovat. Následující den sehráli král s generálem historickou 
partii. Aby nedošlo k přílišnému ponížení krále, Ju Sŏngnjong 
mu v této partii musel radit. Využil stínu slunce, za jeho pomoci 
mohl králi ukazovat, na jaké místo je potřeba zahrát. Díky jeho 
radám byla partie vyrovnaná a nakonec skončila remízou.

Tento příběh ukazuje na Ju Sŏngnjongovu mistrovskou sílu 
v paduku, protože sehrát partii tak, aby hráč dosáhl remízy, je 
velkým uměním. Zachovalo se po něm několik spisů ve Sbírce 
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děl západní frakce, Sŏä mundžip, 西厓文集, ale bohužel zde 
není žádná pasáž věnovaná paduku a ani se nezachoval žádný 
zápis partie.

Profesor Han Sangdä ve svých přednáškách na univerzitě 
Mjŏngdži zmiňoval, že by Ju Sŏngnjong mohl být „vynález-
cem“ sundžang paduku, ale tato teorie není potvrzená. Původ 
sundžang paduku zůstává i nadále neobjasněný a navíc se umis-
ťuje do historicky staršího období. 

I Jaksa, 李国史 a jeho návštěva Japonska
Kvůli uzavřenosti Japonska světu máme málo zpráv o in-

terakci čosŏnských hráčů s hráči japonskými. I Jaksa je světlou 
výjimkou. Odjel jako člen poselstva království Čosŏn do Ja-
ponska v roce 1615. Setkal se s Honinbem Sansou, 本因坊算砂 
(1559 – 1623), sehrál s ním partii paduku o třech hendikepech 
a prohrál. Pravděpodobně hráli japonský paduk, ale záznam 
partie se nedochoval. Poté, co se vrátil domů, poslal Sansovi 
jako vyjádření díků dar v podobě porcelánových misek na ka-
meny a padukové kameny.

Obrázek 135 Honinbo Sansa

Honinbo Sansa byl prvním představeným školy Honinbo, 
byl buddhistickým mnichem a zároveň nejlepším hráčem své 

doby. Byl obdivován sjednotitelem Japonska Odou Nobunagou, 
織田信長 (1534 – 1582), na popud jeho nástupce a zaklada-
tele japonského šógunátu Tokugawy Iejatsu, 国川 家康 (1543 
– 1616) byly založeny padukové školy. Zřízeny byly celkem 
čtyři: škola Honinbo, 本因坊, Jasui, 安井家, Inoue, 井上家 
a Hajaši, 林家. Systém čtyř škol přetrval v Japonsku až do 20. 
století, kdy se paduk profesionalizoval, a roku 1924 vznikla Ni
hon kiin, Japonská asociace paduku.

Školy byly buddhistické, neznamenalo to však, že všichni 
hráči byli zároveň i mnichy. Představený školy se však zároveň 
buddhistickým mnichem stával. Školy mezi sebou soupeřily 
o titul nejlepšího hráče meidžin, 名人, který měl tu čest zastávat 
úřad godokoro, 碁所. Hráč získal funkci ministra pro paduk, 
mohl se jím stát pouze meidžin, tj. nejlepší z hráčů. Tento titul 
byl doživotní, hráč jej nemohl ztratit, jelikož byl osvobozen od 
hraní všech her, které by mu mohly přinést porážku. Zástupce 
tohoto úřadu se stal osobním učitelem šóguna a měl na starosti 
udělování výkonnostních tříd.

Rovněž se v Japonsku konaly Hradní hry, oširogo, 御城碁. 
Jednalo se o každoroční utkání hrané před zraky šóguna nejsil-
nějšími hráči země. Později ztratily na významu a šógun se jich 
již osobně neúčastnil, posílal pouze své zástupce. 

Spolu s rivalitou škol se zvyšovala i úroveň japonských hrá-
čů, každá škola vyvíjela tajné zbraně a nové tahy, jak se vyvýšit 
nad ostatní. Po celá tři staletí probíhal systematický výzkum 
a studium paduku. Není divu, že s počátkem moderní éry japon-
ští hráči na mezinárodní scéně dominovali. 

Nyní je však propast překonána a v současnosti japonští hrá-
či za korejskými a čínskými spíše zaostávají.

Fenomén hrajících mnichů v Koreji nenalézáme, paduk byl 
mnichům jakožto hazardní hra zakázán. Rozdíl mezi japon-
ským a korejským přístupem v otázce buddhistického kléru je 
dán všeobecně přísnějšími pravidly, kterými se korejští mniši 
řídili (např. přísné dodržování celibátu).

Tasan a paduk
Paduku se nevěnovaly pouze významné osobnosti politic-

ké. Literární památky zmiňují další osobnosti, jako např. literát 
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hnutí sirhak I Tŏngmu, 李德懋 (1741 – 1793) napsal první esej 
o paduku Hjŏkkiron, 奕棋論, Čŏng Wŏnjong, 鄭元容 (1783 
– 1893) esej Kisŏl, 棋設. I Tasan Čong Jagjong se ve svých 
spisech rovněž zmiňuje o paduku. Tato díla zaměřující svou 
pozornost na paduk ukazují oblíbenost hry a její hazardní ráz. 
Bohužel stále to jsou pouze básně, úvahy, žádný konkrétní zápis 
partie, z kterého by bylo možné si prohlédnout úroveň tehdej-
ších hráčů a jejich styl hry.

Obrázek 136 Tasan

Tasan Čŏng Jagjong, 丁若鏞 (1762 – 1836) byl slavným li-
terátem v pozdním období Čosŏn. Tasan je pseudonym, který si 
dal sám během svého pobytu ve vyhnanství a znamená Čajová 
hora, 茶山. Do vyhnanství byl poslán v rámci křesťanských čis-
tek na počátku 19. století, neboť jeho otec a bratr byli křesťané. 

Tasan již od mládí vynikal nadprůměrnou inteligencí, měl 
rád čtení a zamýšlel se nad soudobým úpadkem ve společnosti. 
Cítil, že je literátů potřeba k praktickému užití, nejen k pou-
hým řečem, a stál za praktickým využitím jednotlivých sfér 
studia. Ve třináctém roce vlády krále Čŏngdžoa, 正祖王 (1776 
– 1800), ve svých sedmadvaceti letech úspěšně složil státní 
zkoušky kwagŏ. Vstoupil do vládních služeb a byl vyslán do 

provincie Kjŏnggido jako tajný královský inspektor. Protože 
byl Tasan Tasan v prvním půlroce své vládní služby plně oddán 
literátskému výzkumu, nebylo v jeho mysli místo na zábavu, 
jako byl např. paduk nebo čanggi. Mezi básněmi hansi, 漢詩 
(básně psané klasickou čínštinou), které tehdy složil, byla však 
jedna, jejíž obsah se týkal paduku a Tasanova nezájmu o něj. 
V této básni je narážka na hazard, který je s padukem spojený.

V paduku neznám vítězství ani porážky,
jen před sebe se podívám a divné lidi vidím,
kdybych dostal jen kousek zlata,
hned bych je měl ve své moci,
všichni chtějí vyhrát sázky.

Tasan byl stoupencem tzv. Hnutí za praktické vědy sirhak, 
實學, dostal se k západním spisům a pod jejich vlivem koketo-
val s křesťanstvím, k němuž měl blízko i díky svému staršímu 
bratrovi, jenž byl jako křesťan popraven v tzv. velkém proti-
křesťanském pogromu roku 1801. Pogrom proti křesťanům 
souvisel s frakčními boji v tomto období. Za předešlého krále 
byli trpěni, ale nyní patřili k frakci, která stála v opozici vůči 
královně vdově vládnoucí za nezletilého krále – v době nástu-
pu na trůn mu bylo jedenáct let. Tasan popraven nebyl, ale byl 
poslán do vyhnanství, ve němž strávil dlouhých osmnáct let. 
Díky tomu měl prostor a klid na studium a psaní. Sepsal díla, do 
kterých zahrnul své zkušenosti z doby, kdy byl tajným inspek-
torem v provincii Kjŏnggido, a z doby, kterou prožil se svým 
otcem Čŏng Čäwŏnem, 丁載遠 (1730 – 1792). Mnoho jeho děl 
je ceněno ještě dnes.

Poté, co se Tasan po letech vrátil z vyhnanství, strávil po-
slední část života mezi přáteli v hlavním městě skládáním básní 
a hraním paduku.

Sepsal Osm činností, jak se osvěžit v horkém a vlhkém let-
ním počasí.

Pod borovicí se cvičit v lukostřelbě.
Ve stínu zelkovy se houpat na houpačce.
V otevřeném altánku hrát tchuho, 投壺8.

8] Tradiční asijská hra, spočívá v házení krátkých dřev do nádoby.
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Na čisté rohoži hrát paduk.
V západním rybníčku pozorovat lotosy.
Poslouchat cikády z lesa na východě.
Přes den skládat básně.
V jasné noci při měsíci mýt si nohy.

Je vidět, že paduk jako takový již neodsuzoval, bral jej jako 
činnost, které je vhodné se věnovat ve stáří, kdy už člověka 
neodvádí od povinností. Viděl v něm spíše nebezpečí pro lidi ve 
službě, v aktivní části života. Toto samozřejmě platí i dnes ve 
všech oblastech, přílišná vášeň pro jednu činnost stravuje čas a 
energii do činností dalších, ač jde o zábavu ušlechtilého charak-
teru, která tříbí mysl a posiluje ducha.

Kim Okkjun, 金玉均 (1851 – 1894) a paduk
Kim Okkjun byl korejským reformním politikem, jenž se 

účastnil neúspěšného převratu roku kapsin, Kapsin čŏngbjŏn, 
甲申政變, který vyústil v čínsko-japonskou válku 1884 –1885. 
Jako vůdce převratu byl nucen emigrovat a zbytek života strávil 
v japonském vyhnanství. Tam svůj čas věnoval hraní paduku 
a spřátelil se s jedním z nejlepších hráčů své doby, s Honinbem 
Šuejem, 本因坊秀栄 (1852 – 1907).

O jejich přátelství se píše ve staré japonské knize o paduku, 
Kwansŏ ükihö, 關西圍碁會 (sepsaná japonská historie paduku 
a genealogie školy Honinbo z roku 1904) ve třetím svazku věnu-
jícímu se 19. století. „Korejský exulant Kim studoval paduk pod 
Honinbem Šuejem. Padli si spolu hned do oka, protože když se 
prvně potkali, vypadalo to, že jsou spolu jako staří známí.“ Spíše 
než o paduku se v kapitole o Šuej píše o jeho přátelství s Ki-
mem, byť se skrze paduk seznámili. Je to velmi zábavný příběh. 
Pokud jde o historky z této knihy, týkají se výhradně paduku 
a padukových hráčů, popis ostatních Kimových činností se zde 
neuvádí. Není jistý motiv prvního setkání Kima a Šueje. Škola 
Honinbo se zmítala problémy a zákulisní hrou, která nakonec 
vyústila v to, že po předčasném úmrtí Honinba Šuho, 本因坊 秀
甫 (1838 – 1886) se Šuej stal Honinbem znovu. Po této napjaté 
době, kdy byl Šuej zavalen problémy uvnitř školy Honinbo a 
aby Kim zklidnil své emoce poté, co musel odejít do politického 

exilu, bylo potřeba si odpočinout. Vypravili se do slavných lázní 
Atami a tam spolu strávili dlouhých osmnáct dní. A protože ve 
dvou je snazší vypořádat se s trápením, velmi se tam sblížili, 
bydleli v jednom hostinci, hráli spolu paduk, jedli atd. 

Nejprve byl Kim zvyklý na korejský sundžang paduk, ale 
během svého pobytu v exilu hrál pouze paduk japonský. S Ho
ninbem začínali hrát partie o šesti hendikepech. Jedna z partií 
se dochovala a je uvedena na konci kapitoly. V souborné kni-
ze japonské padukové historie, Kwansŏ ükihö je napsáno, že 
Kimova výkonnost byla okolo prvního profesionálního danu, 
v současnosti by tato síla mohla odpovídat výkonnosti třetího 
amatérského danu.

Kim byl na jednu stranu politikem v exilu, na druhou stranu 
hráčem, bavil se překonáváním těžkostí během partií s japon-
skými padukovými mistry. A skutečně, jak plynul čas, stal se 
nejen silným hráčem v paduku, ale i též silnou osobností. 

Kim byl stále stíhán korejskou vládou, byli na něj vysíláni 
atentátníci. Dostal proto japonskou policejní ochranu a nakonec 
byl vyslán do bezpečí na Boninské ostrovy. Tak začal jeho asi 
dvouletý život ve vyhnanství na tomto ostrově. Trávil tam čas 
skládáním básní, psaním a hraním paduku. Po šesti měsících 
za ním přijel jeho přítel Šuej. To bylo pro Kima vysvobození, 
velmi trpěl samotou. 

Společně strávili na ostrově několik měsíců. Když přišel čas 
rozloučení, jejich smutek se snad nedal vyjádřit ani slovem, ani 
písmem. Je o tom zápis v Kwansŏ ükihö.

„Šuej byl nejen mým učitelem, ale i věrným přítelem. Když 
jsem byl nucen odejít do vyhnanství na pustý ostrov v souostro-
ví Ogasawara (Boninské ostrovy), tak mě tam přijel vyhledat 
a zůstal tam se mnou po tři měsíce. Když jsem tam byl sám, 
staral jsem se o zahradu, bydlel v domě na samotě, na který 
nikdo nedohlédl, dny jsem trávil spíše ve smutku než v zábavě. 
Ale když na počátku léta přijela loď a on z ní vystoupil, nebylo 
nic více, co bych si mohl přát.“

Z Kimova popisu to vypadá tak, že během svého života ve 
vyhnanství měl obrovskou radost z Šuejovy návštěvy. Zatímco 
tam trávili čas tím, že dennodenně hráli paduk, chodili na pro-



144 145

cházky, diskutovali o světových problémech, blízkost Tichého 
oceánu je naplňovala životní energií a oblažovala jejich mysl.

Jeden z nejlepších hráčů 20. století Go Seigen, 吳清源 
(1914 – 2014) tvrdil, že Šuej během svého tříměsíčního pobytu 
na ostrově vymyslel deset tisíc padukových úloh ze zahájení, 
ale není potvrzeno, je-li to pravda, či ne. Vycházelo by to asi na 
sto problémů denně.

V současné době se říká, že na ostrovech je stále paduk roz-
šířen mezi mnoha lidmi a zdůvodňuje se to právě Kimovým 
tamním pobytem ve vyhnanství. V Kimových vzpomínkách je 
článek k oslavám Nového roku na ostrově. Během těchto oslav 
uspořádali ostrované týmovou soutěž, rozdělili se na dvě skupi-
ny a soutěžili v paduku. Prohrávající tým měl na starosti přípra-
vy jídla a pití, ale veselili se všichni. Záznam popisuje, že paduk 
byl v té době nejoblíbenější kratochvílí na souostroví.

Důvodem Kimova přesunu jinam byl jeho zdravotní stav, 
jeho tělo nepřivyklo tropickému podnebí. Proto poslal oficiální 
dopis na japonské úřady, a ty mu povolily přesun na Hokkaidó. 
A tak v červenci roku 1888 dorazil společně s Šuejem do Joko-
hamského přístavu a z něj vyrazili na sever po souši. 

Poté, co dorazili do Sappora, byl Kim Okkjun ošetřen tam-
ním lékařem a shledán bez vážných škod na zdraví. Byl ubyto-
ván ve venkovském domě, trávil čas s místní smetánkou a bylo 
jim zde velmi příjemně.

Chodili spolu na paduková shromáždění, která se konala 
pravidelně jednou měsíčně. Účastnili se jich i místní vážení ob-
čané, vylepšovali si zde svou výkonnost, ale nejen to, bylo to 
i místo s příjemnou atmosférou a přátelskými vztahy.

Tehdejší guvernér Hokkaidó se choval ke Kimovi s respek-
tem a dopřál mu pohodlí i společenského vyžití v rámci jeho 
rekonvalescence.

Šuej s Kimem v Sapporu pobyl asi sedm měsíců a pak odjel 
do Tokia. Kim ho však brzy následoval, musel se znovu přesu-
nout kvůli svým zdravotním problémům. V Tokiu byl pod po-
litickým dohledem, ale to mu nebránilo se opět zapojovat do 
padukových aktivit, v kterých mu nebylo žádným způsobem 
bráněno. Svůj pronajatý dům otevřel padukovým setkáním, zval 
si tam padukové mistry, aby se společně mohli věnovat studiu, 

tak se píše v japonských dokumentech. Skrze svoji osobnost byl 
hráči velmi vážený.

A tak se po čtyřech letech a čtyřech měsících vrátil do To-
kia. Tři měsíce poté, na konci srpna 1890, zemřel bratr Šueje, 
patnáctý Honinbo Šuetsu, 本因坊 秀悦 (1850–1890), bylo mu 
pouhých 40 let. Kim spolu s přítelem Šuejem pomáhali s po-
hřbem a několik dní strávili v domě zemřelého. V této době se 
Kim setkal také s budoucím Honinbem dvacáté první generace 
Šusajem, 本因坊 秀哉, (1874 – 1940), později velmi slavným 
a silným hráčem, je např. hrdinou Kawabatovy povídky Me
idžin. Byl také posledním Honinbem. Jemu tehdy nebylo ani 
15 let, přesto se díky častým setkáním stali blízkými přáteli. 
Vlastně na tom všem nebylo nic až tak výjimečného, vzhledem 
k tomu, že se Kim v době svého japonského exilu setkal i s dal-
šími tehdejšími Honinby a se všemi navázal blízký vztah.

Pro život v Japonsku nebylo jeho korejské jméno příliš po-
hodlné, a tak dostal nové, japonské. Jeho novým jménem bylo 
Iwada Šusaku, 岩田周作.

Jeho pobyt v Tokiu skončil pozváním do Šanghaje, jež se mu 
stalo osudným. Jako činorodý muž začal být frustrovaný z toho, 
že vlastně v exilu nic nedělá a rozhodl se do Číny odjet. Protože 
žil v neustálém strachu, že bude zavražděn, před svým odjez-
dem daroval některé své osobní věci svým japonským přátelům. 
Svému příteli Mijakovi, 三宅 zanechal jako dárek svůj oblíbený 
padukpchan. Na cestě do Šanghaje roku 1894 našel svou smrt. 
Byl na něj spáchán atentát a střelnému zranění podlehl. 

Padukpchan z pidža namu, který používal reformní korejský 
politik Kim Okkjun, se v létě 1995 nakrátko vrátil z Japonska 
domů do Koreje. Po rozšíření této zprávy byla paduková spo-
lečnost velmi uchvácená a nadšená. To, že se padukpchan, který 
byl „potřísněný prachem“ z jeho rukou a po celou dobu se válel 
někde ve skladišti budovy Nihon kiinu, vrátil po dlouhých sto 
jedna letech domů, vyvolalo senzaci podpořenou ještě životním 
osudem tohoto politického reformátora, jenž nalezl smrt tváří 
v tvář atentátníkovi. A tak po tom, co uplynulo celé století, bylo 
možné si „osahat“ dlouho ukrytý padukpchan, jenž putoval do-
slova „z ruky do ruky“.
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Jak se stalo, že tento padukpchan skončil uložený ve skladu 
materiálu v japonském Nihon Kiinu až do roku 1993, zatím zů-
stává nedořešeno.

Byl na něm nápis: „Tento kiban je majetkem Kim Okkjuna“.

Obrázek 137 Kim Okkjunův padukpchan nalezený v tokijském 
Nihon Kiinu

Na víku od padukpchanu stálo:
„Hledal jsem po obchodech dřevěný padukpchan. Na prv-

ní pohled byla vidět tmavá skvrna a to, že je křivý, měl tak 
hodnotu rozbité střešní tašky. Když jsem se vrátil domů, seřízl 
jsem ho, i přesto ale nevypadal jako nový, ale bylo jasné, že je 
krásný. Nakonec ho věnuji svému příteli Mijakovi. Když se na 
něm bude hrát a bude se používat, bude nosit štěstí. Rok kabo, 
甲午 (1894), třetí měsíc, podepsán Ko Kjun, 古筠“ (jeho pseu-
donym).

Domluvilo se, že padukpchan bude převezen do Koreje do 
budovy Hanguk kiwŏnu. Po šest měsíců zde byl vystaven a poté 
se opět vrátil do Japonska.

Ke Kim Okkjunově padukové pozůstalosti patří mimo pa
dukpchanu i tento zápis partie.

Obrázek 138 Originální kibo mezi Kim Okkjunem a Honinbem 
Šuejem. Toto je kopie původního ručního zápisu, pořadí tahů je zazna-
menáno čínskými znaky. Pro přehrání partie je lepší využít moderní 

zápis téže partie, nachází se i s komentářem v dodatcích.

Sundžang paduk v období Čosŏn
Prvním možným dokladem pro sundžang paduk je paduk

pchan nalezený v Naře. Byla to korejská hrací deska věnovaná 
japonskému velmoži z rodu Fudžiwara, do Japonska se dostala 
spolu s jedním z poselstev z království Päkče. Není k němu žád-
ná písemná zmínka, ale padukpchan má vyznačené květinové 
body přesně tak, jak měly i pozdější padukpchany, na kterých 
se již sundžang paduk hrál. Je možné předpokládat, že se sun
džang paduk hrál již v období Tří království, písemné doklady 
o tom bohužel nejsou.

Jedním z prvních dokladů ukazující na tuto korejskou vari-
antu paduku pochází z Čosŏn wangdžo sillok, z období vlády 
krále Sukdžonga, 肅宗王 (1674 – 1720), tedy doby o mnoho 
pozdější. Zpráva je poněkud zmatená. Pojednává o tom, jak na 
hostinu v královském paláci byli pozváni mistři paduku a hrá-
ly se oba druhy, sundžang paduk i čínský. Čínským padukem 
je pravděpodobně myšlena varianta, ve které jsou na začátku 
obsazené body 4-4 bílými a černými kameny v diagonálním 
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postavení. I když hráli proti sobě stejní hráči, byl velký rozdíl 
v tom, jaký druh paduku zrovna hráli. Což je přirozené, vzhle-
dem k jejich rozdílu.

Kim Čchangŏp, 金昌業 (1658 – 1722), literát pozdního ob-
dobí Čosŏn, se za krále Sukdžonga účastnil cesty do Pekingu, 
což uvádí ve svých deníkových záznamech. Také psal a zkou-
mal sundžang paduk a srovnával jej s čínskou formou paduku, 
se kterou se pravděpodobně setkal na svých cestách.

Dalšími, kteří se zabývali sundžang padukem, byli například 
literáti Kim Pjŏngŏn (? – 1807) a I Sŏgu, 李書九 (1754 – 1825). 
Dokonce se z pozdního Čosŏnu (18. – 19. století) zachovalo ně-
kolik kibo všech různých forem paduku, sundžang, čínský, ja-
ponský, menší. I když zrovna zapsaných partií sundžang padu
ku je velice pomálu. Jeden z partiářů vysvětluje i terminologii, 
která se od dnešní odlišovala hlavně tím, že byla sinokorejská, 
zapsaná hanmunem, 漢文. Naopak mnoho dnešních termínů je 
i korejských.

Obrázek 139 Klidné odpoledne (pravděpodobně) se sundžang 
padukem

Nejstarším záznamem o paduku s prázdným padukpchanem 
je I Säkova antologie. Také Sŏ Kŏdžŏng píše o tomto paduku. 
„Jinak je historie až do 19. století zahalená v temnotě. Ale tr-
vat na tom, že v té době se hrál pouze sundžang paduk, je čirý 
nesmysl“.9

Je to zvláštní, ale zdá se, že se pravděpodobně v období 
Čosŏn hrály všechny tehdy známé druhy paduku. Ale kvůli 
pozdější nevoli přejít na paduk japonského typu by se dalo od-
hadovat, že sundžang, jako domácí, byl nejoblíbenější. 

Vedení korejské padukové organizace Čosŏn ügi hjŏphö, 朝鮮
圍棋協會se sundžang paduku oficiálně vzdalo až roku 1937. Od 
té doby do současnosti se sundžang paduk hraje velice výjimečně 
a většina současných hráčů ho ani nezná, z padukového společen-
ství takřka vymizel. Přetrvává pouze v již zmiňované bojovnosti 
a dravosti korejských hráčů, ať profesionálních či amatérů. 

Kuksu v období Čosŏn a jejich genealogie
I Kwangdžŏn, 李光庭 (1674 – 1756) píše ve svém eseji 

Mangjangnoku, 亡羊錄 o talentech, že se vyskytují v časech 
rozkvětu i pádu společnosti. Na hledání talentů neexistují speci-
ální místa, velmi často se vyskytují i v našem nejbližším okolí. 
Jako příklad uvádí okolí krále Sedžoa a skupinu lidí, za jejichž 
pomoci se chopil politické moci nebo v případě tangské císa-
řovny Wu Zetian, 武則天 (690 – 705), jejíž vláda také začala 
převratem. Tyto dva vládce si vzal I Kwangdžŏn jako základ 
pro svůj esej o talentech.

Na rozdíl od něj je Sŏng Tädžung, 成大中 (1732 – 1809) 
toho názoru, že ve společnosti se vyskytuje vždy pouze jeden 
jedinečný genius. Pravděpodobně záleží spíše na úhlu pohledu. 
Doboví geniové neznají pouze literaturu a vědu, ale jsou zkuše-
ní i v tom, co zahrnovaly Čtyři dovednosti. V pozdním období 
dynastie Čosŏn nastaly podmínky, které umožnily, že se padu
ku dostávalo pozornosti. Ju Ponhak, 柳本學 (1770 – 1842?), 
sice paduk hrát neuměl, ale obdivoval hráče I Tŏkmua, 李德懋 
(1741 – 1793). V jednom z dopisů se zmínil, že by jeho přáním 
bylo, aby se celá země stala zemí paduku, kuggi, 國碁. 

9] In HŎ, Tongsu. 2009 Tähanminguk padukbäksŏ: A white paper of Kore
an paduk. Sŏul: Hangukkiwŏn, 2009, str. 38.
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Obrázek 140 Literáti při hře

V Análech dynastie Čosŏn, 朝鮮王朝實錄 byli kuksu ozna-
čováni a jako první se v nich objevuje Pang Poksäng, 方福生. 
Stal se blízkou osobou prince Jangnjŏnga, 讓寧大君 (1394 
–1462) a doprovázel ho na jeho poutích.

Dalším mistrem paduku, který se objevuje, je Čo Sunsäng, 
趙順生. Jeho příznivci byli král Sedžong a princ z Anpchjŏngu. 
Když Sedžong zemřel, princ z Anpchjŏngu ho stále podporoval 
a vypadalo to, že to dělal s potěšením. To, že měl princ znalosti 
v paduku, malbě a jiných kratochvílích, bylo všeobecně známé. 
Čo Sunsäng se nakonec zapletl do politických intrik a v době 
princova vyhoštění a pozdější smrti (1453, v době Sedžoova 
převratu) byl odsouzen k trestu smrti. Ale to, že se účastnil po-
litických pletich, není v přímé konotaci s padukem. 

Na základě těchto záznamů je možné vidět, že dobré padu
kové hráče podporovaly vlivné osobnosti dané doby. Z mingské 
Číny pochází zápis od západních pozorovatelů, že bylo s pa
dukovými mistry neboli kosu zacházeno uctivě. Lidé, kteří ro-
zumějí pravidlům hry perfektně, jsou objektem úcty. K zahrání 
jedné partie s nimi je potřeba projít speciálním rituálem. Mis-
trům se zde dostává velkému respektu.

Čo Sunsängovi se dostávalo nejvyšší podpory a ochrany od 
krále Sedžonga a prince z Anpchjŏngu. Po něm následoval I Sŏ, 
李曙 (1447 – 1498), jak je napsáno v Kim Tosuově, 金道洙 

(1699 – 1733) Kidžadžŏnu, 碁者傳. Vyskytuje se termín kikäk, 
棋客, profesionální hráč paduku. I Sŏ byl obdivuhodný člověk, 
který velmi vynikal v Sedžoově třítisícičlenné domácnosti. 
Dostal přezdívku Ilsugi, 一手碁, doslova jeden tah v paduku. 
Účastnil se jednoho z poselství do mingské Číny, během pobytu 
na tamním dvoře zahájil padukovou soutěž, ale pravděpodobně 
se jí sám neúčastnil.

I Sŏ se přátelil s Jun Hongimem, 尹弘任. Ač byli často spo-
lu, záznamy o něm se objevují pouze v padukové genealogii, 
kterou uvádí I Čchŏng ve svých dějinách paduku. Jun Hongim 
porazil svého přítele (pravděpodobně též učitele) až na sklonku 
jeho života. O tomto kuksu nejsou k dispozici informace o datu 
narození ani úmrtí. Navíc po něm se záznamy o kuksu vytrácí 
a pokračuje až Jun Čchanhong, 庾纘洪 (1626 – 1697).

Jun Čchanhong se stal kuksu s elegantní jednoduchostí, vy-
nikal velkým talentem. Po období bez záznamů se objevila opět 
výraznější osobnost. Ale příliš holdoval alkoholu a byl celkem 
výstřední osobností, spíš než ctěn byl kritizován. Pouze někteří 
lidé oceňovali přirozenou krásu jeho (padukových) tahů, jedním 
z nich byl básník Hong Sedä, 洪世泰 (1653 – 1725). Báseň se 
paduku přímo netýká, ale básník ji psal po jejich společných 
setkáních, při nichž skládali básně. Odloučení ho pokaždé na-
plňovalo smutkem.

Poslední dobou pouze k tobě mne to táhne.
Jak nést rozloučení s tvým odchodem. 
Jedeš lodí po široké podzimní řece.
Při pohledu na oceán verš po verši básně skládáš…

Po Jun Čchanhongovi přebral padukové žezlo Čang Munik, 
張文翼. To bylo již za krále Sukdžonga, 肅宗王 (1661 – 1720). 
Pokaždé, když byl součástí poselství do Číny dynastie Qing, 
清朝 (1660 – 1912), tak byl pro svůj vynikající padukový um 
zapsán do Přijímací knihy návštěv, 迎接都監. Na jedné z cest 
dostal rukopis císaře Wanli, 萬曆 (1572 – 1620), císaře, který 
vládl v době Imdžinské války. Čínská vojska království Čosŏn 
v boji proti Japoncům pomáhala. Král Sukdžong byl z takového 
daru unesen. Nechal postavit v královském paláci svatyni a do ní 



152 153

rukopis umístil a Čang Munikovi to nikdy nezapomněl. Nicmé-
ně se Čang Munik nestal v Čosŏnu vysokým úředníkem, ač měl 
příslušné zásluhy, místo toho odešel na qingský dvůr hrát paduk.

Po něm následoval Han Täsu. Je to mistr v období krá-
le Jŏngdžoa, 英祖王 (vládl 1724 – 1776). Sice byl Han Täsu 
poslán do vyhnanství, ale to nemělo vliv na to, že toto obdo-
bí je bohaté na záznamy o paduku. Za vlády králů Jŏngdžoa 
a Čŏngdžoa, 正祖王 (1776 – 1800) se paduková skupina až 
skoro divoce šířila. Skupina mistrů se rozšiřovala po celé zemi 
a rozdělovala se na mistry domácí, hjanggi, 鄕碁, provinční, 
togi, 道碁 a národní, kuggi, 國碁.

Toto období se nazývá padukovým obdobím „válčících 
států“10. Tyto boje sjednocoval Kim Čongkü, 金鍾貴, byl ku
ggi. Další hráči, umocňující rivalitu v paduku, byli po celé zemi 
rozsetí. Kim Hanhŭng, 金漢興, I Haksul, 李學述, Ko Tong, 高
同, I Pchil, 李馝, Čo Susam, 趙秀三 (1762 – 1849), Čŏng Pak, 
鄭樸, Čŏng Unčchang, 鄭運昌, Kim Sŏksin, 金錫信 a další 
zvučná jména, začala rivalita padukových mistrů. Ti všichni 
soupeřili s Kim Čongküem.

Obrázek 141 Kuksu Kim Čongkü a jeho diváci

10]  Odkazuje k historickému období Jar a podzimů, 春秋戰國時代. Období 
před sjednocením Číny dynastií Qin, 秦朝, roku 221 př. n. l.

Tato anekdota pochází z díla Hosanösa, 壺山外史 z 19. sto-
letí, autorem je literát Čo Hŭirjong, 趙熙龍 (1797 – ?). Kim 
Čongkü a Kim Hanhŭng byli nejlepšími hráči své doby a kdy-
koli spolu hráli, měli velké množství diváků. Kim Čongkü byl 
držitelem titulu kuksu až do své smrti v 90. letech. Ale Kim 
Hanhŭng, ještě mladý a bez pokory, se vytahoval, že když přijde 
na paduk, nemá sobě rovného. Jednoho dne navštívil staršího 
Kim Čongküa a hrál s ním partii paduku. Shromáždil se okolo 
nich dav. Kim Hanhŭngovy kameny na padukpchanu svým po-
stavením připomínaly cválajícího koně nebo hladového jestřába 
chystajícího se na svou kořist. Naproti tomu postavení kamenů 
Kim Čongküa působilo stejně křehce jako kameny dnešního 
hráče I Čchanghoa, 李昌鎬 (*1975). Hra byla zhruba v půlce, 
když byl Kim Čongkü zahnán do kouta. Dav začal šeptat, že 
dnes asi vyhraje mladý Kim Hanhŭng. Poté, co se dlouze Kim 
Čongkü díval na padukpchan, odstrčil ho, stoupl si a řekl, že 
má unavené oči a že by mohli partii přerušit a pokračovat v ní 
druhý den ráno, až bude jeho mysl opět čistá. Dav si mumlal, že 
nikdy neslyšel o partii paduku, která by trvala dva dny (velký 
rozdíl oproti Japonsku). Ale i tak druhý den ráno přišli diváci 
znovu. Kim Čongkü se zase díval na padukpchan a konečně 
zahrál tah. Tento zázračný tah jako by zastavoval tok řeky nebo 
ničil pevnosti. Tímto jedním tahem se partie otočila v Kim Čon-
gküho prospěch a on ji vyhrál. Dav užasl. 

Z dalších vynikajících hráčů byl Čŏng Unčchang. I Sŏgu ve 
svých biografiích Kigäk sodžŏn, 棋客小傳 o setkání Kim Čon-
gküa a Čŏng Unčchanga takto zaznamenal:

Čŏng Unčchang hledal Kim Čongküa po celém Čosŏnu. 
Cestou potkal Čŏng Paka, zahrál si s ním a za odměnu dostal 
darem prostředky na další cesty. Prošel z hlavního města Ha-
njangu do Pchjŏngjangu a dál a nikde ho nemohl najít. Již byl 
zoufalý, na nic jiného než na paduk nemohl myslet. Za takovou 
partií paduku by šel tisíce mil. To, že se s ním stále nemohl se-
tkat, bylo pro něj velmi frustrující. Ale nakonec na něj konečně 
narazil, v oblasti Kwansŏ, 關西地方 (dnes v KLDR). Koneč-
ně zasedli k padukpchanu a hráli. Pokládali kameny a hra byla 
vyrovnaná. Takto začala bitva. Po chvíli Čŏng Unčchangovi 
vyhrkly slzy. Jak moc dlouho očekával tento moment. Setkal 
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se s nejlepším mistrem království. Kdyby ho dokázal porazit, 
neváhal by ani na chvíli a na jeho místo by nastoupil on sám. 
Když partie začala, Čŏng Unčchang vypadal na rozdíl od svého 
oponenta Kim Čongküa velmi přirozeně.

Tuto partii Čŏng Unčchang vyhrál. A tak překonal Kim Čon-
gküa a ještě více se ponořil do tajemného světa paduku a této 
cestě zasvětil celý svůj život. Čŏng Unčchang byl člověkem, 
jenž ukazuje cestu mjŏngina, 名人 (mistr v paduku). Cesta 
mjŏngina je cestou profesionála. Ten, kdo zradí pro peníze, pro-
fesionálem není, tj. takový mistr se nesmí snížit k hazardní hře. 
Profesionální duch je čestný, důvěryhodný a odpoví na výzvu. 
Čŏng Unčchang byl chudý, narozený v rodině s nízkým půvo-
dem pocházející z Posŏngu, 寶城 v provincii Čŏlla, měl rád 
paduk, vypracoval se svou pílí, sdílel útrapy chudoby a odmě-
nou mu bylo vědomí, že se stal nejlepším mistrem v království 
Čosŏn.

I Sŏguův záznam neukazuje, jaký způsob paduku spolu hrá-
li, zda korejský sundžang, nebo jiný. Takových záznamů, kte-
ré to osvětlují, je málo. Z toho by se dalo vyvodit, že se hrál 
převážně jeden. Ale který? Prameny mlčí. Je to téma, které je 
potřeba ještě hlouběji prozkoumat.

Čŏng Unčchangovým následovníkem a žákem byl Kim 
Sŏksin, 金錫信. Byl jeho vytrvalým studentem a nakonec ho 
svými schopnostmi předčil. Než svého učitele překonal, sehrál 
s ním tisíc partií.

Čŏng Unčchang své žáky kromě padukových technik učil 
i to, jak se správně u paduku chovat. Učil je přijímat porážku, 
čistě a s elegancí. Teprve potom je nechal hrát s někým dalším.

Po Kim Sŏksinovi se stal posledním čosŏnským kuksu Kim 
Mansu, 金萬秀. Některé prameny ho již umísťují mezi Druhou 
linii kuksu.

Po všechny generace kuksu vždy existoval někdo, kdo je 
podporoval a držel nad nimi ochrannou ruku. Dobrými hráči 
a zároveň podporovateli byli např. Kim Čosun, 金祖淳 (1765 – 
1832), Kim Mungŭn, 金汶根 (1801 – 1863), Kim Čwagŭn, 金
左根 (1797 – 1869), Čo Tusun, 趙斗淳 (1796 – 1870), dokon-
ce i Täwŏngun, 大院君 (1820 – 1898), uváděný v padukových 
pramenech vlastním jménem I Hahŭng, 李昰應. Täwŏngun byl 

otcem krále Kodžonga, (高宗王, vládl 1863 – 1907), místo kte-
rého vládl jako regent v letech 1863 – 1873, byl významným 
politikem. Těchto a dalších mistrů Čosŏnu, označovaných jako 
První linie kuksu, je velmi mnoho, bohužel o nich toho není 
příliš zaznamenáno. Není jasné, co tito lidé vlastně dělali, co je 
živilo. Opravdu bylo možné, že pouze chodili po zemi a hráli 
paduk a některý ze šlechticů je sponzoroval a zajišťoval jim 
živobytí?

Koncem 19. století se Korea zapojuje do světové politiky. 
První mezinárodní smlouva byla uzavřená s Japonskem roku 
1876, krátce nato byly uzavřeny smlouvy s USA, Francií, Vel-
kou Británií, Ruskem. S otevíráním Koreje světu a příchodem 
západních vlivů z Japonska přišel i moderní japonský paduk. 
Šířil se velmi rychle, ale korejský sundžang paduk zatím ne-
vytlačoval, koexistovaly společně. Podle dřívějších záznamů tu 
byl paduk japonského typu již dříve, pravděpodobně se v této 
době více šířil spolu s návštěvami japonských hráčů. S tímto 
obdobím se pojí Druhá linie kuksu, počínaje již Kim Mansuem, 
následují Päk Namkju, 白南圭 (1855 – ?), Jun Kjŏngmun, 尹
敬文 a konče velkou osobností No Sačchoem, 盧史礎 (1875 – 
1945). Tito hráči se scházeli v různých sarangpanzích, 舍廊房 
a v nich hráli. Sarangpang byla místnost v domě, v níž se ko-
rejští muži oddávali oddechovým aktivitám, nejen paduku, ale 
i skládání básní či studiu. Když byl ve 30. letech 20. století 
založen první organizovaný kiwŏn, byl ve své podstatě pouze 
velkým sarangpangem.

Tito kuksu se drželi tradice sundžang paduku, jež svým za-
hajovacím postavením vynechává zahájení a začíná hned ostrý 
boj střední hry. Obzvlášť spojovaný se sundžang padukem je 
hráč Jun Kjŏngmun. Nesporným faktem je i to, že tito hráči 
neměli žádný druh obživy, pouze hráli paduk, byli tedy velmi 
chudí.
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Obrázek 142 Fotografie hráčů paduku po otevření Koreje

Po otevření Koreje začali do Čosŏnu jezdit japonští profe-
sionální hráči, aby vyzvali na souboj místní kuksu. První přijel 
Karigane Juiniči, 雁金 準一 (1879 – 1959). Byl to japonský 
profesionální hráč, posmrtně mu byla udělena třída devátý dan. 
Päk Namkjua porazil roku 1898. Nebyla to oficiální návštěva 
a jako samotný to měl v Sŏulu těžké. Dal si inzerát do novin, 
že si zahraje paduk s kýmkoliv. Päk Namkju v Sŏulu hrával 
s japonskými rezidenty a všechny je svou silou o mnoho pře-
vyšoval. Kdyby porazil Karigana, zvětšil by tím svůj respekt. 
Byl hráčem sundžang paduku, a tak spolu hráli obě varianty. 
Päk Namkju se ujal role váženějšího hráče a Karigane musel 
hrát jako první. Tehdy bylo v Koreji obvyklé začínat s bílými 
kameny. Domluvili se na systému posuvného hendikepu, po 
čtyřech prohrách se hendikep zvyšuje. Karigane neprohrál ani 
jednu partii a Päk Namkju skončil na čtyřech hendikepech v ja-
ponském paduku a na dvou hendikepech v sundžang paduku. 
I když nebyly Kariganovy výhry vždy jasné a jednoznačné, Päk 
Namkju ho označil za padukového genia. O těchto zápasech je 
zmínka v novinách Tongnip sinmun, 獨立新聞 z roku 1899.

Obrázek 143 Dvě ukázky z novin Tongnip sinmun o návštěvě 
japonského slavného mistra paduku

Co říci závěrem? Jak již bylo mnohokrát řečeno, pramenů je 
málo, existují většinou jen zmínky, z kterých se dá pouze teo-
retizovat. Představa je taková, že paduk v období Čosŏn patřil 
k běžnému druhu zábavy, šířil se živelně a nekontrolovatelně, 
neexistovala žádná organizace, která by jej měla pod dohledem 
a která by hlavně zanechala pro budoucí generace nějaké mate-
riály, z nichž by si bylo možné udělat představu, jak to všechno 
vypadalo a probíhalo.

Nicméně je nutné mít pozitivní přístup a vážit si toho, že se 
alespoň něco zachovalo. Z toho mála, co je k dispozici, je vidět, 
že paduk na Korejském poloostrově byl již od nejstarších dob, 
že patřil k životu po celá dlouhá staletí. Rozvíjet a systematicky 
studovat se začal až ve 20. století. Modernizace šla ruku v ruce 
s japonským vlivem, převzetím profesionálního systému a sys-
tému turnajů.

Jak náš padukový příběh pokračuje dál?
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Příchod moderního paduku
S otevíráním Koreje světu v druhé polovině 19. století při-

cházelo do země mnoho cizích vlivů, jedním z nich bylo i po-
stupné šíření paduku japonského typu.

A naopak byla i Korea uvedena do světa, vznikaly různé 
spisy o cestách na Dálný východ. Již v této době byl korejský 
paduk představen světu, a to v knize Korejské hry vydané v roce 
1895. Mimo jiné zde byl poprvé popsán i korejský sundžang 
paduk11.

Existuje rovněž fotografie z roku 1902 pořízená anglickým 
cestovatelem a fotografem Herbertem Georgem Pontingem 
(1870 – 1935). Na této fotografii jsou dva literáti hrající paduk, 
jedním z nich je Jun Ŭngrjŏl, 尹雄烈 (1840 – 1911), jenž byl 
otcem reformního politika Jun Čchihoa, 尹致昊 (1865 – 1945). 
Paduk cizince pravděpodobně příliš nezaujal, protože není zná-
mo, že by se o něm někde zmiňoval.

Obrázek 144 Fotografie Herberta Pontinga

Také se v této době začala formovat organizační struktu-
ra, která vyústila vznikem Korejské asociace paduku. Období 
pozdního Čosŏnu do začátku japonské okupace bylo obdobím 
velkých a rychlých změn. Tyto změny probíhaly v souladu 
s celkovými změnami společnosti. V minulosti byla výhrad-
11]  V originále Korean games, autorem knihy byl americký antropolog Ste-

wart Cullin (1858 – 1929).

ním sponzorem paduku šlechta, ale mocné klany byly nyní roz-
puštěny. Se vzrůstajícím průmyslovým bohatstvím se objevili 
sponzoři nové doby.

Formování korejského paduku v období 
japonské okupace (1910 – 1945) 
Po celé dějiny Koreje je málo pramenů o paduku, veškeré 

informace, které jsou k dispozici, jsou pouhé legendy a různé 
podivné příběhy. Z období japonské okupace je informací do-
konce ještě méně.

Byly zakládány první kiwŏny, místa setkávání hráčů. To při-
spělo ke značné demokratizaci hry, protože byly otevřeny všem. 
Taková veřejná místa určená pro hraní paduku dříve nebyla, 
vrchní vrstva se scházela v soukromí, na veřejnosti se odehrá-
valy partie mezi jednotlivými chudými mistry.

Nejvýznamnějším kiwŏnem, který byl nejen místem ke hra-
ní, ale částečně i organizací, byl Kjŏngsŏng kiwŏn v letním síd-
le bratra královny Min12, Min Jŏnghü, 閔泳徽 (1852 – 1935). 
Zakládající členové byli No Sačcho, (盧史礎 (1875 – 1945), 
Čchä Kŭngmun, 蔡極文 (1870 – 1937), Ju Činha, 柳鎭河 
a Čŏng  Kjučchun, 丁奎春. Min Jŏnghü je podporoval finančně 
a současně kiwŏn vedl. Konal se tu roku 1937 i první padukový 
turnaj. Byla zde také vydána první kniha, Kibo, 棋譜 od Čchö 
Namsŏna, 崔南善 (1890 – 1957), byl to rukopis partiářů a úloh 
z roku 1835, ke kterým Čchö sepsal komentář. Byl také vy-
dáván první padukový měsíčník Sindžŏng kibo, 新訂棋譜 (od 
roku 1933). 

12] Královna Min, po založení císařství 1894 císařovna Min, Mjŏng

sŏnghwanghu, 明成皇后 (1851 – 1895), byla první ženou krále 
Kodžonga. Byla zavražděna.
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Obrázek 145 Ukázka padukových úloh v knize Kibo od Čchö 
Namsŏna

Velkou postavou korejského paduku v první polovině 20. 
století byl kuksu No Sačcho. Byl studentem Päk Namkjua a an-
gažoval se též v počátcích vytváření padukových struktur. Byl 
takovým předchůdcem Čo Namčchŏla, 趙南哲 (1923 – 2006), 
který je považován za skutečného otce moderního paduku 
v Koreji. No Sačcho stál u založení Kjŏngsŏng kiwŏnu v roce 
1930 spolu s Minem.

V novinách Čungö ilbo, 中外日報 se dne 5. 12. 1926 ob-
jevily poprvé zápisy partií sundžang paduku a zároveň s tím 
žebříček padukových hráčů. Byl to vůbec první žebříček, který 
existoval. Do té doby se v Koreji nepoužívaly ani třídy. Mís-
to toho byli hráči v žebříčku rozděleni do tří skupin: Nejlepší, 
čosŏnilsu, 朝鮮一手, další čosŏnilsuŭi taŭm kanŭn su, dále, 
čosŏnilsuŭi taŭmdaŭm kanŭn su. V žebříčku se objevilo patnáct 
hráčů, mezi třemi nejlepšími byl i Päk Namkju.

V době japonské okupace se hrály různé druhy paduku, ale 
je patrné, že hráči si chtěli udržet domácí herní tradici a věno-
vali se sundžang paduku ve větší míře, a je celkem možné, že 

to bylo i více než v minulosti. Je to zřejmé i na zápisech partií, 
které vycházely v novinách.

Obrázek 146 Ukázka partie sundžang paduku v novinách Čosŏn ilbo
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Obrázek 147 Kompletní zápis výše zveřejněné partie v novinách 
Čosŏn ilbo

Aby hráči vyjádřili svou touhu hlásit se k dědictví domácího 
sundžang paduku, nechali hráči Čchä Kŭngmun, Čŏng Kjuč-
chun a Ju Džinha otisknout v novinách Čosŏnilbo 17. 1. 1934 
zakládací listinu Čosŏn kiwŏnu, což byla první oficiální padu
ková organizace na území Koreje. Paduková asociace byla za-
ložena na ochranu tradičních kulturních hodnot, do nichž hráči 
zahrnovali právě sundžang paduk.

Do organizace se přidal Jun Čubjŏng, 尹周丙 (1893 – 1957), 
s jehož příchodem se aktivity sdružení ještě rozšířily. Po tři roky 
hráči společně pořádali zápasy a vydávali v novinách Čosŏn 
ilbo zápisy partií. To než přišel rok 1937 a s ním diktát japon-

ských okupantů. K Novému roku museli přijmout moderní, tj. 
japonský paduk a sundžang paduku se vzdát. Poslední partie 
sundžang paduku mezi No Sačchoem a Čchä Kŭngmunen vyšla 
v novinách ještě na konci března 1937.

Ale přesto se paduk nepřestával dále rozvíjet. Dříve ne-
zkoumané možnosti v zahájení, neexistujícím v minulosti, daly 
nový potenciál hráčům pro zlepšování vlastní síly. Ale zakoře-
něná bojovnost zůstala. Ne náhodou je jeden z nejlepších hráčů 
všech dob, I Čchangho, mistrem v koncovce. Tato historická 
zkušenost rychlého zahájení a přímý vstup do bojů střední hry 
umožnila korejským hráčům dominovat na světové padukové 
scéně od 90. let 20. století. Dědictví existuje, ale sundžang pa
duk jako varianta hry nepřežil.

V létě roku 1937 byly pořádány první oficiální profesionál-
ní turnaje, přestože ještě nebyla založena instituce profesionálů 
tak, jak ji známe dnes. Jednalo se o Kuksu sŏndžŏng ükitähö, 
國手選定圍棋大會, který sponzorovaly noviny Mäil sinbo, 每
日申報. Konal se 30. 6. 1937 a účastnilo se jej osm hráčů a je-
den novinář, celkem tedy devět účastníků. Druhým turnajem 
byl Čŏnčosŏn paduk sŏnsuwŏn tähö, 全朝鮮圍棋選手權大
會, který sponzorovaly noviny Tonga ilbo, 東亞日報, jehož se 
účastnilo deset hráčů.

Zrod profesionálního paduku

Otec zakladatel Čo Namčchŏl, 趙南哲 (1923 – 2006)
Pod nátlakem z japonské strany museli představitelé Čosŏn 

kiwŏnu vydat k 1. 1. 1937 prohlášení, že se sundžang paduku 
vzdávají. Ju Džinha na konci roku rekapituluje ve svém článku 
v novinách Tonga ilčä poslední rok a vzpomíná na sundžang pa
duk, ale přiznává, že s odstraněním nařízeného postavení kame-
nů na začátku partie se otevírají nové možnosti, jak si připravit 
základnu pro boje střední hry, a těší se na nový výzkum a jeho 
přínos. V tomto článku nejen rekapituluje vývoj v posledním 
roce a píše vzpomínky, ale nastiňuje i vizi do budoucna, když 
se zmiňuje o mladých a nadějných hráčích, I Jongdžuovi, 李用
周 a Čo Namčchŏlovi, se kterými se setkal v létě na turnajích 
a ihned rozpoznal jejich velký talent.
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Čo Namčchŏl byl prvním korejským hráčem, který prošel 
japonským vzděláním v profesionálním paduku. I když samo-
zřejmě nebyl prvním korejským hráčem, který se do Japonska 
mezi padukovou společnost dostal, byl prvním, kdo tam studo-
val a uspěl.

Od čtrnácti let pobýval v Japonsku v padukové škole profe-
sionálního hráče Kitani Minoru, 木谷 実 (1909 – 1975), jenž 
byl v té době držitelem sedmého danu. Kitani navštívil Koreu 
roku 1933 a sehrál s desetiletým Čo Namčchŏlem výukovou 
partii. Již tehdy Kitani rozpoznal jeho velké nadání pro paduk 
a doporučil jeho otci, aby ho poslal na studium do Japonska. 
Paduk se sice malý Čo naučil od svého otce, ale ten ho tehdy do 
Japonska nepustil. Chtěl, aby nejdříve dokončil základní školu 
a naučil se trochu japonsky.

O čtyři roky později, roku 1937, se Čo konečně dočkal a od-
jel na paduková studia do Kitaniho školy. Pouze pět měsíců mu 
stačilo na to, aby byl přijat mezi jŏngusängy. I když je pravdě-
podobné, že pro něj platila jiná, mírnější pravidla, než pro do-
mácí, stejně tak jako je tomu v posledních dvaceti letech s pa
dukovými studenty se Západu. O čtyři roky později (1941) se 
stal profesionálem a další dva roky nato se vrátil domů (1943). 
Krátce po návratu sehrál partie s několika silnými hráči z 30. let 
v čele s No Sačchem a všichni do jednoho od něj utrpěli velikou 
porážku. Tyto partie byly publikovány v novinách a vzbudily 
velký ohlas, hlavně díky tomu, že zkušení kuksu byli pokořeni 
od dvacetiletého mladíka.

Když se pomine nevole vůči ukončení tradičního sundžang 
paduku, tak se v padukové literatuře ani v pramenech nevysky-
tuje žádná nevole hráčů vůči japonské okupaci a přijímá se veš-
kerý japonský padukový import. Proto nebyl problém přijmout 
navrátivšího se Čo Namčchola mezi sebe i přes jeho japonská 
studia, byl vítaným novým elementem, jenž sliboval zlepšení 
hráčské úrovně v zemi. A skutečně, po necelých padesáti letech 
korejští profesionálové začali ty japonské drtivě porážet.

Po návratu domů se Čo začal věnovat popularizaci a rozvoji 
korejského paduku. Ihned po osvobození roku 1945, podle vzo-
ru Japonské asociace paduku, Nihon kiinu, 日本棋院, založené 
již roku 1924, založil Hansŏng kiwŏn, 漢城棋院, který byl roku 

1948 přejmenován na Čosŏn kiwŏn, 朝鮮棋院, 1949 na Tähan 
kiwŏn, 大韓棋院 a konečně roku 1954 na Hanguk kiwŏn, 韓
國棋院. Tak se instituce Korejské padukové asociace jmenuje 
dodnes. Prvním prezidentem se stal Jun Hobjŏng a prvním ředi-
telem Čang Kjŏnggun.

Roku 1948 se konala první národní soutěž Čŏnčosŏn üki 
sŏnsukwŏn tähö, 全朝鮮圍棋選手權大會, sponzorovaná no-
vinami Jŏnhap sinmun. Vítězem se stal Čo Namčchŏl. Počet 
účastníků není známý, ani jejich jména. Tento turnaj se pořádal 
celkem pětkrát. Se vznikem oficiální asociace bylo možné, aby 
Korea měla vlastní profesionální hráče. A právě tato soutěž se 
v roce 1950 stala prvním turnajem o to, stát se profesionálem. 
Z tohoto turnaje vyšlo celkem čtrnáct profesionálů. Čo se stal 
třetím danem, ostatní obdrželi třídu první dan, čchödan, 初段.

Rozvoj turnajů pokračoval a dominoval v nich stále Čo 
Namčchŏl. V roce 1953 se konal první celostátní turnaj s fi-
nálovou partií na více vítězných partií, kdy Čo porazil Kim 
Mjŏnghwana (jenž dosáhl čtvrtého danu, nyní je to hráč v dů-
chodu) přesvědčivě 3:0.

V roce 1954 se konal první turnaj, na kterém se udělova-
ly vyšší danové třídy, Sŭngdan tähö, 勝段大會 a byl pořádán 
kvalifikační turnaj, tj. o to stát se profesionálním hráčem, Ip
dan tähö, 入段大會. Ten vyhrál Kim Tchähjŏn (1910 – 2001). 
Bylo mu již přes čtyřicet let, ale tehdy nebyla ještě žádná věko-
vá omezení ani tak silná konkurence. Ani výkonnostní úroveň 
těchto nových korejských profesionálů nebyla příliš valná, za-
tím pro ně nebylo možné konkurovat ostatním hráčům pocháze-
jícím nebo studujícím v Japonsku a v Číně.

Roku 1955 Hanguk kiwŏn publikoval první knihu, Úvod do 
paduku, Ükigäron, 圍碁槪論, autorem nebyl nikdo jiný než Čo 
Namčchŏl. Téhož roku začíná vycházet měsíčník Kido, 期道.

První mezinárodní akcí pro hráče nově vzniklého Hanguk 
kiwŏnu byl turnaj Hančung üki kjorjudžŏn, 韓中圍棋交流
戰 na Tchaj-wanu. Za Koreu se účastnili Čo Namčchŏl, Kim 
Pongsŏn, Čang Gukwŏn, 張國園 a Min Jŏnghjŏn. Domů se 
vrátili se slávou díky úspěšným výsledkům, získali šestnáct ví-
tězství a pouze osm porážek, což v té době nikdo neočekával.
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Roku 1956 se konal první oficiální profesionální turnaj 
Kuksudžŏn, 國手戰. Je to nejdéle trvající profesionální turnaj, 
již má více než šedesátiletou historii. I když není nejdotovaněj-
ším turnajem, jeho vítěz je i dnes pokládán za korejskou jednič-
ku. Turnaj byl tehdy sponzorovaný novinami Tonga ilbo, 東亞
日報. Tento deník jej sice dodnes pořádá, ale hlavním sponzo-
rem je již automobilová společnost Kia. Vítězem prvního roč-
níku se stal opět Čo Namčchŏl. Titul držel nepřetržitě až do 
roku 1965. Profesionálních turnajů přibývalo, v současné době 
je jich každý rok kolem deseti, od roku 1989 se pořádají pravi-
delně i mezinárodní profesionální turnaje.

Obrázek 148 Do roku 1965 v podstatě všechna první místa patřila 
Čo Namčcholŏvi.

Toto byly počátky korejského profesionálního paduku a jeho 
organizací. Velkou zásluhu na nich má Čo Namčchŏl, jenž byl 
jednak obdivován za svou padukovou sílu, jednak byl vůdčí 
osobností tehdy malé skupiny, která se během sedmdesátileté 
historie rozrostla na velkou společnost s více než dvěma sty 
profesionálními hráči.

Čo Namčchŏl je od roku 1984 čestným prezidentem Hanguk 
kiwŏnu, dostal několik vyznamenání a řádů, do 70. let 20. sto-
letí byl pravděpodobně nejsilnějším korejským hráčem a vyhrál 
za tuto dobu třicet domácích titulů, vydal několik knih, patří 

mu prvenství v televizním vysílání o paduku, které se konalo 
roku 1958. Jeho úlohou v tomto pořadu bylo okomentovat pro 
diváky partii z právě probíhajícího turnaje.

Spekuluje se, že kdyby tenkrát, v roce 1933, odjel s Kitanim 
do Japonska, možná by všechno dopadlo úplně jinak. Možná by 
v Japonsku zůstal a rozvíjel svou kariéru tam. To se o pár let poz-
ději přihodilo jeho synovci, Čo Čchihunovi, 趙治勳 (*1956). 
Ten odjel do Japonska na studium paduku v šesti letech (1962), 
stal se tam profesionálním hráčem (1968) a již se do Koreje 
nevrátil. Stal se nejsilnějším japonským hráčem, dominoval 
zvláště v 80. letech. Je držitelem japonského rekordu v počtu 
vyhraných titulů, za svou kariéru jich získal již třiasedm desát.

Období Kim Ina, 金寅 (*1943)
Hráči, kteří se stali profesionály v 50. letech, jako byl např. 

Kim In, Čo Sangjŏn (starší bratr Čo Čchihuna), Kim Čägu, 
金在九 (*1938), byli přezdíváni jako „Čo Namčchŏlovy děti“. 
Absolventský turnaj o to, stát se profesionálním hráčem se ko-
nal pravidelně od roku 1954. Kim In se stal profesionálním 
hráčem v roce 1958, bylo mu čtrnáct let. Zpočátku byl mezi 
Čo Namčchŏlem a „mladíky“ velký výkonnostní rozdíl, zvláště 
kvůli tomu, že jim chybělo studium v Japonsku. Ale rozdíl se 
postupem času snižoval.

Za nejtalentovanějšího hráče z mladých profesionálních 
hráčů byl označován Čo Sangjŏn. Odjel na studia paduku do 
Japonska v roce 1960, bohužel neuspěl, profesionálním hráčem 
se tam nestal a ze světa paduku se vytratil. Po něm se vydal do 
Japonska Kim In, až čtyři roky po složení profesionálních zkou-
šek, roku 1962. Po osvobození je vlastně prvním korejským 
hráčem, který do Japonska na studium paduku odjel a uspěl. 
Studoval zde opět v Kitaniho škole, strávil tu něco přes jeden 
rok. Na studiích byl velmi chválen a označován za výjimečně 
talentovaného.

A Kim In konečně roku 1965 na Kuksudžŏnu prolomil dva-
cetiletou nadvládu Čo Namčchŏla a sesadil jej z jeho trůnu, 
porazil ho v poměru 3:1. Tehdy si Kim In držel skvělý poměr 
vítězství a porážek, s přehledem získal sedm titulů. V roce 1965 
měl sedmadvacet vítězství a tři porážky, v roce 1968 měl pade-
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sát šest výher a pouhých osm proher. Tyto jeho dva výsledky 
zaujímají ve statistice korejských profesionálních hráčů přední 
místa. Je to srovnatelné i s výkonem I Čchangha v době jeho 
vrcholu (1992), jeho sezóna byla zakončena sedmdesáti pěti ví-
tězstvími a pěti prohrami. A tak se stala druhá polovina 60. let 
dobou nadvlády a kralování Kim Ina.

Jak Čo Namčchŏl stárl a jeho konkurenti se zlepšovali, byl 
postupně obírán o své tituly, v sezóně 1970/1 byl dokonce po-
ražen ve všech zápasech o titul, ať už se jednalo o Wangüdžŏn, 
王位戰 (1966 – 2007), Pchäwangdžŏn, 覇王戰 (1959 – 2001?) 
nebo Kuksudžŏn. Posledním titulem, který mu zbýval, byl 
Mjŏngin z turnaje Mjŏngindžŏn, 名人戰 (od 1968). Poté, co 
musel roku 1971 i tento titul odevzdat mladšímu rivalovi, byl 
tento souboj později obrazně nazýván jako „Poslední večeře 
Páně“. Tehdy ho zaskočil další mladý hráč, Sŏ Pongsu, 徐奉
洙 (*1953).

Doba Kim Ina je nazývána dobou romantickou, nové turnaje 
byly již zavedené, končila „jednotvárná“ doba Čo Namčchŏla 
a začalo se objevovat více hráčů, kteří mezi sebou soupeřili 
o cenné výhry v turnajích. Za Čo Namčchŏla byla paduková 
populace malá a ne příliš vidět, zato s přibývajícím časem se 
začalo objevovat mnoho talentovaných mladíků a o paduk se 
začala zajímat vrstva intelektuálů. Obdivovatelů paduku při-
bývalo. A tak byla paduková komunita obohacována zevnitř i 
zvenku. 

Dokladem popularity může být nadšení pusanských fanouš-
ků, když Kang Čchŏlmin, 姜哲民 (1939 – 2002) odebral Kim 
Inovi titul sponzorovaný novinami Pusan ilbo, 釜山日報, pro-
tože Pusan byl Kangovou domovinou a byl tam jako nejsilnější 
pusanský hráč velmi oblíbený.

Kim Inovu nadvládu na korejské padukové scéně ukončil 
mladý hráč Čo Hunhjŏn. Jeho přirozený talent a záliba v příro-
dě a popíjení s přáteli mu vynesla přezdívku Čŏngsan, 靑山, do-
slova „Modrá hora“. Od roku 1974 začal Kim In tahat za kratší 
kousek provazu a jeho dominance se pomalu začala rozpouštět 
ve prospěch Čo Hunhjŏna.

 

Obrázek 149 Kim Inova partie na veřejném prostranství

Čo Hunhjŏn, 曺薰鉉 (*1953)
Kim In byl nezapomenutelným hráčem a nasadil svými vý-

sledky ve své nejlepší formě budoucím hráčům velmi vysokou 
laťku. Nicméně Čo Hunhjŏn byl důstojným nástupcem na ko-
rejské profesionální špičce. V Koreji uspěl v Ipdan tähö (turnaj 
o to, stát se profesionálem) již v devíti letech (1962). To mu ale 
nikterak neulehčilo jeho studium v Japonsku. Když se tam o 
rok později vydal, trvalo mu další tři roky, než uspěl u tamních 
zkoušek. Po jejich složení v Japonsku nějakou dobu zůstal a 
účastnil se místních turnajů. Ale roku 1972 se vrátil do Koreje, 
aby mohl nastoupit do vojenské služby. Do Japonska se poté již 
nevrátil.

Svůj první domácí korejský titul vyhrál hned roku 1973, 
když porazil ve finále turnaje Čchögoü, 最高位 (1959 – 1997) 
Kim Ina. Tím započal svou zářnou kariéru, během níž již získal 
sto padesát titulů, jedenáct z nich mezinárodních.

Pro svou sympatickou povahu a úspěchy na domácí a po-
sléze i mezinárodní scéně byl velmi oblíbenou postavou teh-
dejších korejských fanoušků. Paduk se stával oblíbenějším a 
oblíbenějším, zvláště poté, co do kolbiště vstoupil nový hráč, 
Čoův student I Čchangho, který byl zároveň jeho jediným žá-
kem. V 90. letech, když vyhrával jeden mezinárodní turnaj za 
druhým, vzrostl počet korejských hráčů paduku z pěti na deset 
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milionů a na přelomu tisíciletí uváděly statistiky, že přibližně 
sto tisíc dětí navštěvuje padukové todžangy.

Paduk se na veřejnosti prezentoval jako ušlechtilý druh zába-
vy rozvíjející duševní schopnosti, jeho profesionalizace a dlou-
holeté zázemí Hanguk kiwŏnu vedly k posunu vnímání, že totiž 
není pouze jednou z hazardních kratochvílí starců. I když ješ-
tě dnes amatérští hráči starší generace dávají v kiwŏnech ban-
kovky pod padukpchan a výhra se počítá podle rozdílu skóre 
na konci partie. Tomuto hazardnímu paduku se říká pangnägi. 
Přesto se paduk považuje za vhodný prostředek k rozvíjení 
myšlení, představivosti, koncentrace a pokory. Dlouhá tradice 
paduku v Koreji a úspěchy profesionálních hráčů, kteří ukázali, 
jak je možné si padukem vydělat na živobytí a cestovat po svě-
tě, to vše motivuje rodiče k tomu, aby své děti v hraní paduku 
podporovali.

Obrázek 150 Roku 1990 se hrála jedna z finálových partií o titul 
Kisŏng 棋聖戦 na hoře Päktusan. Na obrázku Čo Hunhjŏn a Ju 

Čchanghjŏk, 劉昌赫 (*1966).

I Čchangho, 李昌鎬 (*1975)
Jeden z nejnadanějších hráčů všech dob, profesionálním 

hráčem se stal již v jedenácti letech a když mu bylo třináct let, 
vyhrál svůj první korejský profesionální turnaj KBS paduk 
wangdžŏn, KBS 圍棋王戰 (od 1980)13, v sedmnácti letech vy-
hrál svůj první mezinárodní turnaj Tongjang, Tongjang kwŏnpä 
sege sŏnsukwŏndžŏn, 東洋證券杯世界選手權戰 (1990 – 
1998)14. V některých sezónách byl téměř nepřemožitelný, doká-
zal vyhrát až 12 z 15 domácích turnajů.

Spolu se svým učitelem Čo Hunhjŏnem drží zajímavé pr-
venství, a to, že každý pořádaný turnaj dokázali vyhrát aspoň 
jednou. V počtu vyhraných turnajů zaostává za svým učitelem, 
vyhrál jich zatím dohromady přes sto čtyřicet, z toho dvacet de-
vět mezinárodních. V současné době již není zdaleka neporazi-
telný a figuruje okolo třicáté příčky korejského profesionálního 
žebříčku.

Obrázek 151 Vítězství I Čchangha nad čínským hráčem Chang 
Hao 常昊 (*1976) v mezinárodním turnaji Ing cupu roku 2001. I je 

pověstný tím, že se nikdy na fotografiích neusmívá.

13] Je vysílán televizní společností KBS, v současnosti je první cena 
21 000 $.

14] Sponzorovaný korejským koncernem Tongjang, 1990 – 1998.
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I Sedol, 李世乭 (*1983) a konec nadvlády lidstva 
nad počítačem
I Sedol je dalším korejským talentem, který přebral pomysl-

né žezlo korejského i světového paduku, i když jeho převaha 
nebyla nikdy tak výrazná jako u předchozích hráčů. S postupem 
doby se zvětšuje konkurence, je mnohem těžší zůstat nepřemo-
žitelným.

Profesionálním hráčem se I stal ve dvanácti letech, první 
vyhraný domácí turnaj měl na svém kontě v sedmnácti letech. 
Vyhrál dva domácí turnaje, Čchŏnwŏndžon, 天元戰 (1996 – 
2012) a Pädalwangdžŏn, 倍達王戰 (1993 – 2000). Za zlomový 
okamžik v kariéře I Čchanghoa a I Sedola je považováno finá-
le Turnaje LG, LGpä sege kiwangdžŏn, LG杯 世界棋王戰 (od 
1997) v roce 2003, které vyhrál I Sedol poměrem 3:1. Do této 
doby byl I Čchangho v těchto dlouhých finálových zápasech na 
více vítězných partií prakticky neporazitelným.

Obrázek 152 Zisk prvního mezinárodního titulu na turnaji Fujitsu 
roku 2002

V poslední době se drží do třetího místa v korejském žeb-
říčku profesionálních hráčů, jeho dosavadní záznam je čtyřicet 
čtyři domácích titulů a sedmnáct mezinárodních.

V březnu roku 2016 byl vybrán jako zástupce lidstva v zápa-
se proti počítačovému programu AlphaGo. Z pěti partií dokázal 
vyhrát pouze jednu, všechny partie skončily bez počítání, vel-
kým rozdílem. Na programu, který by dokázal porážet nejlepší 
hráče světa, se pracovalo desítky let, paduk však přesto zůstával 
poslední hrou, v které byl člověk a jeho mozek lepší než počítač. 
Díky množství variant a nutné dávce citu při hodnocení pozic 
se snad i doufalo, že lidem převaha nad stroji v paduku zůsta-
ne. Bohužel nikoli. Za dalšího vyzyvatele AlphaGo byl vybrán 
jeden z nejlepších čínských hráčů Ke Jie, 柯洁 (*1997). Nako-
nec z tohoto souboje sešlo. Program se zlepšoval tak rychle, že 
by souboj nebyl vůbec zajímavý. Na přelomu roku 2016/2017 
sehrálo AlphaGo na šedesát partií na korejském online serveru 
proti profesionálním hráčům a neprohrálo jedinou partii.

Korejský profesionální paduk na 
mezinárodní scéně
Když došlo v roce 1965 k podpisu normalizační smlouvy 

mezi Koreou a Japonskem a k navázání diplomatických vztahů, 
konal se v Sŏulu první korejsko-japonský turnaj. Byl to turnaj 
pro vysokoškolské studenty (později rozšířen i pro středoškolá-
ky), nikoli profesionály, Han-il tähaksäng paduk tähangdžŏn, 
韓日大學生圍棋大抗戰. O dva roky později byl rozšířen 
o čínské studenty. První profesionální výměnný turnaj měl pou-
ze tři ročníky, a to v letech 1969 – 1972. Systém turnaje byl tři 
hráči proti třem, první ročník skončil vítězstvím Japonska 8:1, 
jediného vítězství pro Koreu dosáhl Čŏng Čchanghjŏn, 鄭昌鉉 
(tehdy byl držitelem čtvrtého danu) nad Išidou Jošio, 石田芳夫 
(*1948). Bylo očividné, že korejský profesionální paduk měl 
ještě velkou rezervu ve svých výkonech.
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Obrázek 153 Korejští profesionální hráči bok po boku během 
výměnného turnaje

Až do roku 1988, kdy se začaly pořádat mezinárodní profe-
sionální turnaje tak, jak jsou známy dnes, měli korejští profesi-
onálové pouze výjimečnou možnost účastnit se mezinárodního 
klání. Takovéto události se konaly již jen tři. Jednalo se roku 
1976 o korejsko-japonské utkání mezi Sŏ Pongsuem a japon-
ským profesionálem korejského původu Čo Čchihunem. Čo sice 
ještě nebyl tehdy na vrcholu své kariéry, ale na korejského repre-
zentanta to stačilo. V roce 1981 se korejský tým utkal s Čínou 
a zvítězil 8:4. V roce 1984 se konal opět týmový zápas proti 
Japonsku, výsledkem bylo jedno vítězství pro Koreu zásluhou 
Čo Hunhjŏna, který porazil japonského hráče čínského původu 
Rina Kaiho, 林海峰 (*1942). Další dvě vítězství patřila Japon-
sku.

V rámci mezinárodních turnajů se nejprve začala rozvíjet 
aktivita mezi japonskou a čínskou asociací paduku, byly pořá-
dané tzv. Super Go Series, což souviselo se snahou japonských 
firem proniknout na čínský trh. Byla to týmová soutěž, na kaž-
dé straně bylo osm hráčů, ale hrála se vždy jedna partie. Vítěz 
partie pokračoval dál, poražený byl nahrazen dalším hráčem ze 
svého týmu. Když jedna ze stran své hráče vyčerpala, byl ko-
nec. Japonsku se v těchto zápasech příliš nedařilo, čínští hráči 

měli větší výdrž a byli schopni vyhrávat několik zápasů v řadě. 
Legendou těchto zápasů se stal Nie Weiping, 聶衛平 (*1952), 
vítěz prvního amatérského mistrovství světa a posléze čínský 
profesionální hráč. Japonci, ač byli v této době považováni stále 
za nejlepší v paduku, prohrávali a podařilo se jim vyhrát až třetí 
ročník roku 1988.

To bylo důvodem vzniku nového modelu mezinárodních 
turnajů s vyřazovacím systémem. V roce 1988 byly pořádány 
hned dva, a to Fujitsu, 富士通杯 (1988 – 2011) a Ing Cup. Ten 
se koná se jednou za čtyři roky. Je pojmenovaný podle padu
kového mecenáše a hlavního sponzora, Ing Changkiho, 應昌期 
(1914 – 1997). Zaměřoval se i na podporu dětí a mládeže, pod-
poroval finančně dokonce i evropské soutěže, vymyslel zjedno-
dušená čínská pravidla paduku – tzv. Ingova pravidla, zavedl 
padukové hodiny podporující čchoilggi. Hanguk kiwŏn se těmi-
to turnaji nechal inspirovat a svůj nový domácí turnaj Tongjang 
od třetího ročníku roku 1992 proměnil na turnaj mezinárodní.

Korea se dostala na vrchol. Tyto turnaje byly otevřeny nejen 
japonským a čínským hráčům, ale i korejským. V 90. letech 
začaly mezinárodní turnaje sponzorovat některé korejské firmy 
(např. LG). Jejich zájem byl způsoben neobvyklou popularitou 
hry a množstvím jejích hráčů. Na počátku 90. let hrál totiž té-
měř každý čtvrtý Korejec paduk. Tohoto rozšíření nebylo v ji-
ných zemích ani zdaleka dosaženo. Vzestup popularity paduku 
byl způsoben popularitou a úspěchy zejména dvou korejských 
hráčů, a to Čo Hunhjŏna a I Čchanghoa. V současnosti se korej-
ská paduková populace odhaduje na devět milionů lidí, což je 
podobný počet jako v roce 1999. V počtu hráčů zaostává pouze 
za Čínou, v té se počet hráčů odhaduje na dvacet milionů. Cel-
kový odhad světové padukové populace je třicet osm milionů 
hráčů.15

V současné době korejská nadvláda na profesionální scéně 
pomalu ustupuje silné invazi mladých čínských profesionálních 
hráčů. Ti jsou již jako noví profesionální hráči velmi silní, pro-
tože se musí probojovat silně obsazenou kvalifikací o pěti až 
šesti stech hráčích.

15] Převzato z japonského výzkumu pro Nihon kiin v roce 2012. In http://
kanazawa-sakurada.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/243.html 2.6.2015.
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Amatérský paduk
Amatérští hráči se začali organizovat až ve 2. polovině 20. 

století. Pokud jsou nějaké zprávy ze starší doby, hlavně doby 
předmoderní, jedná se téměř vždy o hráče spojené s hazardem 
a sázkami.

Amatérský paduk v Koreji vypadá podstatně jinak než pro-
fesionální. Alespoň to, co může běžný pozorovatel spatřit, ani 
nevypadá jako něco, čemu by se okamžitě a s radostí chtěl vě-
novat.

Amatérští hráči, převážně ti starší a méně výkonní, se schá-
zejí v tzv. padukových kiwŏnech. Těch je po korejských měs-
tech velmi mnoho, v Sŏulu je možné setkat se s nimi skoro na 
každém rohu, podíváme-li se do vyšších pater domů.

Obrázek 154 Ukázka padukového kiwŏnu

Takový kiwŏn není na první pohled příliš vábné místo. Po 
vstupu dovnitř je často nemožné pro hustý oblak kouře přehléd-
nout celou místnost, je slyšet šum, napětí a klapání kamenů. 
Hráči si rádi dopřejí i kapku alkoholu, návštěvník by tedy měl 
být opatrný a zdvořilý. U vchodu bývá recepce, kde se zaplatí 
symbolické vstupné, a je možné hrát. Často tu místní hráči pro-
vozují sázecí paduk, pangnägi. Vloží pod padukpchan domlu-

venou částku a vítěz bere vše. Výhra se liší podle toho, o kolik 
bodů vítěz vyhraje. Mimo kiwŏnů se padukoví nadšenci scháze-
jí pravidelně i na čerstvém vzduchu. Zajímavé je, že v paduko
vém parku u hlavní ulice Čongno v Sŏulu se oblak cigaretového 
kouře vznáší i nad otevřeným prostranstvím.

Obrázek 155 Padukový park u hlavní třídy Čongno, Sŏul

Ale ne všechny kiwŏny vypadají takto. Bývá též zvykem, že 
kiwŏn má svého patrona v osobě silného hráče nebo dokonce 
profesionála, který hraje výukové partie nebo simultánky. Je-
den z takových kiwŏnů se nachází blízko stanice metra Apkud-
žong. Zde se scházejí silní amatéři, nejslabší mají úroveň oko-
lo druhého danu, jsou to vážení pánové, většinou lékaři. Tento 
kiwŏn je dokonce na takové úrovni, že sem každou sobotu vodil 
své dcery na trénink profesionální hráč Kim Sŏngnä, 金成來 
(*1963). Obě dcery se již staly profesionálními hráčkami.

Amatérská mistrovství světa
Světový turnaj pro amatérské hráče paduku s nejdelší his-

torií je Mistrovství světa amatérů, které se koná od roku 1979. 
První ročník měl třicet účastníků z patnácti zemí, zvítězil čínský 
reprezentant Nie Weiping, čínští reprezentanti obsadili dokonce 
všechny medailové příčky. S postupem času se zvyšoval počet 
zemí a zavedlo se pravidlo, že každou zemi smí reprezentovat 
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pouze jeden hráč. Prvním československým reprezentantem byl 
Vladimír Laššák (čtvrtý dan), účastnil se již druhého ročníku, 
bohužel skončil v poli poražených. Také se měnil hrací systém 
z původního vyřazovacího knock-outu na švýcarský (všichni 
hráči hrají všechny partie, losují se jim soupeři se stejným po-
čtem výher), až se ustálil počet kol na osm a hráči se začali na-
sazovat podle výsledku své země z předchozího roku. Za celou 
historii se mistrovství nekonalo pouze jednou, a to v roce 2003 
kvůli epidemii SARS.

Do roku 2010 se kromě devátého ročníku (v Pekingu roku 
1987) konalo vždy v Japonsku. Od roku 2010 se místo pořádá-
ní mění, již se konalo dvakrát v Číně, jednou v Koreji a roku 
2015 dokonce v Thajsku. Thajsko nepatří mezi tradiční padu
kové země, ukazuje to tedy na vysokou úroveň tamní padukové 
organizace. To znamená do značné míry rozšíření paduku po 
světě. Jednou se pravděpodobně rozšíří i mimo Asii v rámci ší-
ření paduku po světě.

Ze statistického pohledu si nejlépe vedli čínští reprezentanti, 
těm se podařilo zvítězit již v devatenácti ročnících. Japonsko 
zvítězilo osmkrát a Korea šestkrát, po jednom mistru světa mají 
na Tchaj-wanu a v Hong Kongu. Důvodem převahy čínských 
hráčů je jejich odlišný systém zisku profesionálního statutu. 
Čína nemá instituci jŏngusängů, kteří sice bývají nejsilnějšími 
amatérskými hráči v zemi, ale na mistrovství světa mají zaká-
záno startovat.

Dvě vynikající třetí místa holandského reprezentanta Ronal-
da Schlempera z let 1988 a 1991 dokázal vyrovnat teprve roku 
2013 ukrajinský reprezentant Artjom Kachanovsky (od roku 
2016 je evropským profesionálním hráčem). Nejlepším výsled-
kem českého reprezentanta bylo páté místo Ondřeje Šilta v roce 
2010. 

V souvislosti s mistrovstvím světa byla založena Meziná-
rodní federace paduku, International go federation na třetím 
ročníku v roce 1982. Zakládajícími členy se stalo dvacet devět 
zemí účastnících se turnaje. V roce 2016 má již sedmdesát čtyři 
členů ze všech kontinentů.

V Koreji se amatérská asociace oddělila od Hanguk kiwŏnu 
v roce 2005. Od roku 2006 pořádá mezinárodní amatérský tur-

naj „O pohár korejského premiéra“, tzv. druhé mistrovství světa. 
Tento turnaj se zatím pokaždé konal na území Korejské repub-
liky a je vidět, že korejským reprezentantům domácí prostře-
dí velmi prospívá. Z dosavadních jedenácti ročníků nevyhrál 
korejský reprezentant pouze čtyřikrát. Každý rok se ho účastní 
i český reprezentant, který se kvalifikuje v turnaji „O pohár ko-
rejského velvyslance“, jenž je velvyslanectvím Korejské repub-
liky v ČR sponzorován. Na posledním ročníku (2016) se český 
reprezentant Jan Hora umístil na sedmém místě, a stal se tak 
i nejlépe umístěným Evropanem, i nejlepším hráčem neasijské-
ho původu. 

Počet účastníků je kolem šedesáti hráčů, za každou zemi 
pouze jeden reprezentant. Reprezentanti z KLDR se zde na 
rozdíl od mistrovství světa neobjevili. Největším evropským 
úspěchem bylo třetí místo rumunského reprezentanta Christia-
na Popa v roce 2015, na nejlepším českém umístění má záslu-
hu reprezentant Ondřej Šilt, který se umístil roku 2008 na páté 
příčce.

Paduk u nás
S příchodem moderních technologií a možností překonávat 

vzdálenosti se změnil i paduk. Nejenže došlo k větším kontak-
tům a spolupráci v rámci tradičních zemí, paduk se rozšířil i za 
hranice Dálného východu.

Prvními, kdo přinesli zmínky o paduku do Evropy, byli je-
zuitští misionáři, jako např. Matteo Ricci. Avšak tím, kdo pa
duk do Evropy skutečně přinesl, byl německý chemik Oskar 
Korschelt (1853 – 1940). S padukem se seznámil během svého 
pobytu v Japonsku v 80. letech 19. století. V té době vyučoval 
na univerzitě v Tokiu. Po svém návratu sepsal knihu Das Go 
Spiel (Hra go), což bylo první dílo napsané o paduku v evrop-
ském jazyce.

Kdy přišel paduk do Českých zemí, není známo, jisté však 
je, že to bylo ještě před první světovou válkou. Bohužel až do 
60. let není o situaci paduku u nás mnoho zpráv. Od 60. let 
se však hráči tehdejšího Československa začínají sdružovat 
a v roce 1965 se dokonce v Mníšku pod Brdy konalo mistrov-
ství Evropy, kterého se účastnilo přes šedesát hráčů (v té době to 
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znamenalo vysokou účast). Čeští hráči ještě nedosahovali úrov-
ně evropské špičky a v uzavřené skupině dvanácti nejsilnějších 
hráčů skončil československý zástupce na posledním místě.

V 70. letech byly zakládány kluby paduku, ve kterých se 
hráči scházeli. Tyto kluby pořádaly i turnaje, které se hrály vět-
šinou hendikepově. Od roku 1973 se největší československý 
turnaj konaný v Praze stal mezinárodním a byl hojně navštěvo-
ván i nejsilnějšími evropskými hráči. Od roku 1980 se česko-
slovenský reprezentant rovněž účastnil mistrovství světa, kva-
lifikoval se (a dodnes tomu tak je) podle výsledků mistrovství 
republiky.

Po pádu železné opony a rozdělení Československa vznikla 
Česká asociace go, která dodnes zaštiťuje paduk u nás, vysí-
lá reprezentanty na mezinárodní turnaje a stará se o propaga-
ci a šíření paduku ve společnosti. Hned v roce 1993 se konalo 
v Praze mistrovství Evropy, jehož se účastnilo přes pět set hrá-
čů, což byl tehdy rekordní počet účastníků. Mistrovství Evropy 
se u nás konalo ještě dvakrát, a to v letech 2005 (Praha) a 2015 
(Liberec). Konala se zde i další mistrovství, dvakrát dokonce 
mistrovství světa žáků a juniorů (2000, 2014). Domácí turnaje 
tradičně navštěvují hráči ze sousedních zemí a těch největších 
se účastní hráči z celé Evropy.

Český paduk je v rámci Evropské federace go velmi aktivní 
i přesto, že se počet členů České asociace go pohybuje pouze 
okolo dvou set. Čeští hráči jsou však nejen aktivní, ale i úspěšní. 
Největším úspěchem českého paduku zatím zůstává páté místo 
Ondřeje Šilta na mistrovství světa v roce 2010 a titul mistra 
Evropy z roku 2012, o který se zasloužil Jan Šimara. Čeští hráči 
jsou rovněž úspěšní v týmových a párových soutěžích, v žákov-
ských, juniorských i studentských kategoriích i v kategorii žen. 
Ve všech zmíněných kategoriích dosáhli čeští reprezentanti ale-
spoň jednou na evropský mistrovský titul.

Po zavedení evropského profesionálního systému (od roku 
2014) všichni napjatě očekávají, zda se mezi profesionály podaří 
proniknout i v současnosti nejlepšímu hráči Lukáši Podpěrovi.

Dlouhou řadu let se rovněž rozvíjí výuka paduku na školách. 
Na nejedné škole v České republice mají děti možnost navště-
vovat odpolední kroužky, v nichž se učí paduk hrát, jsou pro 

ně pořádány dětské turnaje a soustředění. Bohužel vzhledem 
k nepříliš velkému rozšíření paduku často dostávají přednost 
jiné aktivity, jako např. sportovní kroužky, a ne každý u paduku 
zůstane i po ukončení kroužku.

Paduk si dnes můžete zahrát v každém větším městě, kon-
takty na kluby jsou uvedeny na webových stránkách České 
asociace go. Dnes je však velmi snadné si zahrát partii díky 
internetovým padukovým serverům, jichž je hned několik a mů-
žete si vybrat, zda chcete hrát na korejském, japonském nebo 
americkém. Na každém se potkáte v kteroukoli denní dobu se 
stejně silnými hráči. Internetový paduk velmi změnil tvář hry. 

KLDR
Věnujme se ještě situaci paduku v KLDR. Mohlo by se zdát, 

že tato kapitola až zbytečně zachází do detailů, věnuje se kon-
krétním hráčům, kteří objektivně nejsou tak významní ani silní. 
Rozhodla jsem se k tomu hlavně proto, že o nejlepších hráčích 
Jižní Koreje, Japonska i Číny se dají najít informace vcelku 
jednoduše a hlavně ve světových jazycích. Se situací v KLDR 
a jejími hráči tomu tak ovšem není, je nutné pátrat a vzít zavděk 
vším, co se dá najít, jelikož toho opravdu není mnoho a první 
zmínka o paduku na Severu pochází z konce 80. let. 

Ačkoli je KLDR v současné době považována za nejuza-
vřenější zemi světa, v paduku byla v minulém desetiletí výraz-
ně vidět a její reprezentanti se na mezinárodním poli rozhodně 
neměli za co stydět. Sice stejně jako v jiných oblastech života 
není ani o paduku a jeho situaci v Severní Koreji mnoho zpráv, 
přesto se sem tam něco nebo někdo objeví. Např. V roce 2002 
se objevila informace, že KLDR má již také svou padukovou in-
ternetovou stránku www.mybaduk.com, bohužel je v současné 
době již nefunkční. Zdrojem informací jsou převážně amatérské 
mezinárodní turnaje, jako na příklad každoroční Mistrovství 
světa padukových amatérů nebo Asijské hry konané jednou za 
čtyři roky (paduk byl jejich součástí v letech 2006 a 2010).

Naposledy se severokorejský reprezentant objevil na mis-
trovství světa v roce 2012 a skončil na pátém místě. Byl jím Ri 
Kwanghjŏk. Posledního mistrovství světa se KLDR opět neú-
častnila. 
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Mezinárodní úspěchy severokorejských 
reprezentantů
Mistrovství světa se reprezentanti KLDR účastnili celkově 

desetkrát (1992, 1993, 1997-2000, 2002, 2005-6, 2010, 2012). 
Jejich nejlepším výsledkem byla dvě druhá místa, a to v letech 
2000 zásluhou Pak Hogila a 2005 Čo Täwŏna. V roce 2006 sice 
Čo Täwŏn dosáhl „jen“ na třetí příčku, ale v tomto ročníku byli 
celkem čtyři hráči pouze s jedinou prohrou. Pomocná kritéria 
pomohla k vítězství japonskému reprezentantu Satošimu Hira-
okovi, jehož Čo porazil. Po tomto vítězství se začalo spekulo-
vat, že severokorejský paduk je již velmi blízko síle profesio-
nálních hráčů. To se ostatně ukázalo hned o dva roky později 
na Světových hrách duševních sportů v Pekingu (World Mind 
Sports Games, konaných po Letních olympijských hrách roku 
2008 v areálu olympijské vesnice). Podobná situace těsného vý-
sledku na prvních příčkách mistrovství světa nastala již v roce 
1997, kdy se první tři hráči rovněž porazili navzájem a na Mun 
Jŏngsama zbyla až bronzová příčka. Další třetí místo obsadila 
KLDR ještě v roce 1999 zásluhou Ri Pongila. Pouze ve svých 
prvních dvou účastech v letech 1992 a 1993 (v obou případech 
reprezentoval KLDR Mun Jŏngsam) skončila Severní Korea za 
evropskými reprezentanty. Od roku 1997 se pravidelně umísťu-
je alespoň o jednu příčku lépe než nejlépe umístěný reprezen-
tant některého z evropských států.

Vzácný je rozhovor z jedenatřicátého Mistrovství světa 
(roku 2010) s Čo Täwŏnem po skončení turnaje. Je uveřejněn 
na stránkách Mezinárodní federace go. Čo skončil na turnaji na 
třetí příčce a v rozhovoru řekl, že je rozladěný, protože oproti 
své minulé účasti o čtyři roky dříve dokázal vyhrát pouze šest 
partií z osmi. Zajímavé jsou další otázky, dozvídáme se, že Se-
verokorejci pořádají každý rok čtyři turnaje, že mají paduková 
univerzitní studia, jež Čo spolu s dalšími šesti nebo sedmi stu-
denty navštěvuje a jeho plánem do budoucna je živit se prací 
spojenou s padukem (zdůrazňuje však, že tím nemyslí stát se 
profesionálem). Na otázku, zda hraje internetový paduk, odpo-
věděl negativně.

Své první mezinárodní vítězství zaznamenali reprezentanti 
KLDR na Mistrovství světa v párovém paduku v roce 2000. Byli 

to severokorejští reprezentanti Kwŏn Mihjŏn a Rim Hjŏnčchŏl. 
Zvítězili ve všech partiích, ve finále porazili i jihokorejský pár 
a stali se mistry světa. Byla to již čtvrtá účast v řadě pro KLDR, 
před tímto ročníkem ale nezaznamenali žádné výraznější vý-
sledky (o rok dříve obsadili čtrnáctou příčku, výsledky z let 
1997 a 1998 nejsou na webu kompletní a výsledky tohoto páru 
nejsou známé). V roce 2002 skončila dvojice Čchö Ŭna a Mun 
Jŏngsam na třetí příčce. Vítězství z roku 2000 se povedlo zopa-
kovat ještě jednou, a to v roce 2004 v podání hráčů, kteří KLDR 
reprezentovali mnohokrát, Čo Säbjŏl a Ri Pongila. Od té doby 
se KLDR účastnila pouze jedné párové soutěže, a to na Svě-
tových hrách duševních sportů v Pekingu. Na těchto hrách se 
soutěžilo nejen v paduku, ale i v šachu, bridži a čínském šachu.

Obrázek 156 a Mistři světa v párovém paduku roku 2004,  
Čo Säbjŏl a Ri Pongil
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Obrázek 156 b Naši reprezentanti s vítězným párem  
(mistři Evropy a mistři světa)

Na těchto Světových hrách duševních sportů zaznamenali 
padukoví reprezentanti KLDR velké vítězství na turnaji urče-
ném pouze pro amatéry, tzv. Open. Byla to hned úvodní soutěž 
a zlatou medaili vyhrál Čo Täwŏn, sedmý dan. Tímto vítězstvím 
vlastně potvrdil svou sílu, již ukázal dva roky předtím na mis-
trovství světa amatérů. Potvrdil tak rovněž zákulisní spekulace 
o čím dál větší síle severokorejských hráčů. Jejich úroveň sice 
ještě nedosahuje kvality korejských, čínských nebo japonských 
profesionálů, ale je zde vidět velký posun ve výkonnosti. Turnaj 
měl devadesát osm účastníků rozdělených do čtyř skupin, Čo 
Täwŏn postoupil ze své skupiny z druhé příčky a probojoval se 
mezi nejlepších osm hráčů. V knock-outu porazil všechny své 
protivníky a zaslouženě získal zlatou medaili. Open turnaje se 
účastnila ještě Čo Säbjŏl, která ve své skupině skončila na osmé 
příčce.

Ostatní turnaje byly určeny nejen pro amatéry, ale i profesi-
onály. Země mající profesionální systém v těchto turnajích ani 
jiné než profesionální reprezentanty v těchto soutěžích neměly. 
KLDR (a nejen ona) samozřejmě vyslala na tyto turnaje své 

nejsilnější hráče, kteří dokázali v některých utkáních profesio-
nálům konkurovat.

Kim Sŏngwŏn, Ri Jŏngdžin a Čcha Čŏnghjŏk se účastni-
li turnaje mužů s celkovým počtem sto osmdesáti čtyř hráčů 
rozdělených do osmi skupin. Severokorejci zde nezaznamena-
li výraznější výsledek, tento turnaj ovládli profesionální hráči, 
jediným amatérským hráčem postoupivším do play off byl ka-
nadský reprezentant Li Xianyu. Celkovým vítězem se stal Kang 
Tongjun, korejský profesionální hráč, jenž ve finále zdolal své-
ho krajana, dalšího profesionála Pak Čŏngsanga.

Reprezentanti účastnící se turnaje mužů ještě spolu s Ri Pon-
gilem hráli i týmový turnaj mužů. Postoupili v něm do čtvrtfiná-
le ze třetího místa ve své skupině, tam podlehli profesionálnímu 
týmu Japonska. Soutěže se účastnilo třicet devět týmů rozděle-
ných do dvou skupin. Vítězství vybojoval korejský profesionál-
ní tým.

Co se týče žen, také KLDR vyslala několik reprezentantek. 
Turnaje žen se účastnila Ro Čina (hrála pouze turnaj žen, týmy 
místo ní hrála Kim Sŏlhjang na druhé desce), Hwang Kjŏngdžu 
a Kim Jumi, všechny tři skončily na předních příčkách svých 
skupin, na postup to ovšem nestačilo. Zajímavým výsledkem 
zaujala Hwang Kjŏngdžu, ač nepostoupila do play off, doká-
zala v základní skupině porazit japonskou profesionální hráč-
ku Umezawu Jukari. Klání se účastnilo celkově osmdesát osm 
hráček ve čtyřech skupinách, celkovou vítězkou se stala čínská 
profesionálka Song Ronghui.
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Obrázek 157 Česká reprezentantka Martina Šimůnková (první dan) 
podlehla reprezentantce KLDR Kim Jumi (třetí dan).

V týmovém turnaji žen, kterého se účastnilo čtyřicet osm 
týmů rozdělených do dvou skupin, se tyto reprezentantky pro-
bojovaly až do semifinále (ze třetího místa ve skupině). Tam 
sice prohrály s jihokorejskými profesionálkami, ale získaly jed-
no cenné vítězství na třetí desce. Severokorejská hráčka Kim 
Jumi donutila vzdát se svou profesionální soupeřku Pak Čijŏn. 
V souboji o třetí místo podlehly Japonkám. Ale výsledek lze 
považovat za úspěch, jelikož navíc z boje o medaile vyřadily 
profesionální tým z Tchaj-wanu.

Obrázek 158 Severokorejský ženský tým obsadil v týmovém turnaji 
žen čtvrté místo.

Poslední soutěží byl turnaj párů, KLDR v něm reprezento-
vali zkušení Čo Täwŏn a Čo Säbjŏl. Účastnilo se ho třicet párů 
ve čtyřech skupinách, severokorejský pár postoupil z druhého 
místa ve své skupině. Knock-out byl v tomto turnaji rozdělen na 
profesionály a amatéry. Čo Säbjŏl a Čo Täwŏn skončili v ama-
térské sekci na druhém místě za korejským párem.

Celkově se dá na základě těchto výsledků říci, že hráči 
KLDR jsou v paduku na vysoké úrovni a jsou schopni konku-
rovat ostatním na mezinárodních akcích, v některých případech 
dokonce i profesionálním hráčům.

Zajímavým faktem bylo, že severokorejští reprezentanti byli 
přihlášeni pouze ve třech typech výkonnostních tříd (vybočuje 
pouze Čchö Ŭna s deklarovaným pátým danem), a to třetí dan, 
první kjú, a pokud šlo o hráče, kteří se již účastnili mistrovství 
světa, ti měli nasazenou třídu sedmý dan (Čo Täwŏn, Čo Säbjŏl 
a Ri Pongil). U posledních zcela jistě třída odpovídá světovým 
standardům, ovšem ostatní hráči byli mnohem silnější, než je-
jich deklarovaná třída. Je možné se domnívat, že v KLDR žád-
ný třídový systém do té doby neexistoval a byli pouze rozděleni 
do tří různých skupin podle své relativní výkonnosti. 
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Medailonky účastníků Světových her duševních 
sportů
Pocházejí z rozhovorů vedených na Světových hrách, je 

však nutné je brát s rezervou, spíše jako zajímavost a zpestření 
možná poněkud nudnějšího seznamu výsledků.

Čo Täwŏn 
Na hrách v Pekingu (2008) mu bylo dvacet let, paduk začal 

podle svých slov studovat již v pěti letech a po půl roce měl 
výkonnost prvního danu. V roce 1997 se stal členem organizace 
bojových sportů v Pchjŏngjangu, jejíž součástí je i padukový 
klub. V roce 2006 sehrál partii se svým rivalem Ri Pongilem 
o to, kdo bude KLDR reprezentovat na mistrovství světa amaté-
rů. Tu vyhrál a reprezentoval KLDR, dosáhl výsledku 7:1, který 
bohužel stačil až na třetí místo.

K pchjŏngjangskému padukovému klubu většinou patří hrá-
či, kterým se dostalo padukového vzdělání i v cizině, tedy od 
profesionálních hráčů. Čo Täwŏn mezi ně patří i přesto, že se 
učil pouze doma.

Mun Jŏngsam 
Narodil se v roce 1978 a paduk začal hrát až v deseti letech. 

O pět let později roku 1993 vyhrál čtvrtý ročník celonárodní 
padukové soutěže. V roce 1992 se účastnil jako první Severo-
korejec mistrovství světa amatérů a s výsledkem 4:4 skončil na 
patnáctém místě. O rok později dosáhl pozitivního skóre 6:2 
a obsadil šestou příčku, v roce 1997 dosáhl na třetí příčku výko-
nem 7:1. Více o sobě neprozradil.

Čchö Ŭna
Narozena v roce 1985 v Hamhŭngu (stejně jako Mun 

Jŏngsam a Čo Täwŏn). Již od malička byla s Munem spojová-
na a společně s ním označována za „vycházející talent“. V roce 
1992 překvapila svět na amatérském mistrovství světa žen, kde 
se umístila na osmé příčce. Bohužel tento výsledek nelze ověřit. 
Jednalo se o čtvrté ženské mistrovství světa konané v Jokoha-
mě, vítězkou se stala reprezentantka Číny Yao Xiaomin. Ne-

dlouho po svém úspěchu byla doma oceněna vlastní poštovní 
známkou a bylo jí umožněno odjet do Číny na studia (jedná se 
pravděpodobně o studium paduku, ale další podrobnosti neu-
vádí).

Obrázek 159 Čchö Ŭna a její známka

Ri Pongil
Ri má na svém kontě již sedm vítězství v domácích soutě-

žích a třetí místo na mistrovství světa. V roce 1994 se mu na-
skytla možnost odjet na studium do Číny, sehrál o stipendium 
dvě partie s Mun Jŏngsamem a v obou s přehledem zvítězil. 
Bylo to vnímáno jako nástup nové generace. Světových her se 
účastnil jako vedoucí týmu.

Čo Säbjŏl
V roce 1997 se umístila na druhém místě na turnaji O pohár 

Päktusan, Päktusansang čchejuk kjŏnggi tähö. Dosáhla shod-
ného skóre s Mun Jŏngsamem (7:1), ale pomocná kritéria přála 
více Munovi. Stejného roku se účastnila amatérského mistrov-
ství světa žen v Jokohamě, kde obsadila druhou příčku se skóre 
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5:1, prohrála pouze s vítězkou, reprezentantkou Japonska, Čifu-
mi Jamašitou. To byl do té doby nejlepší mezinárodní výsledek 
pro KLDR a byla za něj doma oceněna. V roce 2004 byla po-
zvaná na profesionální turnaj, jehož se sice neúčastnila (ve vý-
sledcích turnaje není zapsána), ale sehrála tam dvě partie mimo 
soutěž, které vyhrála. Téhož roku vyhrála spolu s Ri Pongilem 
mistrovství světa v párovém paduku. 

Pak Hogil
V roce 2000, asi v patnácti letech, hrál na mistrovství světa 

amatérů a obsadil druhou příčku. Následujícího roku se spolu 
s Kwŏn Mihjŏn účastnil párového mistrovství světa a umístili 
se na páté příčce. Jeho celá rodina je známá tím, že hraje paduk. 
Více neprozradil.

Kwŏn Mihjŏn a Rim Hjŏnčchŏl
Tito dva hráči uspěli roku 2000 na párovém mistrovství svě-

ta, jejich největší úspěchy spadají do 2. poloviny 90. let, nyní 
postupně ustupují mladší generaci hráčů.

Dějiny a současnost severokorejského paduku
KLDR vstoupila do povědomí padukového světa roku 1992, 

kdy se její reprezentant poprvé objevil na mistrovství světa 
amatérů. Nicméně ve výsledcích mistrovství světa se najde se-
verokorejský reprezentant i v roce 1991, jakýsi Hong Hŭidok, 
to byl však Severokorejec žijící v Japonsku, proto není započí-
tán mezi ostatní reprezentanty. Skončil tehdy na devátém místě, 
které shodou okolností sdílel s naším reprezentantem Vladimí-
rem Daňkem.

Podle slov kapitána severokorejské výpravy na Světových 
hrách v Pekingu Ri Hjŏnsuka bylo v roce 2008 v KLDR celko-
vě asi pět tisíc hráčů paduku. Jistě se to nedá srovnat s počtem 
hráčů v době založení Padukové asociace, od něhož uplynulo 
v době konání Světových her téměř dvacet let.

Paduková asociace Čosŏnu, Čosŏn padukhjŏphö, byla za-
ložena roku 1989 a již v květnu následujícího roku pořádala 
celonárodní padukový turnaj v Pchjŏngjangu.

Pohled na účast reprezentantů KLDR na 
mistrovství světa amatérů
Prvním účastníkem (o rok dříve se účastnil Hong Hŭidŏk, 

občan KLDR žijící v Japonsku) byl roku 1992 Mun Jŏngsam. 
Umístil se na patnáctém místě jako nejlepší hráč se čtyřmi ví-
tězstvími (tj. výsledné skóre měl 4:4). Při jeho další účasti (to 
byl již držitelem třídy sedmý dan) je vidět jeho obrovský růst. 
V roce 1997 se umístil na třetím místě a dokonce porazil vítěze 
turnaje, čínského hráče Liu Juna a podlehl pouze japonskému 
reprezentantovi Hidejuki Sakajovi (oba se později stali profesi-
onálními hráči). Všichni tři skončili se sedmi výhrami a jednou 
prohrou, na základě pomocných kritérií skončil Mun Jŏngsam 
až na třetí příčce (podobná situace se opakovala ještě roku 
2006, viz výše). Naopak reprezentant Jižní Koreje I Hagjong 
skončil toho roku až na sedmém místě, a tak se poprvé v historii 
umístil na mistrovství světa amatérů severokorejský hráč lépe 
než jihokorejský.

Paduk jako tradiční lidová hra, minsoknori pod 
záštitou tchäkwŏnda
Paduk se z tradiční hry stal institucionalizovaným sportem 

v srpnu 1989 založením Padukové společnosti, která vznikla 
pod záštitou Národního výboru pro tělesnou výchovu. Od té 
doby můžeme pozorovat systematický rozvoj paduku v Severní 
Koreji. Od roku 2006 patří severokorejská Paduková asociace 
pod Asociaci tchäkwŏnda. Dva roky po založení oficiální padu
kové instituce, tedy roku 1991, vstoupili Severokorejci do Mezi-
národní padukové federace a téhož roku se reprezentant KLDR 
účastnil mistrovství světa amatérů (podmínkou pro účast je být 
členem Mezinárodní padukové federace). KLDR reprezentoval 
Hong Hŭidŏk žijící v Japonsku. Umístil se na devátém místě. 
Ten uvedl, že v KLDR je asi pět tisíc členů oficiální Padukové 
asociace a deset hráčů s výkonností šestého danu, což vypadá 
na tuto dobu nepříliš pravděpodobně. To se potvrdilo následu-
jícího roku z výsledku reprezentanta Mun Jŏngsama (skončil 
patnáctý se skóre 4:4).

Bývalý vůdce KLDR Kim Čŏngil prý řekl: „Musíme podpo-
rovat tradiční hry. Již od nepaměti se mezi naším lidem předá-
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valy tradice lidových her, jež utvářely národní hrdost. Je dobré 
podporovat tyto tradice a povzbuzovat mezi lidem pýchu nad 
dědictvím národa.“ 

Už jeho otec Kim Ilsŏng začal podporovat paduk a Kim 
Čŏngil v této politice po převzetí moci pokračoval. Přesto do 
roku 1989, kdy byl sice paduk známý široké veřejnosti, není 
známá žádná významnější událost spojená s padukem. Podle 
oficiální ideologie se s „padukem zacházelo jako s kapitalistic-
kým reliktem, jehož kořeny byly spatřovány v uctívání moc-
ných kapitalistů a pobožných taoistických svatých“. Výrok není 
úplně srozumitelný, ale zřejmě souvisí s tím, že na počátku 20. 
století s příchodem Japonců se začal prosazovat jejich vliv na 
paduk a tzv. svébytná domácí korejská paduková tradice byla 
potlačována (podle severokorejské ideologie, pravděpodobně 
ne fakticky). Ale nakonec se díky podpoře Severokorejců žijí-
cích v Japonsku a jejich finančním příspěvkům oficiální názor 
na paduk přeformuloval a od roku 1989 se začalo propagovat 
heslo, že „paduk je součástí lidové kultury a je vhodné ho pod-
porovat“.

V počátcích paduk rozvíjeli zvláště Severokorejci, kteří při-
jeli do KLDR z Japonska. Prvním učitelem severokorejských 
hráčů byl Hŏ I. Naučil se paduk v Japonsku a v 70. letech se 
vrátil do KLDR. Jeho výkonnost byla okolo pátého danu. Dal-
ším takovým učitelem byl Ö Samčchon (třetí dan). Ten vyu-
čoval mladého Mun Jŏngsama. Není to sice úplně jasné, ale 
s největší pravděpodobností šlo o amatérské hráče.

Protože měla severokorejská Paduková asociace těžké po-
čátky, byla bez profesionálů a potřebovala pomoc, spolupraco-
vala se severokorejskou organizací, která fungovala v Japonsku, 
Čäil Čosŏnin Padukhjŏphö. Spolupráce se rozvíjela minimálně 
do roku 2008 v různých oblastech činností spojených s padu
kem. Do KLDR byly posílány knihy sloužící k zlepšení výkon-
nosti tamních hráčů nebo byly komentovány partie apod.

V rámci oficiální propagandy se říká, že Kim Ilsŏng obsáhl 
během svého života všechny lidské činnosti, proto je samozřej-
mostí, že pomohl též severokorejskému paduku. Ten se ihned 
začal neuvěřitelně rozvíjet. Najednou byl v televizním vysílání, 
psalo se o něm v novinách, časopisech. Jak postupoval proces 

popularizace, měly organizace a školy svá aktivní paduková od-
dělení. Skoro ve všech provinciích (vyjma Rjanggangdo, jež je 
označována za jednu z nejchudších, leží na severu při hranicích 
s Čínou) byly založeny místní padukové organizace a každý rok 
v srpnu se začala pořádat celonárodní soutěž.

Mimo tuto soutěž byly pořádány další, např. turnaj O pohár 
Päktusan (Päktusan je nejvyšší hora Korejského poloostrova 
a zároveň místo, na němž se podle legendy měl narodit Kim 
Ilsŏng) a kvalifikační turnaj o účast na mistrovství světa. Na 
nich se hrálo podle čínských pravidel a švýcarským systémem.

Obrázek 160 Hráči turnaje O pohár Päktusan

Juniorský a žákovský paduk v KLDR
V lednu roku 1994 se poprvé konal juniorský turnaj, jehož 

se účastnilo devadesát tři chlapců. Nejmladším účastníkem byl 
pětiletý chlapec, který hrál paduk sotva osm měsíců a měl vý-
konnost japonského druhého až třetího danu. A tak stejně jako 
na jihu nastal na přelomu 80. a 90. let veliký rozkvět a popula-
rizace paduku díky I Čchanggovi, něco podobného se o pár let 
později stalo i na severu. Jméno chlapce však článek nezmiňuje.
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Po celé zemi se formovaly studentské chlapecké organizace, 
byly hledány největší talenty a posílány na studia do Číny. Osm 
chlapců a dívek se účastnilo studijního pobytu, který probíhal 
od května do listopadu roku 1993. Tehdy byl ještě ne čtrnácti-
letý Mun Jŏngsam ke svému překvapení obdařen třídou druhý 
dan. Mezi studenty byla i účastnice mistrovství světa žen z roku 
1992 Čchö Ŭna.

Pro nadějné hráče byl roku 1995 vytvořen studijní tým. Jako 
učitel sem byl pozván čínský hráč Wang Jehui. Ten měl vést 
intenzivní trénink severokorejské reprezentace. Rok předtím, 
roku 1994, tu byl na pozorování spolu s dalším čínským pro-
fesionálem a zorganizovali dvacetičlenný tým nadějných mla-
dých hráčů a počali se soustředěným výcvikem v tréninkovém 
kempu. 

 Hráli každý den dopoledne se čtyřmi talenty simultánní 
partie a odpoledne tyto partie komentovali a přednášeli teorii. 
Na území KLDR neexistovaly žádné vlastní materiály ani ča-
sopis, takže veškeré studijní materiály byly přivezeny z Číny 
nebo z Japonska. Samozřejmě se používaly i knihy od Paduko
vé společnosti Severokorejců žijících v Japonsku. Kromě studia 
se také pořádaly každoroční zápasy mezi studenty a čínskými 
profesionály, jichž se účastnil např. Ri Pongil. Přes tyto obtí-
že a izolovanost jsou severokorejští hráči velmi úspěšní. Např. 
v porovnání s reprezentanty Evropy dosahují mnohem lepších 
výsledků.

V roce 2007 zemřel prezident Severokorejské společnosti 
v Japonsku, Ku Kchwäman. Ten se velmi zasloužil o rozvoj 
paduku v KLDR, několikrát pozval hráče do Japonska, aby si 
mohli zahrát s japonskými profesionály, vydával časopis a po-
mohl založit juniorský klub talentovaných hráčů Kkum namu. 
Touto výměnou umožnil rozkvět paduku v KLDR, jemuž v ces-
tě nestála ani cenzura, a knihy jím doporučené byly uznány za 
vhodné ke studiu.

Zpráva Padukové společnosti Severokorejců 
žijících v Japonsku o turnaji pro mládež z roku 
2008
V KLDR pokračuje růst popularity paduku. Je to vidět i na 

pořádaných akcích. Paduk je zařazen do jedné velké organiza-
ce, ve které má vedoucí úlohu tchäkwŏndo. Pořádají společný 
turnaj Čŏngilpongsang. Turnaje, jenž se konal v červnu 2008, 
se účastnilo sto třicet hráčů ve stáří od pěti do dvaceti šesti let. 
Byli mezi nimi hráči, kteří úspěšně reprezentovali KLDR na 
mezinárodních akcích, např. Pak Hogil, Čo Säbjŏl a další. Polo-
vina účastníků byla ve věku sedm až jedenáct let a 35 % tvořily 
dívky. Všichni soutěžili dohromady, hrálo se švýcarským sys-
témem na deset kol. V nejlepší desítce se umístili čtyři hráči do 
dvaceti let a dvě ženy.

Soutěže pro mládež jsou organizované ročně tři – jarní, letní 
(Čŏngilpongsang) a podzimní. Od roku 2009 se měly tyto mlá-
dežnické turnaje rozšířit pro ostatní milovníky této hry. V tomto 
období po Světových hrách v Pekingu měla údajně Paduková 
asociace oficiálně tři tisíce registrovaných členů a výkonnost 
hráčů se neustále zvyšovala.

Obrázek 161 Mládežnických soutěží se účastní desítky dětí
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Na této soutěži na sebe upoutal pozornost tehdy čtrnáctiletý 
Rju Rim tím, že porazil Čo Täwŏna, úspěšného reprezentanta 
KLDR. Chlapec skončil nakonec se sedmi vítězstvími a třemi 
porážkami na sedmnáctém místě, ale touto výhrou upozornil 
na svůj talent. Rju Rim se začal paduk učit od svého dědečka 
v sedmi letech. Po pouhých šesti měsících se účastnil chlapecké 
soutěže a umístil se na výborném druhém místě. Po této akci se 
zúčastnil studijního pobytu organizovaného Padukovou asocia-
cí, tam byl prý svými učiteli kritizován za příliš klidný styl hry. 
Bohužel od té doby po něm žádné další zprávy nejsou.

Dalšími úspěšnými dětmi v turnaji byl sedmiletý Im 
Kŭmrjong, hrál tehdy pouhých osm měsíců, a Jang Ilung, osmi-
letý, oba skončili s pěti výhrami a pěti porážkami.

Turnaj vyhrál Ri Kwanghjŏk (pátý z Mistrovství světa 
2012), který se poté svěřil, že jeho cílem je vyhrát Mistrovství 
světa amatérů. Musel se však postavit svým rodičům, kteří byli 
zpočátku proti tomu, aby se jejich syn paduku věnoval. Nako-
nec se s tím smířili a během turnaje měl jejich plnou podporu.

Podle serveru Tygem je paduk v KLDR podporován vládou, 
zvláště ten dětský. Pro KLDR je to pravděpodobně snadná cesta 
prezentace na mezinárodní scéně. Odhad počtu hráčů se pohy-
buje okolo tří tisíc (z celkových asi dvaceti čtyř miliónů oby-
vatel). Nic ze zpráv bohužel není jisté a je nutné si počkat na 
dalšího reprezentanta na světové soutěži a jeho svědectví.

Otázkou zůstává, proč neměla KLDR svého reprezentanta 
i na Mistrovství světa do dvanácti a do šestnácti let, když se zdá 
být zřejmé, že je dětský a juniorský paduk podporován.

Dodatky

Slovníček důležitých pojmů aneb paduková 
terminologie
Pro porozumění textu je nutné vysvětlit alespoň základní 

herní termíny. 
Většina padukových termínů existuje ve třech variantách, tj. 

korejsky, japonsky a čínsky. Obvykle se shodují ve znakovém 
zápisu a liší se pouze jejich čtení, někdy je termín pojmenován 
jinak. V této knize jsou používány hlavně korejské termíny, ač 
to zní hráči nepřirozeně, jelikož je zvykem využívat terminolo-
gii japonskou. Důvodem je fakt, že paduk se do světa rozšířil 
z Japonska i s terminologií a v případě, že neexistuje český pře-
klad, běžně se užívá termínu převzatého z japonštiny.

Amatérský hráč
Hráč, pro něhož je paduk koníčkem. Ale je rozdíl mezi 

asijskými amatéry v zemích, které mají profesionální systém, 
a západními amatéry, kteří mají paduk často i jako přivýdělek 
(výhry v turnajích, výuka žáků apod.). Pouze někteří amatérští 
hráči dosahují padukových kvalit profesionálů. 

Česká asociace go (ČaGo)
Česká paduková organizace založená roku 1993 (navázala 

na činnost Československé asociace go, která zanikla rozděle-
ním Československa). V současné době sdružuje asi dvě stě ak-
tivních členů, pořádá mistrovské soutěže a jiné turnaje, dohlíží 
na propagaci a podporuje mladé talenty.

Čínská weiqi asociace, Zhongguo qiyuan, 中国棋院

Byla založena roku 1973 a sdružuje více než dvě stě profesi-
onálních hráčů i silných amatérů. Je to státní organizace spada-
jící pod Ústřední státní sportovní svaz.
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Evropská asociace go, European go federation (EGF)
Byla založena roku 1957, v tomtéž roce se též konalo první 

mistrovství Evropy (v Německu). K roku 2016 sdružuje třicet 
šest zemí.

Od roku 2014 má také své vlastní profesionální hráče, v sou-
časné době (2016) jich je pět. V Evropě byli profesionálové již 
dříve, ale svůj profesionální statut získali v Koreji nebo v Ja-
ponsku a jsou tedy korejskými nebo japonskými profesionály 
evropského původu. Každý rok na jaře se hraje další kvalifika-
ce, a z ní vzejde nový profesionál.

Hendikepy a hendikepový paduk (čŏppaduk)
Pokud spolu hrají hráči s rozdílnou výkonností, slabší hráč 

má možnost dorovnat síly se silnějším tím, že dostane „náskok” 
v podobě hendikepových kamenů od dvou do devíti (podle roz-
dílu), které se umístí na hvězdy padukpchanu. Tak je možné 
sehrát vyrovnanou partii i s lepším, nebo horším hráčem. Často 
se využívá např. mezi učitelem a jeho žákem.

Hrací deska (padukpchan nebo kiban, 碁盤)
Existují tři velikosti hrací desky. Standardní je 19x19 průse-

číků, ale existují i desky s menší plochou, vhodné pro začínající 
hráče. Jde o velikosti 13x13 a 9x9.

Hrací desky se vyrábějí ze dřeva. Cena se odvíjí od kvality 
dřeva a od tloušťky desky. Nejluxusnější padukpchany nejsou 
pouhé desky, ale čtyřnohé stolečky, u kterých se podle východ-
ního zvyku sedí na zemi.

Tradiční korejský padukpchan se od těch moderních odlišo-
val. Měl na sobě místo hvězd květiny, býval malovaný a zdo-
bený.

Hrací kameny (paduktol nebo padukal)
Černé a bílé kameny, jejichž cena se mění podle materiálu. 

V předmoderní době byly luxusní kameny i malovány.

Hradní hry (oširogo, 御城碁)
Oficiální partie mezi padukovými školami v Japonsku, pů-

vodně se hrály před zraky šóguna a trvaly velice dlouho (i ně-
kolik měsíců). Postupem času ztratily na vážnosti, šógun místo 
sebe posílal zástupce a partie byly často předehrané dopředu, 
hráči je pouze před zraky úředníka přehrávali.

Hvězda (hwadžŏm, 花點)
Označený černý průsečík na desce. Termín je přeložen z ja-

ponského termínu hoši, 星. V korejštině se tento bod nazývá 
květinovým. Tradiční korejské padukpchany měly místo čer-
ných teček květiny a bývalo jich sedmnáct (vyznačovaly počá-
teční pozici v sundžang paduku).

Obrázek 162 Ukázka květinového padukpchanu

V terminologii KLDR se používá též termín hvězda, pjŏl. 
Moderní deska jich má devět a užívá se jich pro orientaci a umís-
tění hendikepových kamenů. Jsou to rohové hvězdy (bod 4-4), 
hvězdy po stranách (10-4) a středová hvězda (10-10). Středová 
hvězda má speciální označení.
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Dalšími body v rohu jsou somok, 小目(bod 3-4, doslova 
malý bod), samsam, 三三 (bod 3-3), ömok, 外目 (bod 3-5, vněj-
ší bod) a komok, 高目 (bod 5-4, hluboký bod).

Japonská asociace igo – Nihon kiin, 日本棋院

První padukové instituce v Japonsku byly založeny již roku 
1612. Moderní asociace byla založena roku 1924. Na rozdíl od 
jiných zemí to není jediná organizace v Japonsku s právem udě-
lovat profesionální status (konkurentem je Kansai kiin, 関西棋
院, založený roku 1950), ale je tou největší. Sdružuje více než 
tři sta profesionálních hráčů. Pro účast na profesionálních tur-
najích musí být hráč členem jedné z těchto organizací.

Jŏngusäng, 硏究生

Jŏngusäng je student ucházející se o to, stát se profesionál-
ním hráčem. Věkový limit v Koreji je dvacet let. Během celého 
roku jŏngusängové trénují, hrají o víkendech ligu. U chlapců 
existuje deset skupin po deseti hráčích, u dívek jsou skupiny 
pouze čtyři, též po deseti hráčkách. Každý měsíc se skupiny 
mění podle výsledků. Do ligy je žák přijat, splňuje-li věkový 
limit, pokud je více zájemců než míst, hraje se o členství turnaj. 
Jednou za rok je pořádaný kvalifikační turnaj, jehož se účast-
ní převážně jŏngusängové, první dva chlapci a první dívka se 
stávají profesionálními hráči. Tento systém výběru profesionál-
ních hráčů převzala Korea z Japonska, Čína má systém vlastní.

Koncovka (kkŭtnägi)
Poslední část partie. Území je již rozděleno a dokončují se 

jeho hranice. Je to též velmi důležitá část hry, především v par-
tiích, které jsou vyrovnané. Koncovkové tahy se dají hrát i dří-
ve, než je území rozděleno, ale nebývá to dobré, bere to mož-
nosti do budoucna a navíc soupeř takové tahy může ignorovat 
a obsadit důležitější bod na desce.

V této části hry silní hráči vědí, za kolik přesně bodů je který 
tah, je to část hry, která již není intuitivní a je možné propočítat 
si ideální variantu až do konce partie.

Korejská asociace paduku, Hanguk kiwŏn, 韓國棋院

První paduková instituce v Koreji byla založena již v roce 
1930, svou činnost však ukončila ještě před rokem 1940. Po 
rozdělení Koreje byl založen Hanguk kiwŏn, v současné době 
sdružuje více než dvě stě profesionálních hráčů a organizuje 
více než dvacet (profesionálních) turnajů do roka.

Kŭpso, 急所

Důležitý bod v pozici. Funguje pro oba hráče, stejným ta-
hem může např. bílý ožít nebo černý zabít. Často se užívá ang-
lického termínu vital point.

Mäk, 脈
Někdy se v české literatuře o paduku používá termín „boj 

zblízka“, ale to zcela nevystihuje podstatu tohoto jevu. Ade-
kvátní termíny v čínštině (jin, 筋) a japonštině (tesudži, 手筋) 
doslova znamenají šlachu, v korejštině tepnu nebo tep.

Jedná se o důležitý, nebo klíčový bod v dané pozici.
Tyto tahy se též studují, stejně jako život a smrt. Jednotlivé 

typy těchto tahů se dají „naučit“ a je poté snazší je intuitivně 
v pozicích rozpoznat.

Mojang, 模樣
Naznačená oblast vlivu, která se může stát územím. 

Neutrální bod (kongbä, 空排, v KLDR hŏtčari )
Místo, které nepatří nikomu, žádný z hráčů si ho nemůže 

přisvojit. Obvykle jich bývá více na konci hry, před počítáním 
se tyto neutrální body zaplňují, aby hranice území více vynikly.

Nejlepší hráč (kuksu, 國手)
V předmoderní době v Koreji byl takto označován nejlep-

ší hráč země. V roce 1956 byl termínem označen první korej-
ský profesionální turnaj, tj. turnaj o titul kuksu (Kuksudžon, 
國手戰).
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Oko (nun)
Prázdný průsečík, na který soupeř nemůže sám zahrát, ani 

nemůže druhého donutit hrát. Kameny mající dvě oddělené oči 
jsou živé a mohou tvořit území.

Otázky života a smrti (sahwalmundže, 死活問題)
Jedná se o problémy, ve kterých se řeší život a smrt skupin. 

Tyto problémy jsou jednou z oblíbených pomůcek při studiu 
paduku. Hráč si jejich pomocí zlepšuje schopnost počítání tahů 
dopředu.

Jedním z nejslavnějších souborů všech dob je čínská sbírka 
Xuan xuan qi jing, 玄玄棋经 z roku 1349, některé z příběhů 
jsou uvedeny společně i s úlohami v první části knihy.

Paduk
Paduk je korejským názvem pro hru. O jeho etymologii se 

mnoho neví.
Čínským názvem pro hru je weiqi, 圍棋, obkličovací hra. V Ko-

reji se těchto znaků užívá ve složeninách v korejském čtení üki.
Japonsky se paduk řekne igo, 囲碁, z čehož rovněž vznikl 

název užívaný na západě, tedy go.

Padukový mistr (kosu, 高手)
Velmi silný hráč paduku. Užívalo se v předmoderní době.

Padukový todžang
Paduková škola pro děti a mládež. Děti tam tráví celá od-

poledne a soboty studiem paduku. Jsou to děti, které mají am-
bice stát se profesionálními hráči. Ti nejlepší se účastní i ligy 
jŏngusängů.

V todžangu je většinou minimálně jeden profesionální uči-
tel a jako další učitelé silní amatéři, např. takoví, kteří neuspěli 
v mládí a nestali se profesionálními hráči.

Párový paduk
Pádový paduk je speciální druh paduku vymyšlený teprve na 

konci 80. let 20. století v Japonsku. Roku 1990 se konal první 

párový turnaj v Japonsku, Amatérské mistrovství světa v pá-
rovém paduku, první profesionální párový turnaj proběhl roku 
1995. Místo jednoho hráče za každou barvu hrají dva, muž a 
žena, v tazích se střídají (každý ze čtveřice hraje každý čtvrtý 
tah) a nesmí si radit ani nijak jinak při hře komunikovat. Tento 
typ paduku byl vymyšlen s cílem zaujmout padukem více žen, 
ač je jich stále mezi padukovými hráči výrazná menšina.

Pas (čchaksu pchogi, 着手抛棄)
Pokud hráč řekne pas, vzdává se tahu. Pokud pasují oba hrá-

či po sobě, tj. oba se vzdají tahu, partie končí.

Pchä, 覇 (dosl. hegemon)
Jedna z nejsložitějších záležitostí, co se v paduku vyskytují. 

Jedná se o situaci, v které je kámen v tansu hned v momentě, 
jakmile vybere kámen soupeřův. Takováto situace by se mohla 
do nekonečna opakovat, a proto je ošetřena pravidlem o pchä, 
které říká, že se žádná situace na padukpchanu nesmí opakovat.

Pchä hrozba (pchägam)
Tato situace úzce souvisí s pchä. Aby se zamezilo věčnému 

opakování, je nutné zahrát tempo kdekoli na desce, které donutí 
soupeře odpovědět místo toho, aby pchä ukončil.

Boje o pchä mohou velmi prodloužit partii, je to jedna z nej-
složitějších věcí při hraní paduku.

Pik 
Jedná se o speciální situaci živých skupin. Skupiny jsou 

propletené takovým způsobem, že ani jeden hráč není schopen 
tomu druhému zaplnit všechny svobody a zajmout ho. Korejský 
termín je odvozen od slova pigim (jako termín pro pik se užívá 
v KLDR), doslova remíza.

Počítání (suilgi)
Počítání je proces, při němž hráč analyzuje pozici a vybírá 

si tah, který zahraje. Vymýšlí možné odpovědi, které existují 
na jeho vybraný tah, a hodnotí výhodnost pozice. Čím je hráč 
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lepší, tím více tahů dopředu dokáže propočítat, tím více variant 
vidí.

Nestačí ale jen pořadí tahů propočítat, stejně důležité je i vy-
tvoření úsudku o tom, jak si bude v dané pozici stát.

Počítání si hráči zlepšují řešením problémů života a smrti 
nebo úloh mäk.

Poninbang, 本因坊

Japonský titul, který vzešel z jedné z původních Čtyř škol 
založených v 17. století, školy Honinbo.

Profesionální hráč
Hráč, jehož zaměstnáním je paduk. Ti nejlepší se uživí hra-

ním profesionálních turnajů, živobytím ostatních je většinou 
učení, mají vlastní školy, jsou zapojeni do organizačních struk-
tur svých asociací, komentují turnajové partie v padukových 
televizích, píší knihy o paduku apod. V současnosti je profesio-
nální organizace v Koreji, Japonsku, Číně, na Tchaj-wanu, nově 
v Evropě (od roku 2014) a USA (od roku 2012).

V Koreji byl systém profesionálních hráčů zaveden po dru-
hé světové válce zásluhou otce zakladatele moderního paduku 
v Koreji, Čo Namčchŏla. V Japonsku byl tento moderní systém 
zaveden již v období mezi válkami, v Číně až od roku 1962.

Severokorejská paduková asociace, Čosŏn paduk hjŏphö 
Byla založena roku 1989 v souvislosti s účastí na Mistrov-

ství světa amatérů. Tato organizace byla založena pod záštitou 
Státního sportovního výboru (Kukka čchejuk čido üwŏnhö) a od 
roku 2006 patří pod tchäkwŏndovou organizaci (Tchäkwŏndo 
hjŏphö). Neorganizuje profesionální hráče, resp. se o tom zatím 
nic neví.

Smrt (čugŭm, 死)
Stav kamene nebo skupiny kamenů, který není živý.
Kameny nesplňují ani jednu z podmínek pro život. Takové 

kameny se stávají zajatci. Z desky se vyberou buď po vyplnění 
všech svobod, nebo na konci partie, podle situace.

Spojení (jŏngjŏl 連結)
Dva kameny (řetězce kamenů) se propojí.

Střed (čchŏnwŏn, 天元)
Hvězda uprostřed padukpchanu.

Střední hra (čungban,中盤)
Část hry mezi zahájením a koncovkou. Strategické body 

jsou již obsazeny, hráči útočí, provádějí invaze do soupeřova 
území, redukují je, nebo se naopak brání.

Je to obyčejně nejdelší část hry a nejvíce se zde projeví síla 
a výkonnost hráče. Existují zde též nějaké ustálené sekvence, 
ale není jich tolik jako v zahájení a jedná se převážně o dílčí 
situace a boj zblízka.

Střih (kkŭntcha)
Za pomoci střihu se oddělují ještě nespojené kameny (řetěz-

ce kamenů).

Sundžang paduk, 巡將 nebo 順丈

Tradiční korejská varianta paduku, v které se začínalo 
s umístěním šestnácti kamenů na květinové body, začínal černý, 
ale svůj první tah musel zahrát na střed. Původ i datace vzniku 
tohoto druhu paduku jsou zatím neznámé.

Pro sundžang paduk také platilo zvláštní počítání skóre. 

Svoboda (hwallo, 活路)
Prázdný průsečík vedle kamene. Každý kámen položený 

uprostřed desky má čtyři svobody, na straně tři svobody a v rohu 
dvě svobody. Pokud jde o řetězec kamenů, své svobody sdílí. Je 
důležité si svobody hlídat, pokud kámen nemá žádnou svobodu, 
je z desky vyjmut a stává se zajatcem.

Tansu, 單手 
Jde o situaci, v níž se kámen nebo skupina kamenů ocitne 

v postavení, že má poslední svobodu a dalším tahem na místo 
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poslední svobody by došlo k vybrání kamene (skupiny kame-
nů).

Tchaj-wanská asociace weiqi, Taiwan qiyuan wenhua 
jijinhui, 台灣棋院文化 基金會

Založená roku 2000, sdružuje profesionální hráče a organi-
zuje profesionální zkoušky.

Tempo (sŏnsu, 先手) a bez tempa (husu, 後手) 
Jedny z nejdůležitějších pojmů v paduku. Jde totiž o to, kdo 

má iniciativu. Mít tempo znamená, že na zahraný tah soupeř 
musí odpovědět a já mohu pokračovat dále, tj. hráč si udržuje 
iniciativu ve hře a určuje, kde se bude hrát. Tah bez tempa je 
přesným opakem. Je to situace, kdy hráč musí odpovědět na 
tah soupeře, nebo tah, který nevyžaduje soupeřovu odpověď. 
Dochází tedy ke ztrátě iniciativy.

Tŏm
Kompenzace prvního tahu. V současné době dává černý bí-

lému 6,5 bodu, aby se srovnal náskok prvního tahu. Půlka je 
tam kvůli tomu, aby nedocházelo k remízám. Vyvíjelo se po-
stupně po celé 20. století.

Třídy – dan (tan 段) a kjú (kŭp 級)
Stejně jako v asijských bojových sportech se i v paduku udě-

lují výkonnostní třídy. V současné době jsou tři stupně tříd, dvě 
amatérské a jedna profesionální. Hráči s nižší výkonností mají 
třídy od dvacátého do prvního kjú, lepší hráči, tzv. mistři, mají 
danové třídy od prvního do osmého danu. Toto jsou amatér-
ské třídy. Profesionální třídy jsou od prvního do devátého danu. 
V minulosti amatérské danové třídy neexistovaly. Být danem 
znamenalo být profesionálem.

K získávání jednotlivých tříd má každá země a její asociace 
svá pravidla, ať již jde o třídy amatérské či profesionální. Pokud 
jde o profesionální třídy, je samozřejmě mnohem složitější je 
získat.

Umístění (čchaksu, 着手)
Správný termín pro položení kamene na desku je umístění. 

Běžně užívané slovo tah je nepřesné, neboť nejde o tah v pra-
vém slova smyslu, tzn. kameny se neposouvají jako např. v ša-
chu, nýbrž se pokládají na padukpchan, tj. umísťují a již se 
s nimi dále hýbat (táhnout) nesmí.

Ustálené sekvence (čŏngsŏk, 定石) 
Sekvence tahů, jež dává oběma hráčům rovný výsledek. 

Existují slovníky těchto čŏngsŏků, s pokračujícím výzkumem 
se vyvíjejí – existuje mnoho starých čŏngsŏků, které jsou již 
překonané a nepovažují se za výhodné pro obě strany. Jedním 
z faktorů, proč nejsou staré varianty používány, je zavedení 
kompenzace.

Území (čip, 家)
Oblast na desce, která je obklíčená kameny stejné barvy, 

a nejsou v ní žádné živé kameny soupeře.

Zahájení (pchosŏk, 布石)
První část hry, v které hráči obsazují strategické body a při-

pravují si pozice do bojů střední hry. V zahájení je též nejustá-
lenějších sekvencí. 

Zápis partie (kibo, 棋譜)
Toto je přenesení odehrané partie na papír, v dnešní době 

samozřejmě i do počítače nebo chytrého telefonu.
Zápis slouží jako archivní materiál, nebo jako výuková po-

můcka. Žák ukáže (přehraje) učiteli partii, ten mu okomentuje 
tahy, upozorní ho na chyby, ukáže varianty, jak šlo hrát lépe.

Zpětné braní (hwankjŏk, 還擊)
Zpětné braní je pozice, ve které se zahraným tahem hráč do-

stane do pozice tansu. Pokud je však jeho kámen vybrán, sám 
dalším tahem může vybrat více kamenů.
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Život (salm, 活)
Živá je taková skupina kamenů, která nemůže být zabita. 

Musí splňovat jeden z následujících stavů:
Mít dostatek místa na to, aby přežila invazi.
Mít dvě oddělené oči.
Být v tzv. sdíleném životě (pik).
Pouze živé skupiny kamenů mohou tvořit území.

Komentář partie Kim Okkjuna proti 
Honinbo Šuejovi

Obrázek 163 Kibo 

1, 3, 5: v hendikepových partiích bílý často začíná tímto stylem, 
tedy že rozmístí kameny po různých částech desky. Hrát na 
více místech najednou a vidět situaci na padukpchanu celko-

vě je obtížnější, než se soustředit pouze na dílčí situaci. Tím 
může získat snadno výhodu nad slabším hráčem. 

4: Tento tah dnes již není obvyklý. Dnes se běžně hraje na 137, 
138. Myšlenka tahů je ale stejná. Posiluje napadený kámen 
na hvězdě.

6 – 12: Čŏngsŏk využívaný v hendikepových partiích do dnes.
15 – 22: Velmi nevýhodná výměna pro černého. Zajal sice je-

den kámen a posílil si své rohové kameny, ty byly ale již 
před výměnou bez problémů. Naopak nechal bílého oddě-
lit kámen na čchŏnwŏnu. Tím velmi posílil svou skupinu, 
která před výměnou ještě nebyla zajištěná. Pokud se bílému 
podaří kámen obklíčit i z druhé strany, vznikne mu na levé 
straně pěkné, velké území. Černý nezískal v podstatě žádnou 
kompenzaci. 

26: Pěkný útok. Bílého kameny na horní straně jsou rozděleny, 
tahem 28 si černý zajistil svůj roh.

31 – 37: Bílý si pojistil území na straně. Dal černému sŏnsu, což 
se může zdát jako nevýhoda, ale slabší hráč většinou neví, 
jak ho využít. V momentální situaci na padukpchanu není 
žádná urgentní oblast.

38: Tahem se černý snaží využít sílu své zdi v levé části paduk
pchanu.

39: Invaze do černého prostoru. V rovné partii by byla prav-
děpodobně příliš hluboká a bílý by neměl velkou naději na 
příznivý výsledek.

40: Černý staví území na druhé straně, posiluje slabší stranu.
41: Tah vytvářející tzv. základnu, tj. prostor pro vytvoření živé 

skupiny.
42 – 48: Černý se snaží bílému základnu znemožnit, kdyby teď 

bílý zahrál na 53, černé kameny 44 a 46 by již neměly šanci 
se zachránit, protože bílé kameny 41 a 53 mají více svobod. 
Tím by si bílý vytvořil prostor pro život.

49, 51: Bílý si nejdříve připravuje možnosti do budoucna, pak 
teprve bere dva kameny a má jedno oko.

53: Tím, že bílý vytvoří živou skupinu, získá body a zničí body 
černému. Bílý má zatím na straně jedno oko jisté, další by 
si mohl dodělat tahem na 208, nebo může utíkat do středu 
desky.
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59: Bílého spojení na 60 by bylo špatným tahem. Dalo by to 
černému šanci skupinu uzavřít.

60: Lepší je pravděpodobně hrát rovnou na 62 a nedávat bílému 
tah navíc.

65: Bílý tímto tahem střihl černého rohovou skupinu. Její tvar 
je slabý, na bodě 81 je vital point, který může život černé 
skupiny vážně ohrozit.

66 – 85: Výměna. Bílý vzal černému území v rohu a oživil svou 
skupinu, černý se proboural bílému do území a své kameny 
rovněž oživil.

86: Černý posílil svou pozici a oslabil bílého dva kameny.
87: Invaze do černého rohu.
89 – 102: Čŏngsŏk střední hry. Sekvence, v níž si černý opevní 

body v rohu a bílý si vytvoří skupinu na straně. Bílé kameny 
jsou v prostoru vlivu černých kamenů, ještě musí bojovat o 
přežití.

104: Hrozba na odstřižení dvou bílých kamenů. Kdyby se bílý 
tahem 107 nespojil, černý by ho zahráním na 107 mohl od-
střihnout.

109: Bílé kameny utíkají do středu padukpchanu.
110 – 123: Černý odstřihl bílého a uzavřel skupinu na straně. 

Výměnou za to bílý vytvořil živou skupinu.
135: Bílý potřebuje zmenšit černého území, jinak by neměl na 

vítězství šanci.
151+153: Tahy, kterými bílý udělal dvě oči a ožil.
154: Po tomto tahu černého se bílý musí buď pokusit utéct se 

svou skupinou v pravé části padukpchanu, nebo vymyslet 
nějaký zázračný útok na černou skupinu na levé části paduk
pchanu, jinak prohraje.

164: Důležitý tah. Kdyby ho černý opomněl, bílý by dal tansu na 
170 a zničil by černého oko (černý by se musel spojit na 15).

166: Uzavření černého pravého území.
175: Mäk. Bílý se s kamenem může spojit na obě strany.
176 – 185: Bílý si vzal body v rohu a černý se svou skupinou 

ožil.
186: Útočný tah na bílou skupinu. Tahem bere skupině oko.
188: Chyba, černý nemá dostatek svobod, aby zajal kus bílých 

kamenů, černý bude zajatý dříve.

196: Černý odstřihl bílý kámen a zvětšil si tím území.
227: Poslední pokus bílého nachytat černého. Ale nepovedlo se. 

Po tahu 230 se bílý vzdal.

U této partie je vidět, že hendikep byl vybrán příliš vysoký. 
Ač Kim udělal během hry několik chyb, žádná z nich nebyla 
fatální. Navíc hrál celkem bezpečné tahy a jeho kameny neměly 
tolik slabin, aby jich bílý mohl efektivně využít. Proto, když 
Šuej využil všechny možnosti, kde by mohl ještě získat převa-
hu, partii vzdal a uznal, že již vyhrát nemůže.

Oficiální pravidla Korejské padukové 
asociace
Pro srovnání si ještě prostudujme oficiální korejská pravidla. 

Pravidla jsou evidentně určena těm, kteří paduk znají, a proto se 
zdají být stručná. Předpokládají, že cílovou skupinou jsou hráči 
a podrobně nevysvětlují v podstatě nic. Ten, kdo prostudoval 
předchozí text do detailu, jim určitě porozumí, pro lepší pocho-
pení však raději přidávám komentáře na méně srozumitelných 
místech.

Znění pravidel
Základní pravidla

Pravidlo 1: Co je paduk
Paduk je hra pro dva hráče, kteří pokládají na průsečíky hra-

cí desky černé a bílé kameny podle pravidel, obsazují území 
a zajímají kameny. Množství obsazeného území a zajatých ka-
menů rozhoduje o vítězství a prohře v partii.

Komentář: Partie pokračuje do té doby, než oba hráči ná-
sledně po sobě řeknou „pas“ (tj. vzdají se tahu).

Pravidlo 2: Hrací souprava, aneb co je potřeba ke hře
oddíl 2a: Hrací kameny
Existují dva druhy kamenů, černé a bílé, které se v průbě-

hu partie pokládají na hrací desku (padukpchan). Standardně je 
černých kamenů 181 a bílých 180.

oddíl 2b: Hrací deska
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Hrací desku vytváří síť devatenácti vodorovných a devate-
nácti svislých čar. Délka vodorovných je 42,5 centimetrů a svis-
lých 45,5 centimetrů. Deska je většinou ze dřeva.

Obrázek 164 Tradiční hrací deska ze dřeva toreji japonské s hracími 
kameny – černými z břidlice a bílými z lastur

Pravidlo 3: Partie (täguk, 對局)
oddíl 3a: Zápas v paduku se nazývá partie.
oddíl 3b: Pokud jde o oficiální partie, jsou schválené Ko-

rejskou asociací paduku (Hanguk kiwŏnem), často se přímo hra-
jí v jeho budově.

oddíl 3c: Základním principem paduku je, že hráči mají při 
hraní rovné podmínky.

Pravidlo 4: Tah (čchaksu, 着手)
Začíná se položením hracího kamene na průsečík.

Obrázek 165 Kameny se střídavě pokládají na průsečíky

Pravidlo 5: Principy tahu
Tahem se myslí pravidelné střídání v pokládání kamenů (tj. 

černý, bílý, černý atd.), pokládají se vždy po jednom. Když se 
dosáhne konce a není již žádné místo pro tah, je možné se tahu 
vzdát, tzv. pasovat.

Pravidlo 6: Vybírání
oddíl 6a: Když okolo sebe nemá kámen volné místo, z des-

ky se vyjme.

Obrázek 166 Protože žádný ze sousedících bodů označených bílých 
kamenů není volný, kameny se z desky vyberou.

Komentář: Pokud po položení kamene na desku (tj. po do
končení tahu) nemají některé kameny vertikálně nebo horizon
tálně okolo sebe ani jedno prázdné místo (těmto prázdným mís
tům se říká svobody (doslova „aktivní cesta“ hwallo, 活路), na 
tento termín ale pravidla neodkazují, leč v korejské terminolo
gii existuje), kámen nebo skupina kamenů je „zajata“ a z desky 
musí být vyjmuta. Takto vybraným kamenům se říká zajatci.

    

Obrázek 167 První pozice zachycuje situaci před zajetím bílých ka-
menů. Ve druhé pozici je již černý kámen dovršující zajetí položen. 
V poslední pozici jsou již zajaté bílé kameny vyjmuty z hrací desky 

(vyjmutí zajatých kamenů je nedílnou součástí tahu).
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oddíl 6b: Tahu černého označeného Δ se říká vybrání kame-
ne. V obou situacích černý svým tahem bílého zajímá (a vybírá 
z desky).

Pravidlo 7: Zakázané tahy
Pokud jsou okolo průsečíku blokované všechny okolní prů-

sečíky (svobody), na toto místo se hrát nesmí. Druhý hráč do 
tohoto místa po vybrání kamenů hrát může.

      

Obrázek 168 Na průsečíky označené x bílý hrát nesmí. Naopak na 
průsečíky Δ ano.

Pravidlo 8: Omezení tahu
Když si vzájemně hráči po tazích berou kameny, této situaci 

se říká pchä, 覇. V situaci, kdy jeden hráč vybere kámen, musí 
druhý nejdříve zahrát na jiné místo a až poté se může vrátit ke 
zpětnému vybrání kamene.

Obrázek 169 První diagram zachycuje úvodní pozici. Bílý tahem na 
Δ mohl vybrat černý kámen x. Na posledním diagramu může ale černý 

vybrat bílého až poté, co zahraje nejdříve na jiné místo.

Komentář: Tomuto postupu se říká boj o pchä a technice za
hrání na jiné místo tak, aby soupeř odpověděl (naznačeno tahy 
A a B) a pak se vrátil k pchä (tah C) a vybral ho znovu se říká 
hrozit na pchä a tahu pchä (tah A) hrozba (pchägam).

Pravidlo 9: Území (čip, 家)
Prázdné body obklíčené živými kameny se nazývají území. 

Každý jeden obklíčený průsečík je jeden bod území.

     

Obrázek 170 Průsečíky označené x jsou územím. Nalevo černého, 
napravo bílého.

Pravidlo 10: Neutrál (kongbä, 空排)
Prázdné body mimo území se nazývají neutrály.

Obrázek 171 Průsečíky označené Δ jsou neutrály a průsečíky 
označené x jsou území.
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Pravidlo 11: Pik
Situace, ve které je více než jedno prázdné místo a tvar 

černého a bílého je svázaný dohromady a ani jeden z hráčů na 
prázdná místa nemůže ani nechce zahrát, tak tato situace se na-
zývá pik.

Prázdná místa se jako území nepočítají.

Komentář: Kdo do této pozice zahraje první, prodělá na 
tom. Proto je lepší ji nechat tak, jak je.

Obrázek 172 Různé situace pik. Body, na které ani jeden z hráčů 
nechtějí zahrát, jsou označeny o.

Pravidlo 12: Ukončení hry
oddíl 12a: Po jednom se vyplní neutrály.
oddíl 12b: Když si hráč myslí, že už není kam zahrát tah, 

svého tahu se vzdá. Když se jeden hráč vzdá tahu, protivník má 
vždy na svůj tah právo. Když nastane situace, kdy se hráč vzdá 
tahu, pouze zmáčkne hodiny (tím zastaví svůj čas a rozběhne 
soupeřův).

oddíl 12c: Když nastane situace, že se oba hráči po sobě 
vzdají tahu (pasují), je třeba se domluvit na životě a smrti sku-
pin (čtyři zahnuté v rohu, tisícileté pchä atd. – zvláštní přípa-
dy, které se občas mohou vyskytnout, jejich řešení se liší podle 
toho, podle jakých pravidel se partie hrála).

oddíl 12d: Když nastanou nějaké nejasné tvary, které neu-
možňují situaci rozhodnout, jsou části označeny jako pik.

Komentář: Pokud se hráči nedohodnou na statusu skupin, 
jsou sporné skupiny počítány jako pik, tj. žádný z hráčů za ně 
nezíská body. Tato situace příliš často nenastává.

Pravidlo 13: Počítání území (kjega, 計家)
Po ukončení partie se vyberou mrtvé kameny a dají se do-

hromady s chycenými (již vybranými) kameny, vyplní se jimi 
soupeřovo území a poté se zbývající území spočítá a porovnají 
se výsledky. Tomu se říká počítání území.

Pravidlo 14: Rozhodnutí o vítězství a porážce
Ten, kdo má po spočítání více území, stává se vítězem, po-

kud je počet území stejný, nastává remíza.
Komentář: v tomto odstavci je využit termín musŭngpu, 

無勝負, což je doslova, že „nikdo nenese výhru“, pro remízu je 
možné uvést i termín pik.

V partiích, kde je tŏm, se připočítá ještě k území bílého.

Pravidlo 15: Výhra o „hodně“ (s velkým rozdílem)
Když si hráč myslí již v průběhu partie, že prohraje, je mož-

né ji ukončit (vzdát se). Spolu s vypršením časového limitu, 
kdy též nedojde k počítání území, se takovému případu říká 
pulkjesŭng, 不計勝.

Pravidlo 16: Remíza neboli partie bez výsledku
Vznikne během partie situace, kdy dojde k opakování stejné 

pozice na desce, a hráči se nedokážou dohodnout, nastává remí-
za, respektive partie končí bez výsledku.

Pravidlo 17: Porušení pravidel
Pokud se poruší pravidla, následuje diskvalifikace (případ, 

kdy se ignorují pravidla 5, 6, 7 a 8).
Aby se zvládaly tyto situace, existují ještě dodatečná a sou-

těžní pravidla (viz níže).
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Dodatečná pravidla
Dodatečné pravidlo 1: Prohra na základě pravidel

oddíl 1a: Když se nedodrží pravidlo 5, 7, 8 (princip střídání 
tahu, zakázané tahy, omezení tahu).

oddíl 1b: Když se vybere kámen, který má ještě svobodu 
(pravidlo 6).

oddíl 1c: Když se objeví během partie posunutý kámen, ká-
men se přesune zpět na původní místo. Když se kámen nemůže 
přesunout na původní místo (pokud už je např. bod již obsazen 
jiným kamenem), v partii je dovoleno pokračovat, ale pokud se 
hráči na situaci nedohodnou, partie končí a prohráli oba dva hráči.

oddíl 1d: Když vyprší čas při vyplňování neutrálů, je to též 
porušení pravidel.

oddíl 1e: Pokud nastane situace na základě přídavného pra-
vidla 2.

Dodatečné pravidlo 2: Trestné body
oddíl 2a: Situace, při níž zůstanou na desce nevybrané ka-

meny (pravidlo 6). Penalizace pro hráče je dva body území 
a pokud se to stane po druhé, je to prohra na základě porušení 
pravidel.

oddíl 2b: Protivník může požádat o pokračování v partii bez 
ohledu na to, že již tato situace nastala.

Dodatečné pravidlo 3: Konec hry
oddíl 3a: Pokud při vyplňovaní neutrálů vyprší hráči čas na 

hodinách, je to porušení pravidel. Partie ještě neskončila, a pro-
to hráč prohrál na čas.

oddíl 3b: Když už po vyplnění neutrálů není kam hrát, je 
třeba dát to najevo protivníkovi zmáčknutím hodin (pasovat). 
Když už nejsou v partii možné žádné další smysluplné tahy, 
partie se spočítá.

oddíl 3c: Počítání partie má též své principy.

Dodatečné pravidlo 4: Ostatní
Hráč musí proti porušení pravidel ihned protestovat. Pokud 

se pokračuje dál, považuje se přečin za tolerovaný.
Výjimkou je situace přídavného pravidla 2a (penalizace).

Soutěžní pravidla
Soutěžní pravidlo 1: Chování vůči protivníkovi

oddíl 1a: Pravidla týkající se mobilních telefonů
Když poprvé zazvoní a hráč ho v hrací místnosti vezme, je 

to prohra na základě porušení pravidel. Když pouze zazvoní, je 
to penalizováno dvěma body.

Když zazvoní podruhé, je z toho prohra na základě porušení 
pravidel.

Když je telefon nastavený pouze na vibrační mód, pokud 
hráč netelefonuje, neruší to.

oddíl 1b: Rušení pomocí vějíře, hracích kamenů, ořechů 
apod.

Při prvním porušení: Varování.
Při druhém porušení: Rozhodčí dá inkriminovanou věc do 

úschovy a penalizace jsou dva body.
oddíl 1c: Problémy, které vyvstanou během partií, řeší roz-

hodčí a ti jsou za řešení zodpovědní.

Soutěžní pravidlo 2: Užívání hodin
oddíl 2a: Hodiny se nesmí držet rukou.
oddíl 2b: Počítání vteřin (čchoilggi)
Při vybírání většího množství kamenů je možné hodiny za-

stavit.
Při odchodu na toaletu je možné hodiny po tahu zastavit.
oddíl 2c: Zmáčknutí hodin bez zahrání tahu je porušením 

pravidel. 

Česká asociace go má také soutěžní řád, ale jeho obsah se 
odlišuje. Je spíše zaměřen na systém turnajů a jejich pořádání, 
na kritéria pořadí apod. Penalizace v českém řádu neexistují, 
hráči může být za jeho přestupky kontumována partie nebo je 
z turnaje vyloučen. V případě závažnějšího provinění může hráč 
dostat i dlouhodobý distanc. Tyto přestupky posuzuje Sportov-
ně technická komise.
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성공한 바둑 기사이자 유럽 바둑 챔피언인 클라라 
쟐로우트코바가 저술한 책에서는 체코어로 바둑을 처음 
소개하고 있다. 바둑은 세상에서 가장 오래된 보드게임 
중 하나로 고대 중국에서 발생되어 한국과 일본 순으로 
전해졌다. 일본어 「이고」에서 파생된 「고」라는 명칭으로 
더 잘 알려진 바둑은 일본에서 유럽으로 직접 전파되었다. 
본 저서는 주로 한국 바둑에 초점을 맞추고 있으나, 첫 
장에서는 특별히 일반 경기에 대한 내용을 다루고 
있다. 나머지는 바둑 강국들의 개별 규칙들에 대해서 
세부적으로 그 내용을 다루고 있다. 기초와 놀이 재료에 
대한 설명에서부터 시합 규칙과 관습에 이르기까지 관련 
규정들이 설명되어 있다. 이러한 밑바탕을 기반으로 고대 
중국의 이야기 속에 숨겨진 “삶과 죽음”의 문제를 다룬 
보너스 부분이 뒤를 잇고 있다. 이 부분은 상당히 복잡하기 
때문에 경험이 많은 선수들이 좋아할 것이다.

책 후반부에서는 역사적인 관점에서 바라본 바둑에 
대한 내용을 중점적으로 다루고 있다. 물론, 주된 내용은 
한반도에 초점을 맞추고 있으며 바둑에 대해서는 한국의 
역사와 명사들의 개관을 통해 소개하고 있다. 바둑에 대한 
자료가 많지 않지만, 모든 역사 시기마다 적어도 한 편의 
짧은 사건을 실례로 들고 있다. 불행하게도 중국이나 
일본에서처럼 현대 이전의 경기들에 대한 기록들이 전혀 
보존되어 있지 않아서 고대 한국에 어떤 훌륭한 바둑 
기사들이 있었는지는 판단하기가 어렵다. 가장 오래된 
기록물에 언급되어 있는 경기들 가운데 하나인 19세기 
말 시합에 대해서는 부록을 통해 작가의 해설을 곁들여 
소개하고 있다.

책의 내용은 현대까지 이어져 북한도 빠뜨리지 않고 
다루고 있으며 독자들로 하여금 세계 바둑뿐만 아니라, 
유럽과 체코 바둑에 대해서도 알 수 있게 하였다.

오늘날 한국과 중국과 일본이 이루고 있는 경쟁 구도에 
새로운 요소가 등장하였다. 그것은 바로 인공 지능이다. 
마침내 바둑 분야의 가장 강력한 기사들을 누르고 완승을 
거둘 수 있는 프로그램이 개발된 것이다. 인간이 컴퓨터를 
능가하는 우월성을 상실한 후, 바둑 세계가 어떻게 발전해 
나갈지 그것을 지켜보는 것도 매우 긴장감 넘치는 일이 될 
것이다. 다양한 바둑 서버에서 인터넷으로 시합할 수 있는 
가능성이 많기는 하지만, 상대와 대면하여 경기를 치르는 
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것을 능가할 수는 없을 것이다. 면대면 경기를 통해서는 
상대의 감정 변화를 관찰할 수 있을 뿐만 아니라, 동시에 
자기 감정도 단련할 수 있다. 온라인 시합을 통해서는 
이러한 것들뿐만 아니라, 여러 가지 다양한 것들도 경험할 
수 없기에 그 매력이 빛을 잃게 된다. 그러한 이유로 
작가는 독자들에게 갖가지 도구들을 이용하여 상대와 
대면하여 즐길 수 있는 살아 숨쉬는 형태를 전적으로 
추천하고 있다.
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