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Tarokáři si otevřeli „hospodu na internetu“
Zdeněk Drla

Jihlava/Ottawa • Taroky přezdívají 
karbaníci královskou hrou. Někdy se 
ale stane, že tarokář nemá dostatečný 
počet spoluhráčů (hraje se ve čtyřech 
u stolu - pozn. aut.). To se ale teď 
mění. V polovině listopadu byl spuš-
těn na adrese www.taroky.net ser-
ver, který umožňuje hrát taroky on-
-line, klidně s hráči z druhého kon-
ce světa. O tom, že možnosti inter-
netu jsou neomezené, svědčí i fakt, 
že duchovním otcem serveru je Pe-
ter  Zachar,  který  již  od roku 1968 
žije v kanadské Ottawě. Je vášnivým 
hráčem taroků a do České republiky 
jezdí se železnou pravidelností na ta-
rokové turnaje. A právě někde mezi 

Českem a Kanadou vznikl nápad zří-
dit pro tarokáře z celého světa spo-
lečnou „hospodu na internetu“, jak 
svému projektu Peter Zachar s nad-
sázkou přezdívá.

Hraje se podle pravidel Vysočiny

„Nápad vznikl zhruba před půl ro-
kem a při svých cestách za taroky po 
Moravě a Vysočině jsem o tom dis-
kutoval se zkušenými tarokáři. Ná-
pad se jim líbil,“ přibližuje počát-
ky tarokového serveru Peter Zachar. 
„Myšlenku podpořil jeden z nejlep-
ších tarokářů, které znám, Václav 
Švadlenka z Přerova, se kterým jsem 
se poznal při svých předchozích ces-
tách. Shodli jsme se, že právě vyso-
činská pravidla jsou pro interneto-

vé hraní ta nejpraktičtější,“ vysvětlu-
je důvod, proč se na on-line serve-
ru hraje podle pravidel pro pořádá-
ní turnajů na Vysočině. 

Taroky i pro mladé

Jedním z dalších důvodů, proč se 
Peter Zachar do tvorby speciálního 
karbanického webu pustil, je i fakt, 
že karetní hry jako takové jsou výsa-
dou spíše starší části populace. „Prů-
měrný věk tarokářů na jednom z po-
sledních turnajů byl přes padesát let 
a to je smutné. Chceme přiblížit tuto 
krásnou hru i mladším,“ vysvětluje.

Následný vznik serveru jako ta-
kového nebyl velkým problémem. 
Do přípravy se zapojilo několik li-
dí v České republice a během něko-
lika týdnů bylo hotovo. „Dal jsem si 
schůzku s hráčem z Prahy, který na 
internetu vystupuje pod přezdívkou 
Filepra a je autorem a správcem spe-
ciálního mariášnického serveru. Tím 
pádem byla kostra serveru vlastně 
hotová, stačilo jenom doplnit taroko-
vá pravidla a trochu jiné karty,“ říká 
Peter Zachar. 

Hráči z celého světa

Už téměř dva týdny tak vedle sebe 
fungují dva karbanické servery, kte-
ré si na nezájem hráčů rozhodně ne-
mohou stěžovat. U jednoho „stolu“ 
se potkávají hráči z různých koutů re-
publiky i světa. „Můj kamarád z Chi-
caga hrával dvacet let taroky v Česku, 
teď žije už osm let za oceánem a ne-
měl možnost hrát, proto vznik serve-
ru velice kvitoval,“ doplňuje Zachar. 
Pravidelným hráčem je i Greg Kamp 
z Oklahomy. Jeho, rodilého Ameri-
čana, naučil taroky kněz z Poličky na 

Svitavsku během své mise po Spoje-
ných státech. „Jinak se potkává skvělá 
parta lidí opravdu z celé České repub-
liky. Pravidelně například hraji se So-
ňou z Děčína, Standou z Bohumína, 
Václavem z Přerova nebo právě s Gre-
gem Kampem z Oklahomy a s řadou 

dalších hráčů,“ vypočítává své spolu-
hráče Peter Zachar, který má bohaté 
kontakty na tarokáře v Severní Ame-
rice, Rakousku a Británii. „Doufám, 
že se server ujme i v těchto zemích. 
Kvůli jazyku by neměl být problém, 
je ve třech verzích,“ dodává.

Server dává nám, vzdáleným karbaníkům, příležitost ke hraní, kterou bychom jinak 
neměli, dává zkušeným tarokářům příležitost si zahrát s partnery, které jinak ne-
potkají, dává příležitost ke chvilce hry, kdykoliv je možnost.  Zároveň ale dává pří-
ležitost původním hráčům si taroky znovu osvěžit a novým hráčům se taroky nau-
čit. Jsem přesvědčený, že server přispěje k popularitě taroků, hlavně u mladých lidí, 
kteří mají k internetu a počítačům velmi blízko.  Už během prvních dnů se řada hrá-
čů na mariášovém serveru, který je dvojníkem tarokového, zajímala o to, co taroky 
jsou, a začala si hru zkoušet.

Peter Zachar o www.taroky.net

Na internetu si mohou zahrát mezi sebou hráči, kteří by se v reálu tře-
ba vůbec nepotkali.  FOTO REPRO

Peter Zachar jezdí do České republiky pravidelně. Před rokem si z turnaje v 
Dalečíně odvezl cenu pro nejvzdálenějšího účastníka.  FOTO ZDENĚK DRLA


