ROZHOVOR
Každý, kdo se podívá na váš životopis, si
musí položit otázku: Zubní technik a deskové
hry? Jak jste k této proměně došel?
Vlastně jsem pracoval jako mistr zubních
laborantů. Vymýšlení her pro mě bylo koníčkem
po náročném pracovním dnu v laboratoři. Práce
mistra zubních laborantů se mi ovšem hodila,
když jsem si vyráběl herní ﬁgurky.
Svoji první hru Barbarossa and the Riddle
Masters jste připravoval a vymýšlel čtyři roky.
Jak dlouho vám trvali Námořníci z Nordenu?

Rozhovor

hře zažít. Když dostanu nápad, jak hru pojmout,
sednu si a vyzkouším to. Když si říkám, že by z toho
mohlo něco vzejít, vytvořím prototyp a otestuji
ho v nejužším kruhu, se svou rodinou. Zpravidla ji
pak hrajeme několikrát a já ji v průběhu hry musím
upravovat. Někdy se však také dostaneme do
slepé uličky a hra se jednoduše zasekne na místě.
Pak vývoj vzdám nebo ho aspoň na nějakou dobu
odložím, než k němu dostanu nový nápad. Také se
může klidně stát, že člověk do hry investuje spoustu času a nakonec zjistí, že z toho nic nebude. Ale
to je v pořádku a patří to k tomu všemu. V zásadě
předkládám hru nakladatelství, teprve když jsem
s ní sám naprosto spokojený.
Jak jste vlastně přišel
na myšlenku vymýšlet hry?
V dětství jsem si velmi rád
hrával s ﬁgurkami od Elastolinu a sám jsem si k tomu vymýšlel pravidla. To mě
však ještě ani zdaleka nenapadlo, že budu jednoho
dne vynalézat hry. Jak už jsem řekl, znamenalo
pro mě vymýšlení her kompenzaci stresujícího pracovního dne. Svou první opravdovou hru jsem vytvořil čistě pro radost a hrál jsem ji s přáteli. Jednou mi jeden známý řekl, proč tu hru nepředložím
nějakému nakladatelství. Hra byla v roce 1988
zveřejněna pod názvem „Barbarossa“ a hned získala
cenu „Hra roku“. Já jsem měl
v hlavě ještě několik dalších
nápadů a spoustu příběhů,
ze kterých jsem chtěl vytvořit hry. Tak se pro mě
zanedlouho vynalézání her
stalo koníčkem, který zaujal
v mém životě spoustu místa a
přinesl mi hodně radostí. Ale
až po velkém a celosvětovém
úspěchu hry „Osadníci z Katanu“ jsem se rozhodl začít
vynalézat hry na plný úvazek.

s Klausem Teuberem
autorem deskových her

Před několika lety jsem uvedl na trh hru „Hvězdná
loď Katan“. Ta hra se mi vždycky líbila, ale byla
hodně složitá. Když jsem si ji chtěl nedávno zase
zahrát, musel jsem sám listovat v pravidlech. 
Námořníci je zredukovaná podoba Hvězdné lodi
Katan na nejpodstatnější herní
prvky. Některé prvky,
jako například „jízdu
do balíčku karet“,
jsem převzal ze staré
hry. V zásadě jsem z
ní však chtěl vytvořit
rodinnou hru, která
se dá snadno naučit
a hrát. Přetváření
mi trvalo celý rok.
A jakými fázemi
takový vývoj hry prochází? Co je na vymýšlení her nejtěžší?
Vývoj pro mě většinou
začíná příběhem,
který bych chtěl při

Sledujete i další herní
tituly, které vznikají? Co
si myslíte o dnešním světě
deskových her? Neohrožují
ho na životě tablety, herní
konzole a celý on-line svět?

Klaus Teuber, autor deskových her, jehož jméno je spojeno především s populárními Osadníky z Katanu. Tato
společenská desková hra oslaví příští rok dvacet let od svého
vzniku a za tu dobu se jí celosvětově prodalo 16 milionů
kusů a byla přeložena do 30 jazyků. Od té doby fanoušci
deskových her čekají, co nového, podobně geniálního, držitel
čtyř prestižních cen Hra roku (Spiel des Jahres) vymyslí.
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Klaus Teuber se narodil v roce 1952. S manželkou Claudií mají
2 syny a dceru. Vystudoval chemii a začínal v dentální laboratoři svého otce. V roce 1983
se stal mistrem
zubních laborantů. Roku 1990 převzal spolu se dvěma kolegy otcovu
zubní laboratoř.
V roce 1988 vyšla jeho první hra Barbarossa, která získala oceněn
í „Hra roku“. Po
celou dobu bylo vymýšlení her jeho koníčkem. V roce 2002 založil
společnost Catan
GmbH. Oba synové jsou ve společnosti ředitelé, starší
syn Guido se zaměřuje na anglicky
mluvící trh, mladší syn Benjamin řídí
SOUTÌŽ o novinku
mezinárodní propagaci a pomáhá
s vývojem her. Manželka se stará
Klause Teubera o finance i testování her. Dcera
Námořníci z Nordenu:
není ve společnosti oficiálně zapoHraješ rád stolní hry? Má
š jedinečnou
jena, ale na testování her se podílí též.
možnost získat stolní hru
Námořníci
z Nordenu. Stačí, když
domluvíš
rodinné setkání či sežene
š partou
kamarádů k partii ve své
oblíbené
deskové hře. Z průběh
u hry pošli
do redakce jednu fotogr
aﬁi, a to
do konce roku 2014 na
skautjunak@
skaut.cz. Do předmětu
zprávy napiš:
Námořníci. Třem vyloso
vaným
pošleme Námořníky z No
rdenu.

Evropa, kde je mnoho
zemí, kde se deskové hry
s oblibou hrají už řadu let.
Velmi silné postavení zde
má například Německo, Nizozemsko, Španělsko nebo i Česko.
Teď už jsme se však dostali i do
USA, kde se Katan pomalu dostává do obecného povědomí. K příznivcům
Katanu už patří i mnoho zemí v Asii a Latinské
Americe. A my zjišťujeme, že mnozí lidé, kteří
začali hrami jako Katan nebo Carcassone, se pak
začnou zajímat i o další, složitější hry. Mám radost,
že tento trend sílí po celém světě, navzdory silnému trendu elektronických her.

Já osobně si myslím, že deskové hry si vždycky
najdou své místo. Když se sejde rodina a na hodinu
nebo na dvě se sesedne k deskové hře, je to zvláštní zážitek. To pak zmizí ze stolu smartphony a jediné, na čem záleží, je sociální interakce s lidmi,
kteří sedí u stolu. Já sám si také občas rád zahraji
na počítači nebo na iPadu, ale to nenahradí pocit z
deskové hry. Myslím, že mnoho lidí má stejný pocit.
Kde všude se hrají vaše deskové hry? Máte
nějaké odezvy od hráčů ze světa? Jsou nějaké
rozdíly mezi hráči např. v Evropě a mimo ni?
Katan vyšel už ve čtyřiceti zemích a byl přeložen
do více než třiceti jazyků. Nejsilnějším trhem je

Připravujete už něco dalšího, nebo se
teď soustředíte na uvedení a propagaci vašich
„Námořníků“? Jak jste s nimi spokojen a jaké
jsou odezvy od uživatelů?
Dostávám spoustu zpětných vazeb od fanoušků,
kteří se buď obracejí na nakladatelství nebo na
naše webové stránky catan.com. I přes Facebook
dostáváme mnoho konstruktivních komentářů,
které si rádi čteme a bereme k srdci. Na podzim
příštího roku zveřejním svou první hru společně
se svým synem Benjaminem. Na to už se
velmi těším.
Připravila: Lucie Plachá
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