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Potěšení číst           
František Uher           

 
     Lubomír Macháček, PhDr. 
(narozen 21. 6. 1947) 
 
      Ne vždy prolíná "civilní" profese uměleckou tvorbou tak intenzivně, jako je tomu u pardubického 
prozaika Lubomíra Macháčka. Povoláním psycholog prošel několika pracovišti, nacházel v nich 
inspiraci, živou vodou je mu však imaginace. V povídkách i románech, v nichž se pokouší dobrat 
smyslu lidské existence se všemi životními peripetiemi, je znamenitým vypravěčem. Autorskou 
pozornost soustředil na žánr science fiction. Nepíše ovšem nehorázně divoké příběhy oslovující 
primitivnější vrstvy čtenářů, jeho děje a postavy nepocházejí z absurdního víru hvězdných válek ani 
nezápolí s obrovskými mouchami. Macháčkovo pojetí uvolněné fantazie se upíná k obtížně 
vysvětlitelným záhadám kolem nás i v nás, nevytváří hrozivé fikce zániku, zmaru či bludného 
strachu, zachovává si respekt ke všemu lidskému, vychází z bytostného humanismu a důvěry v 
člověka. Potažmo v lidstvo jako takové. Právě v tom je silná zbraň Macháčkovy fantastiky. 
Kdybychom hledali předky či příbuzné, nutně bychom dospěli ke Karlu Čapkovi; Macháček však 
není epigon, pouze staví svoje konstrukce u stejné řeky, ale na druhém, vlastním břehu. Jako 
prozaik volí úspornější vyjadřovací formu a sevřenější tvar, snad pouze v románu Začít milovat se 
rozmáchl k širšímu gestu. Hodně úsilí věnuje i tvorbě pro děti, využívá pověstí a bájí z rodného 
kraje, hledá v nich inspirativní zdroje a dovedně je zpracovává, pojetí i zpracování přesahuje rámec 
někdejší regionální "vlastivědné" literatury.  
 
      Na strmá úbočí literárního Parnasu vystoupil knižně ve sborníku Začátek (1974), během let 
publikoval ve více než dvaceti sbornících. Není bez zajímavosti, že řadou povídek úspěšně vstoupil 
i na pole detektivní literatury. Ostatně není divu, jeho příběhy s tajemstvím mají k detektivní tvorbě 
blízko. Nejsou snad přímo sestrami, ale příbuzenský vztah se jistě vystopovat dá. Soubor příběhů 
Básníci nevraždí (2006) dokazuje Macháčkovy kvality i v tomto žánru. Nelze zapomenout na 
cizojazyčné sborníky, v nichž Macháček publikoval zejména v osmdesátých letech: s jeho tvorbou 
se seznámili čtenáři němečtí, maďarští, polští a slovenští.  
 
      Hlavním těžištěm Macháčkova literárního úsilí jsou knižní tituly. Již první tři, Láska v kaluži 
(1975), Písek v zubech (1978) a Co skrýváme pod kůží (1979), naznačily, že do literatury vstoupil 
nenápadně (což je osudem mimopražských autorů) spisovatel obdařený originálními náměty a 
nemalou mírou talentu. Jeho knihy by zasloužily ochrannou známku, kdyby v literatuře něco 
takového existovalo. Macháčkův bezprostřední vliv lze vypozorovat v nejedné fantastické povídce. 
Literatura není lehká atletika, nelze stanovit pořadí a platí to i o Macháčkově tvorbě. Netroufám si 
označit ten či onen titul za špičkový na úkor ostatních. Proto uveďme výčet titulů (bez zmíněných 
prvních tří): Začít milovat (1981, 2004), Výlety do snů (1984), A budeme šťastni (1985), Údolí 
osamělých běžců (1987), Fantastický poločas (1989), Ztracené lásky (1993), Upíří tanec (1993), 
Kde je ta šibenice (1994), Krvavý anděl (1996), Kanibal (1996), Poklad na Kunětické hoře (1997), 
Zasvěcen démony (2001), Zač je v Pardubicích perník (2002, 2005), Stín pavouka (2003), Milenka 
půlnoc (2003), Jak chutná v Pardubicích perník (2004), Básníci nevraždí (2006), Kdybych byla 
kočkou (2006). 
 
      Lubomír Macháček získal v české literatuře pevné místo, stal se stálicí v oblasti literatury s 
fantaskními prvky, s tajemstvím, záhadou. Jeho jazykově vyzrálé, precizně fabulované příběhy je 



potěšení číst.  
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