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ABSTRAKT 

V této práci je analyzován literární topos nádraží v rámci české literatury, k čemuž je částečně 

využito i ukázek z literatury světové. Cílem práce je prozkoumat možnosti ztvárnění nádraží 

coby komplexního sémantického znaku. V úvodní části je zdůvodněno pojímání nádraží jako 

literárního toposu, s čímž souvisí podstatné mimoliterární skutečnosti. Samotná analýza je 

rozdělena na dvě části. V první části je topos nádraží pojat jako statické místo, jež úzce souvisí 

s představou idylična. Druhá část zkoumá topos nádraží v dynamickém pólu, v němž je spjat 

zejm. s tématem války, města a motivy tajemství, setkání, osudu a smrti. Základní metoda práce 

spočívá v rozboru konkrétních textových ukázek. Z hlediska primární literatury tvoří 

pramennou základnu převážně tvorba Karla Čapka, Bohumila Hrabala, Adolfa Branalda, Ivana 

Vyskočila, Karla Poláčka, Josefa Kopty, Jáchyma Topola, Roberta Musila a Josepha Rotha. 

V rámci sekundární literatury je v práci nejvíce čerpáno z díla M. M. Bachtina a Daniely 

Hodrové, z monografie The Railway station: A Social History od J. Richardse 

a M. MacKenzieho a ze sborníku příspěvků Osudový vlak. Výsledkem práce je mimo jiné 

konstatování, že pro českou literaturu je příznačné statické pojetí toposu nádraží, v němž je 

akcentována představa řádu, pořádku, opakování a ohraničenosti. 
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ABSTRACT 

This paper analyses the literary topos of train station within the Czech literature. For this 

purpose, extracts from world literature are partially used as well. The aim of the paper is to 

examine the possibilities of portrayal of train station as a complex semantic element. In the 

introductory part, approaching train station as a literary topos is justified, which is related to 

essential extraliterary facts. The analysis itself is divided into two parts. In the first part, the 

topos of train station is treated as a static space which is closely related to the notion of idyll. 

The second part examines the topos of train station in its dynamic pole, in which it is bound 

particularly with subject of war, city and motifs of mystery, encounter, fate and death. The basic 

method of the paper lies in analysis of particular text extracts. In terms of primary literature, 

the resources largely consist of works of Karel Čapek, Bohumil Hrabal, Adolf Branald, Ivan 

Vyskočil, Karel Poláček, Josef Kopta, Jáchym Topol, Robert Musil and Joseph Roth. Regarding 

secondary literature, the paper draws mostly upon works of M. M. Bachtin and Daniela 

Hodrová, monograph The Railway station: A Social History by J. Richards and M. MacKenzie 

and collection of papers Osudový vlak (The Fatal Train). The result of the paper is among else 

a statement that for the Czech literature a static approach of the topos of train station is 

characteristic, where the notion of order, repetition and boundedness is stressed. 
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1 Úvod 

Cílem této práce je analyzovat nádraží jakožto specifický literární topos, jenž je dle 

našeho názoru hoden pozornosti nejen v rámci české literatury. Ačkoliv vycházíme zejména 

z českých literárních děl, nejde primárně o sledování chronologického vývoje historické 

poetiky nádraží v české literatuře. Nevolíme tedy cestu oddělené intepretace celých textů nebo 

autorů v jednotlivých kapitolách. Bez nároku na úplnost (jak z hlediska pramenů, tak z hlediska 

vyčerpání tématu) jsou zde rozebrány hlavní významové aspekty tohoto specifického místa, 

jimiž je reprezentováno v literatuře, sekundárně ve výtvarném umění a filmu. Nejedná se 

o komparativní interpretaci jednotlivých děl s toposem nádraží, nýbrž nám jde vždy v prvé řadě 

o srovnání a interpretaci různých projevů či možnosti ztvárnění tohoto prostoru. Jsme si vědomi 

limitů zvoleného postupu (do jisté míry jde o jakousi mozaiku), nicméně ho pokládáme 

v daném případě za nejpřínosnější.  

Podnětem ke zrodu této práce se stalo uvědomění, jak relativně často je železnice 

v české literatuře tematizována. Iniciační roli v tomto ohledu sehrál zejména Obyčejný život 

Karla Čapka, kde hlavní hrdina během svého života prochází několika různými stanicemi. 

Důležitým impulsem byly také dva příspěvky Vladimíra Macury zabývající se sémiotikou 

vlaku v české kultuře.1 Nelze však opominout ani jistou osobní zálibu v cestování vlakem. 

Pramennou základnu práce tvoří především texty prozaické, přihlížíme však částečně 

i k poezii. Primárně jde o česká literární díla, nicméně si v tomto ohledu neklademe striktní 

omezení, a proto v několika případech interpretujeme i vybrané ukázky ze světové literatury.2 

  

                                                 
1 MACURA, Vladimír. Sen o vlaku. In: Český sen. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 

a MACURA, Vladimír. Vlak jako symbol 19. století. In: Osudový vlak. Praha: Nakladatelství 

a vydavatelství NN (III), 1995. s. 59–65. 
2 Ve světové literatuře nejvíce vycházíme z incipitu románu Zmatky chovance Törlesse Roberta Musila 

a krátké ukázky z Pochodu Radeckého a Kapucínské krypty od Josepha Rotha. Jelikož jde o autory 

kulturně spjaté se střední Evropou (Rakouskem-Uherskem), nepokládáme jejich zařazení do této práce za 

problematické. Musil (rodilý Brňan) navíc umístil děj své románové prvotiny do moravských Hranic, část 

románu Pochod Radeckého se též odehrává na Moravě. 
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2 Nádraží jako topos 

Termín topos (z řec. místo) je v soudobé literární vědě definován jako pevné klišé nebo 

myšlenková a výrazová schémata, společná celé kulturní oblasti a přecházející z antické 

literatury přes středověk, novověk až k současnosti. Zpravidla jde o vracející se rétorické 

formule, motivy a metafory, stylizace postav a vracející se stylizace místa.3 Aby se místo stalo 

toposem, zdá se, že musí být poměrně obecné a neurčité, a proto otevřené symbolickým 

významům (cesta, práh, hora atp.), a/nebo příznačné a typické pro určitou kulturní oblast či 

dobu (kostel, zámek, hostinec, Praha atp.). Tak lze jen těžko mluvit např. o toposu pouště 

v evropské literatuře nebo o toposu moře v literatuře české. V nejobecnějším pojetí lze rozlišit 

locus amoenus (místo líbezné, idylické, spjaté zejména s přívětivou přírodou a bezpečím; 

v řecké mytologii Elysium, v křesťanství zahrada Eden, v české kultuře např. prostor v textu 

české hymny nebo údolí v Babičce) a locus horribilis/terribilis (místo hrůzostrašné, bezútěšné, 

často v podzemí; řecké podsvětí a Tartaros, křesťanské peklo nebo např. město Hameln 

v Krysařovi).  

Problematiku literárního prostoru a míst lze pojímat z různých literárněvědných 

a filozofických přístupů (např. fenomenologie, historická poetika a literární topologie, 

naratologie), z nichž každý sleduje částečně jiné cíle a pracuje s odlišnou terminologií.  Proto 

lze jen stěží podat obecně platnou definici základních pojmů jako prostor, prostředí, místo. Tato 

práce se z důvodu jejího charakteru a rozsahu blíže nevěnuje teoretické problematice prostoru 

v literární vědě. Jednotlivé přístupy a teorie jsou vždy připomenuty v konkrétních aspektech 

analýzy toposu nádraží. Nejvíce vycházíme z podnětů M. Bachtina a jeho teorie chronotopů,4 

J. M. Lotmana a jeho binárních opozic v prostoru,5 z české literární vědy v prvé řadě z prací 

Daniely Hodrové (poetika míst)6, dále Zdeňka Hrbaty a Vladimíra Macury. Nevolíme tedy 

jeden konkrétní přístup, nýbrž postupujeme cestou jakési syntézy.  

Prostor nádraží se na první pohled může jevit jakožto bezpříznaková a sémanticky 

uzavřená jednotka fikčního světa děl, chápaná spíše jakožto pouhá realistická kulisa, jež se 

zpravidla významově nezapojuje do narativní výstavby textu. Tomuto pojetí odpovídá 

                                                 
3 HODROVÁ, Daniela a kol. Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H&H, 1997. s. 8. 
4 BACHTIN, Michail M. Čas a chronotop v románu. In: Román jako dialog. Praha: Odeon, 1980. 

s. 222‑377. 
5 LOTMAN, Jurij M. Štruktúra umelckého textu. Bratislava: Tatran, 1990. 
6 HODROVÁ, Daniela a kol. Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H&H, 1997; 

HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím. Praha: KLP, 1994. 
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skutečnost, že nádražní stanice je na rozdíl od ostatních tradičních literárních míst-toposů7 (les, 

dům, hranice, cesta, zahrada, labyrint, v české literatuře zejm. chaloupka, údolí, maloměsto 

atp.) sémanticky omezeno na jeden konkrétní způsob dopravy a je historicky ohraničeno 

začátkem průmyslové revoluce, resp. výstavby železnice (jde o fenomén mladší než 200 let). 

Z těchto důvodu na něj není běžné nahlížet jakožto na symbolickou konstantu, archetyp, 

metaforu, resp. topos; tedy tak jako na výše zmíněné toposy, které jsou schopny nést 

symbolický význam, navíc jsou často kulturně nebo národně determinovány. Z toho hlediska 

se jeví spojení topos nádraží přinejmenším jako problematické. Tato práce však vychází z pojetí 

odlišného. Nádraží je zde chápáno jako složitý znak otevírající ve svém sémantickém poli řadu 

často protikladných významů. Za rozhodující pokládáme skutečnost, že prostor nádraží je úzce 

spojen s celým trsem dalších toposů a kategorií.  

Na prvním místě je to kategorie času, a to jak cyklického, tak lineárního (z tohoto 

důvodu se nabízí pracovat s Bachtinovým pojmem chronotop8). Toto rozdělení spoluvytváří 

pro prostor nádraží určující polaritu mezi dobrodružným, dynamickým a idylickým 

(harmonickým), statickým. Na lineární čas (sekundárně i cyklický) je vázán starobylý topos 

cesty. Cesta vnáší do prostoru železniční stanice důležité symbolické významy. Pro topos 

nádraží je dále příznačný pojem hranice. Jednak sama železniční stanice je v podstatě hranicí 

v různých rovinách (mezi mikrosvětem a makrosvětem, mezi městem a cestou z něj, centrem a 

periferií, mezi kolektivním a individuálním, řádem a chaosem, profánním a sakrálním), jednak 

je často situována na neurčitou hranici a periferii map fikčních světů (malé nádraží na okraji 

rakouské říše v incipitu Musilových Zmatků chovance Törlesse, poslední nádraží monarchie na 

hranici s Ruskem v Rothově Pochodu Radeckého, „poslední stanice na světě, kde kolej dobíhá 

v trávě a pastuší tobolce, a pak už je hned vesmír“9 v Obyčejném životě Karla Čapka nebo 

stanice Bílý Potok na česko-polské hranici v komiksu Alois Nebel od Jaroslava Rudiše 

a Jaromíra 99). Domníváme se, že archetypální topos hranice je jedním z důvodů, proč 

v prostoru nádraží může docházet k iniciačním procesům, tak jak je chápe Daniela Hodrová.10 

Na tomto místě jen stručně připomínáme sexuální a smrtelnou iniciaci v Hrabalových Ostře 

sledovaných vlacích, iniciační epizodu na poslední staničce v Obyčejném životě, povídku 

                                                 
7 V této práci nepoužíváme nesklonný pl. tvar topoi, jelikož vytváří nesoulad k singulárovému tvaru. Na 

doporučení Jakuba Kopeckého přijímáme topos jako pravidelně skloňované maskulinum (při 

zachovaném základu s -os) s pl. tvarem toposy. KOPECKÝ, Jakub. Topos. Naše řeč. 2011, vol. 94, 

č. 5, s. 264–267. 
8 I přesto, že je prostor nádraží úzce spjat s představou času, dáváme v této práci před pojmem chronotop 

přednost tradičnímu termínu topos. 
9 ČAPEK, Karel. Obyčejný život. Praha: Fr. Borový, 1939. s. 71. 
10 HODROVÁ, Daniela. Román zasvěcení. Praha: Malvern, 2014. 
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Čekárna z Božích muk Karla Čapka a Vyskočilovu povídku Habřiny aneb vítězství držadla ze 

souboru Vždyť přece létat je snadné. Hranice a její překročení, iniciace a zkouška jsou přitom 

významné syžetové události. V neposlední řadě je třeba zmínit, že topos nádraží je velmi úzce 

spjat s toposem města a maloměsta; tím pádem je zapojen do složité znakové struktury těchto 

dvou pro českou literaturu příznačných toposů. 

Z výše zmíněného vyplývají základní aspekty, jimiž se tato práce zabývá. Určující je 

rozdělení do binárních opozic statický – dynamický, idylický/harmonický – 

dobrodružný/tajemný, (v přeneseném slova smyslu locus amoenus – locus terribilis) a osobní 

– kolektivní. Z tohoto konceptu vychází základní struktura této práce. V rámci pojetí toposu 

nádraží jako místa statického s rysy idyly jsou prozkoumány pojmy jako cyklický čas, rituál, 

ohraničenost, hierarchie, sakralizace, příroda. K této kapitole je přirazeno pojetí nádraží jako 

antiidyly (tj. rozpad idylického světa). V části analyzující topos nádraží jako místo dynamické 

se zaobíráme zejména pojmy: iniciace, smrt, válka, cesta, osudovost a fatálnost, setkání, město. 
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3 Nádraží jako místo s pamětí  

3.1 Železnice a střední Evropa 

Z definice toposu vyplývá, že je spjat s určitou kulturní oblastí (je kulturně 

determinován). Železnice jako taková je fenoménem víceméně celosvětovým. Domníváme se 

však, že střední Evropa má jistá specifika, jež vytváří předpoklady pro tematizaci železniční 

dopravy v umění. Na tomto místě pokládáme za nezbytné se o těchto mimoliterárních 

skutečnostech zmínit.  Střední Evropu chápeme z hlediska geografického, resp. kulturního, jako 

prstenec vymezený velkými městy (kulturními centry): Mnichov, Drážďany, Vídeň, Budapešť, 

Vratislav, Krakov, Lvov, uvnitř Bratislava, Brno a Praha.11 

Takto vymezená střední Evropa je útvarem vnitrozemským (s rozvinutou lodní 

dopravou lze počítat jen na kousku Dunaje) a poměrně malým na to, aby mělo smysl vzdálenosti 

překonávat letecky. Přírodní a geografické podmínky předurčují železniční dopravě důležitý 

význam. Podle statistik má tento region spolu s Německem nejhustší železniční síť na světě 

(v porovnání délce trati k rozloze území). Na prvním místě se podle většiny zdrojů umísťuje 

Česká republika, zbylé státy střední Evropy se nacházejí v první patnáctce.12 Železniční síť tu 

není ani nejdelší, ani nejmodernější, avšak zasahuje prakticky do každého města, většiny 

maloměst a mnoha vesnic. Nádraží proto představuje v českém prostředí neodmyslitelný 

urbánní prvek modelující podobu měst i venkovské krajiny. 

Železnice a k ní přináležející úřední aparát sehrála v Rakousku-Uherskou jakožto 

primární způsob dopravy důležitou roli. Konsolidovala národnostně heterogenní říši, podmanila 

si prostor i čas. Svět železnice (nádraží) v monarchii ztělesňoval základní rakouskou ideu řádu, 

disciplíny a jistoty. Šlo o prostor prostoupený množstvím norem a předpisů s výrazně 

byrokratickým rázem, hierarchií a rituálností. Přednosta železniční stanice reprezentoval 

vzorovou postavu byrokrata. Dle Claudia Magrise je typickým hrdinou rakouské literatury 

pilný, starý přednosta úřadu, usilují o to, „aby spoutal nečas pomocí šňůrek ze svých úředních 

spisů“.13 Pravidelně se opakující železniční úkony (připomínající jakýsi rituál) jako by zrcadlily 

mechanický, nedynamický čas staré monarchie. Železniční síť spojila centrum říše 

s problémovou periferií (pomocí jednotných předpisů, rituálů, také uniforem úředníků 

                                                 
11 KROUTVOR, Josef. Potíže střední Evropy: anekdota a dějiny. In: Potíže s dějinami. Praha: Prostor, 

1990. s. 54. 
12 Global Mass Transit Report. Europe: Rail network density and utilisation rates [online]. 2017 [cit. 

16. 6. 2018]. Dostupné z: https://www.globalmasstransit.net/archive.php?id=24558 
13 MAGRIS, Claudio. Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Brno: Barrister & Principal, 

2001. s. 9. 
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a nádražní architektury tak spoludotvářela ideu celistvosti). „Podstatu Rakouska netvoří 

centrum, ale periférie,“ praví hrabě Chojnicky v Kapucínské kryptě.14 Krom toho železnice 

stála za zavedením jednotného (středoevropského) času v celé monarchii. Čas lokální 

a přírodní, určovaný pohybem slunce a venkovským rytmem života, byl nahrazen přesným 

a unifikovaným časem z nádraží.15 Není proto překvapivé, že nádraží na sebe druhotně váže 

různé obrazné významy (metafora řádu, metonymie rakouské monarchie; viz níže). 

V českých zemích způsobilo zavedení železniční dopravy nedozírné změny v oblasti 

hospodářské, společenské, politické a kulturní. Železnice mimo jiné sehrála důležitou roli 

v národně uvědomovacím procesu českého národa. Obsáhnout problematiku železnice jako 

kulturního fenoménu by však vydalo na celou další práci, z toho důvodu se zaměřujeme pouze 

na význam nádraží.16 Kvůli stavbě železniční dráhy a nádraží musely být v Praze probourány 

středověké hradby. S příchodem železnice se tak rodí i nové planetární myšlení, zaniká svět 

malých struktur.17 „Řekl bych, že o mém osudu bylo rozhodnuto, když se v kraji mého dětství 

počala stavět dráha; malinký svět starého městečka byl náhle zapojen do prostoru, otevíral se 

cesta do světa, městečko si obouvalo sedmimílové boty; změnilo se ukrutně od té doby, narostlo 

tam továren, peněz a bídy, byl to zkrátka dějinný přerod,“18 dosvědčuje při rekapitulaci svého 

života hrdina Obyčejného života. Význam železnice v meziválečném Československu posiloval 

mimo jiné i legionářský mýtus. 

Nádraží představovalo zhmotnění těchto změn, a stalo se tak pomyslnou branou do 

širšího světa. Na nádraží se mimo jiné nacházel i další vynález 19. století – telegraf. Železniční 

stanice tedy byla exkluzivním místem rychlé a na prostoru nezávislé výměny informací (na 

nádraží byly distribuovány i noviny). Důležitý význam nádraží pak dosvědčuje skutečnost, že 

se často stalo předmětem zpolitizování. Již samotný název stanic mnohdy demonstroval státní 

ideologii (Nádraží císaře Františka Josefa; Praha Wilsonovo nádraží, Praha Masarykovo 

nádraží, Praha Denisovo nádraží). Na bývalém těšnovském nádraží byly za Rakouska-Uherska 

v průčelí umístěny alegorické figury Průmyslu, Zemědělství, Umění, Vědy, Obchodu, Řemesla, 

nad nimi stála postava symbolizující Austrii. V hale Nádraží císaře Františka Josefa patřilo 

                                                 
14 ROTH, Joseph. Pochod Radeckého. Kapucínská krypta. Praha: Odeon, 1986. s. 292. 
15 MACKENZIE, John and Jeffrey RICHARDS. The Railway Station: A Social History. Oxford, New 

York: Oxford University Press, 1984, s. 94. 
16 V rámci problematiky železnice jako kulturního fenoménu odkazujeme zejména ke sborníku Osudový 

vlak. 
17 HLAVAČKA, Milan. Superstroj 19. století a nová organizace času, prostoru a společnosti. In: Člověk 

a stroj v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2013. s. 119. 
18 ČAPEK, Karel. Obyčejný život. s. 73. 
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nejčestnější místo soše císaře.19 Pražská nádraží se v průběhu historie stala svědky mnoha 

oficiálních událostí a slavností (např. příjezd první vlaku v roce 1845, příjezd a uvítání 

Masaryka v prosinci 1918, Masarykův pohřební průvod v roce 1937 vrcholící na nádraží, 

uvítání Kim Ir-sena v roce 1984 atd.).  

Železniční stanice jsou však i místem, jež svědčí o (středoevropských) traumatech dějin 

20. století. Na frontu z českých nádraží odjížděli a se svými blízkými se loučili vojáci za první 

světové války, za druhé světové války bylo mnoho nádraží strategickým válečným bodem 

(připomínáme např. boj o Masarykovo nádraží během Pražského povstání). Obecně během 

válek představovala železniční doprava klíčovou složku válečné strategie. Nádraží se také stala 

místem, odkud probíhaly deportace židovského obyvatelstva do ghett, vyhlazovacích a 

koncentračních táborů.20 Ze železničních stanic byla deportována i většina německého etnika. 

3.2 Paměť kolektivní a individuální 

Nádraží z výše zmíněných důvodů pojímáme jako specifické místo s pamětí (popř. místo 

paměti) kolektivní a individuální. Hodrová na základě Genettových podnětů hovoří o pojmech 

kolektivní a individuální topika.21 Prostor nádraží je dle našeho názoru případem prolnutí obou 

těchto pólů. Kolektivní topika (kolektivní příběhy míst) v sobě do určité míry zahrnuje osobní 

topiku (osobní zkušenosti a příběhy míst) a naopak; mezi oběma pojmy je dynamický vztah. 

Paměť jak kolektivní, tak individuální registruje zejména jevy významné až mezní, zpravidla 

spjaté s emocemi. Tak např. kolektivní asociace nádraží jako místa odjezdů, loučení 

a očekávaných příjezdů (tedy místa do značné míry hraničního) vychází z tisíců různých 

individuálních mikropříběhů, jež se na nástupištích odehrály. Významné dějinné momenty 

spojené s prostorem nádraží (odjezd vojska na frontu, deportace židů atp.) v sobě ve skutečnosti 

obsahují významné zlomy v životech konkrétních jedinců.  

Jako důležité dále vnímáme, že nádraží není primárně prostor uzavřený a sociálně 

exkluzivní. Naopak jeho příznačným rysem je až do dnešní doby jistá třídní otevřenost 

a heterogennost. Železniční stanice odjakživa přitahovala nejnižší společenské vrstvy, a 

mnohdy proto bývá asociována se zločinem, bezdomovectvím, později s drogami, prostitucí 

apod. Zároveň však pořád představovala (zejm. v 19. a 20. st.) exkluzivní místo spojení se 

                                                 
19 VYBÍRAL, Jindřich. Brány z kamene a železa. In: Osudový vlak. s. 40. 
20 V Praze se shromaždiště židů nacházelo v Holešovicích nedaleko nádraží Praha-Bubny, odkud dále 

probíhaly transporty. Na tomto nádraží se dnes nachází památník Brána nenávratna v podobě kolejnice 

zdvižené k nebi, připomínající tak deportaci cca 50 000 židů. Budova nádraží by se měla v budoucnu stát 

součástí projektu Památník ticha. 
21 HODROVÁ, Daniela a kol. Poetika míst. s. 21. 
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světem velkých struktur. Tato babylonizace prostoru je pro nádraží charakteristická 

a distinktivní.22 Zkušenost s prostorem stanice nabývá celospolečenského charakteru. 

Důvody, jež činí z nádraží místo s pamětí, jsou zároveň předpoklady pro to, aby se stalo 

místem literárním (vracející se stylizací místa – toposem). Toto místo disponuje určitým 

repertoárem syžetů a nabývá vlastností kulturního a literárního symbolu. Nádraží z těchto 

důvodů pojímáme mj. jako narativní topos. 

Narativní topos chápeme jako místo, kde jsou na základě teorie Davida Bohma 

„svinuty“ různé významy, resp. příběhy. Literární tematizace toposu nádraží pak spočívá 

v „rozvíjení“ těchto příběhů. Ukázkovým případem tohoto principu je komiks Alois Nebel 

Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99. Hlavní postava, postarší výpravčí Nebel, trpí psychickou 

poruchou; čas od času ho přepadají halucinace, při nichž se mu v mlze (Nebelovo příjmení 

v němčině znamená mlha) zjevují dávné události z prostoru nádraží. Na malé stanici 

v Jeseníkách tak spatřuje projíždějící židovské transporty a scény z odsunu Němců, na 

pražském hlavním nádraží všechny více či méně významné kolektivní příběhy dějin 20. st. 

(příjezd legionářů, odsun Němců a židů, oslavy 1. máje, pravidelné výjezdy Pražanů na chaty 

do Davle za socialismu, průvody ostravských fotbalových fanoušků z 90. let atp.) i příběhy 

individuální (na nádraží se v noci sjíždějí duchové všech, co zemřeli pod koly vlaku). Topos 

nádraží je z těchto důvodů místem svědčícím o minulosti, zároveň však nepředstavuje pouhý 

pomník, jenž by události explicitně připomínal – jeho významy musí být „rozvinuty“, prožity. 

  

                                                 
22 Pokud budeme letiště vnímat z hlediska spojení se světem velkých struktur jako moderního nástupce 

nádraží, pak ho umístění zpravidla mimo město, značná sociální exkluzivnost a výrazně menší početnost 

výskytu činí místem s omezenější pamětí. 
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4 Nádraží jako místo statické 

Rozdělení literárních míst na dynamická a statická zpravidla vychází z představy jistého 

pohybu v prostoru, resp. nehybnosti v něm. Jako tradiční dynamické místo (topos) je pojímána 

cesta, statické místo pak představuje např. dům. V našem případě nechápeme pojem statičnosti 

jako nutně závislý na ne-pohybu v prostoru. Atribut statický dle nás implikuje vlastnosti jako 

konstantní, klidný, nehybný, přehledný, uzavřený, harmonický apod. Statický může být za 

specifických okolností i typ pohybu. Statičnost závisí i na kategorii času, resp. jeho cykličnosti. 

V rámci prostoru pojem statičnosti nepostihuje pouze nehybnost jedné jednotky, nýbrž i vztahy 

mezi několika (statickými či dynamickými) jednotkami. Stejně tak místo dynamické není 

a priori spjato s představou pohybu (viz níže). Jde nám v tento moment o zobecnění, jehož 

účelem je pod atribut statický zařadit různé aspekty toposu nádraží, jež spojuje opozitní 

postavení k dynamickému pólu. Statické místo má v tomto pojetí velmi blízko ke konceptu 

idyly (podle Bachtina idylickému chronotopu). 

Idyla představuje tradiční literární žánr původně spjatý zejména s pastýřským 

a venkovským životem. Bachtin v rámci idylického chronotopu rozlišuje čtyři čisté typy idyl: 

milostnou idylu (pastorála), zemědělsko-pracovní idylu, řemeslnicko-pracovní idylu a idylu 

rodinnou.23 Primárně je prostor idyly spojen s přírodním prostředím a líbeznou rodnou krajinou 

(locus amoenus). Proti dramatické přírodě romantismu pak biedermeier vyzdvihl bezpečí 

harmonické domácnosti, interiéru. Podmínkou idyličnosti místa proto nemusí být nutně 

přírodní charakter.  V české literatuře představuje typické idylické místo údolí a chaloupka. 

Idyla vyžaduje přehledný, zvládnutelný svět.24 Základní rysy idylického místa jsou 

uzavřenost (izolovanost, ohraničenost), přítomnost řádu, tradičních jistot a stereotypu 

(konstantnost, resp. absence chaosu), bezpečí a důvěrnost (tendence k potlačení cizorodých 

prvků), rituálnost, jasná hierarchie vztahů, racionálnost a převážně cyklický čas (představa 

vycházející z jistoty přírodního cyklu). Podle Bachtina jde o nevelký svět, omezené 

a soběstačné místo nijak podstatně nesouvisející s jinými místy, s ostatním světem.25 Ačkoliv 

idylický prostor nepřipouští mystické transcendentno, počítá se v něm s posvátnem ve smyslu 

všední meditace, ticha a sakralizace profánních věcí. Idylické místo je do značné míry 

idealizované (stylizované, utvořené) a zpravidla typizované. Postavy v idylickém světě tvoří 

omezený a důvěrný kolektiv (zejm. milostný pár, rodina, pracovní skupina) a též podléhají 

                                                 
23 BACHTIN, Michail M. Čas a chronotop v románu. In: Román jako dialog. s. 347. 
24 HODROVÁ, Daniela a kol. Poetika míst. s. 45. 
25 BACHTIN, Michail M. Čas a chronotop v románu. In: Román jako dialog. s. 348. 
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typizaci (např. postava babičky, hospodář, aristokrat). Svět idyly mimo jiné charakterizuje 

absolutní sociální otevřenost či prostupnost; příznačným rysem postav je jejich značná sociální 

statičnost.26 

Jsme si vědomi toho, že pojetí nádraží jako místa s rysy idyly se může jevit na první 

pohled problematické. Nádraží nesplňuje archaickou představu idyly jakožto místa sepětí 

lidského života s koloběhem přírody, jednoty lidského pokolení apod. Jeho spojitost s „velkým 

světem“ a toposem cesty, potenciální možnost chaosu a cizorodých prvků nabourává základní 

koncept idylického místa. Naší ambicí však není interpretovat topos nádraží jako typické 

idylické místo (locus amoenus). Jak jsme již naznačili, sémantické pole nádraží je schopno 

absorbovat různé významy, mezi nimiž je charakteristické napětí a jež jsme zde postavili do 

binární opozice statický x dynamický. V následujících kapitolách chceme za pomoci vybraných 

ukázek dokázat, že topos nádraží splňuje v jedné své podobě většinu rysů idylického místa, jak 

jsou zmíněny výše. 

4.1 Uzavřenost a ohraničenost 

Již jsme naznačili, že základním rysem idylického místa v literatuře je jeho uzavřenost 

před okolním světem a soběstačnost. Hodrová tento rys nazývá „ostrovním“ charakterem.27 

Tradičně je idylický topos (podle Bachtina chronotop) charakterizován jako představení štěstí 

v ohraničenosti. Přestože je nádraží mimoliterárně i literárně vnímáno primárně jako brána 

do světa velkých struktur (zejm. pokud se jedná o nádraží vesnické a maloměstské), určité 

aspekty stanice umožňují její tematizaci jako místa idylicky uzavřeného. 

Takové nádraží je svět pro sebe; souvisí víc se všemi stanicemi, s nimiž je pojí koleje, než s tím světem, 

co je na druhé straně plotu. Ještě tak ten plácek před nádražím […]; ale do města se chodí jako do cizí 

končiny, tam už nejsme na své půdě a nemáme s tím skoro nic společného. Tady je nápis Cizím vstup 

zakázán […] vy buďte rádi, že vás pustíme na peron a do vlaků. Vy si nemůžete dát při vchodu do města 

nápis Cizím vstup zakázán, vám není dáno takové výlučné a uzavřené království. My jsme jako ostrov 

zavěšený na železných kolejích, na nichž jsou navlečeny další a další ostrovy a ostrůvky; to všechno je 

naše a odděleno od druhého světa ploty a závorami, tabulkami a zákazy. Pročež všimněte si, že po této 

své uzavřené půdě kráčíme jinak než jiní lidé, důležitěji a nedbalostí, jež se velmi liší od vašeho 

zmateného chvatu.28 (tuto a všechny další ukázky zvýraznil A. S.) 

                                                 
26 HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím: kapitoly z literární topologie. Praha: KLP, 1994. s. 31-32. 
27 Tamtéž, s. 29. 
28 ČAPEK, Karel. Obyčejný život. s. 83. 
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V úryvku z Obyčejného života je nádraží tematizováno jako zcela svébytný mikrosvět, 

za jehož hranicí se rozprostírá cizí svět. Jeho ohraničenost nespočívá ani v charakteru přírodním 

(údolí), ani ve společenském (zámek). Stanice je před vnějšími a cizími elementy chráněna 

pomocí zákazů, tabulek a závor. Svou primární funkcí jde sice o místo otevřené, nicméně jeho 

ideální podoba spočívá v „ostrovním“, uzavřeném charakteru. V této podobě se tak jedná se 

o místo stylizované, idealizované (uměle vytvořené – pomocí zákazů a tabulek). Jeho výlučnost 

ho staví spolu s jeho typickými postavami nad okolní svět a běžné lidi. S tradičně antiidylickým 

toposem města (nikoliv maloměsta) nemá nádraží paradoxně nic společného, jde o cizí končinu. 

Toto nádraží odpovídá Bachtinově definici idylického prostoru jako místa soběstačného a 

omezeného, jež výrazně nesouvisí s okolním světem. Nádraží má spojitost pouze s ostatními 

stanicemi. Čapek zde používá příznačnou metaforu ostrovů navlečených na železných kolejích 

jako na řetízku. Lze předpokládat, že tyto stanice-ostrovy se od sebe ničím výrazným neliší, 

jejich podstata spočívá též ve výlučnosti a ohraničenosti. Nádraží tak představuje místo 

typizované.  Je zjevné, že taková tematizace stanice vychází z jejího vnitřku, z postavy, která 

je s ní spjata pracovním i citovým vztahem. Z hlediska Bachtinovy klasifikace idylických 

chronotopů má tento případ nejblíže k pracovní idyle.  

Hodrová na základě analýzy prostoru údolí v Babičce spatřuje příznačný rys toposu 

idyly v jejím herním charakteru. Herní prostor má své hranice (je ohraničen) a pravidla. Postavy 

mají jasně rozdané funkce a pohybují se po předem vymezených cestách. Metafora literárního 

místa jakožto hry činí z jejích účastníků postavy-figurky. 

Když si vzpomínám na tu dobu, vidím to nádraží jakoby shora, jako malou a čistou hračku; ty druhé 

krychličky, to je skladiště […] tady uprostřed běží hračkové kolejnice […] š-š-š, š-š-š po hračkových 

kolejích běhají malinké lokomotivy. Ta drobná, tlustá figurka je pan přednosta […] všichni jsou hodní 

a sympatičtí a vyznačují se milou zřetelností […] teď když jsme velcí a vážní, hrajeme všichni svou 

společnou hru, hru na naše nádraží […] všechno souvisí, i to, že to byl takový uzavřený svět, obehnaný 

plotem a zákazy. Každý uzavřený svět se stává poněkud hrou […] Hra, to je věc vážná, má svá pravidla 

a svůj závazný řád.29  

Marionetizace literárních postav je mnohdy příznakem rozpadu idylického světa (viz 

níže). V této další ukázce z Obyčejného života se však o tento případ nejedná. Na nádraží se 

vyskytuje tlustý pan přednosta (tloušťka jako symbol dostatku, hojnosti a uspokojení bývá 

charakteristickým rysem postav v idylickém světě) a hodní, sympatičtí lidé, jež spolu 

                                                 
29 ČAPEK, Karel. Obyčejný život. s. 84-85. 
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v uzavřeném světě hrají vážnou hru se závaznými pravidly a řádem. Herní charakter místa pak 

dokresluje perspektiva pohledu shora, miniaturizace celého světa.30 Hrdina Obyčejného života 

dále pokračuje: „A proto, myslím, má hra zálibu ve zmenšeném měřítku; je-li něco uděláno 

malinkým a zdrobnělým, je to vyňato z druhé skutečnosti, je to víc a hlouběji světem pro sebe, 

naším světem, ve kterém můžeme zapomenout, že je ještě nějaký jiný.“31 Jako uzavřené před 

velkým světem je vnímáno malé, zmenšené. 

4.2 Sakralizace a ritualizace 

Jak již bylo naznačeno výše, idylický (statický) prostor připouští sice dotek 

s posvátnem, to by však nemělo mít transcendentní, mystický či iniciační charakter. Svět idyly 

je plný obřadů a různých rituálů, jež činí posvátnými (sakralizují) všední skutečnosti. 

Náboženská představa světa má v idyle blízko k folklórnímu nebo archaickému přírodně-

zemědělskému uvažování. Posvátným se může stát prakticky každý předmět, neměl by však 

člověka negativně přesahovat, resp. měl by mu být něčím prospěšný. Ritualizace je těsně spjata 

s cyklickým časem. 

G. K. Chesterton popisuje ve svém fejetonu atmosféru železniční stanice takto: 

Na nádraží najedete mnoho z tichosti a útěšnosti katedrál. Má mnoho rysů velké církevní budovy; má 

obrovské klenby, prázdná prostranství, barevná světla a především se v něm opakují rituály. Je zasvěceno 

oslavě vody a ohně, dvěma základním živlům všech lidských obřadů.32 (přeložil A. S.) 

Podobným způsobem popisuje nádraží ve svém fejetonu Stanička Karel Čapek. Tato 

skutečnost jde dle nás zajímavá, jelikož, jak známo, Čapek Chestertona obdivoval a jeho tvorba 

měla vliv minimálně na Čapkovy detektivní povídky. 

[…] čekat na vlak, to patří k věci: to je jistý obřad […] Nemyslím na vás, velká, lomozná, ošklivá, 

uchvátaná nádraží, kde si člověk pocestný sedne o hospody, čte noviny a vůbec se zaměstnává něčím 

jiným než Čistým Čekáním. Jsou však malé staničky navléknuté na kolejích jako klokočové zrno na 

růženci; stojí o samotě jako poutní místo, daleko od profánního ruchu světa; jsou to skutečné kaple 

věnované obřadu Čekání […] čím delší je [alej k nádraží], tím hlubší ticho obejme poutníka, jenž přichází 

na staničku, aby čekal […] My, kdož čekáme, přešlapujeme a pokašláváme polohlasně jako věřící v kapli; 

jsme čistě oblečeni a jaksi svátečně stísněni […] „Buď tiše, dítě, musíme čekat, aby přijel. Nebudeš-li 

                                                 
30 Fenoménu literární miniatury se věnuje v Poetice prostoru Gaston Bachelard. Shledává, že tento 

původně pohádkový motiv aktivuje hluboké hodnoty. BACHELARD, Gaston. Poetika prostoru. Praha: 

Malvern, 2009. s. 155-185. 
31 ČAPEK, Karel. Obyčejný život. s. 85. 
32 MACKENZIE, John and Jeffrey RICHARDS. The Railway Station: A Social History. s. 11. 
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hodná jako v kostele, vláček nepřijede.“ […] A náhle bimbimbim […] Nedivil bych se, kdybychom 

všichni poklekli nebo se pokřižovali, jako když se zvoní v kostele.33  

Přirovnání nádraží ke katedrále či kapli se při dnešní podobě železničních stanic může 

jevit při nejmenším jako překvapivé. Velké železniční stanice dnes již nejsou jako za dob 

Chestertona a Čapka „oslavou“ vody a ohně.  Přestože nechceme příliš zabíhat do 

mimoliterárních souvislostí, pokládáme za důležité toto přirovnání obhájit krátkým exkurzem 

do historie a dějin architektury. Francouzský spisovatel Théophiel Gautier v roce 1846 napsal: 

„Každá víra se dokáže vtělit do chrámu. Sledujeme-li pozorně kostely nejmladšího data, není 

nejmenších pochyb o tom, že náboženství našeho století je náboženstvím železnic.“34 

Architektura mnoha velkých nádraží 19. století skutečně připomíná gotické katedrály; mají dvě 

vysoké věže v průčelí, charakteristickou rozetu, programovou plastickou výzdobu, ikonologii 

v podobě alegorických zpodobení. Monumentální stavby železničních stanic se měly stát 

novými reprezentativními dominantami města, tak jako dříve katedrály. Ve střední Evropě 

architekti při stavbě nádraží vycházeli především ze sakrální předrenesanční architektury 

severní Itálie (na vrchol štítu byl umístěn zvon k odjezdu vlaku).35 V Praze byly postaveny tři 

nádraží inspirované sakrální architekturou (Smíchov, Těšnov, dnešní hlavní nádražní), z nichž 

první dvě již nestojí a Fantova secesní podoba hlavního nádraží čerpá z architektury katedrál 

už odlišným, nehistorizujícím způsobem.  Z historie je pak dle nás zajímavé zmínit, že v rámci 

oslav příjezdu prvního vlaku do Prahy v roce 1845 byl na nádraží vystavěn slavnostní oltář a 

pražský arcibiskup za účasti arcivévodů vysvětil železniční stanici i první vlak. 

Pokud bychom metaforu nádraží jako katedrály vyhrotili ad absurdum, lze najít i další 

podobnosti. Staré jízdní řády umístěné v centrální částí čekárny v podobě dvou velkých 

otáčejících se válců zdánlivě mohly připomínat oltář či posvátný zákoník (ve filmovém 

muzikálu Rebelové se během snové svatební scény takovýto jízdní řád v oltář promění). 

Richards a MacKenzie dále vidí spojitost mezi liturgickým kázáním a nádražním hlášením nebo 

kadidlem v kostele a párou z lokomotiv pod nádražní dvoranou.36 

Hodrová rozlišuje literární místa světská (profánní) a posvátná (sakrální). Místa 

posvátná jsou založena na citovém prožívání a jeví se jako ostrůvky či oázy uprostřed světského 

světa nebo mimo něj.37 Zpravidla v nich dochází k meditaci či iniciačnímu poznání (nádraží 

                                                 
33 ČAPEK, Karel. Stanička. In: Na břehu dnů. Praha: Československý spisovatel, 1966. s. 136-137. 
34 MIGNOT, Claude. Architektur des 19. Jahrhunderts. Stuttgart: Deutsche Verlags-Ansalt, 1983. s. 237. 
35 PETRASOVÁ, Taťána. Vlaky a katedrály. In: Osudový vlak.  s. 36. 
36 MACKENZIE, John and Jeffrey RICHARDS. The Railway Station: A Social History. s. 12. 
37 HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím. s. 5. 
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jako místo dynamické, viz níže). Jelikož povaha míst není vždy absolutní a neměnná, může se 

světské místo stát posvátným (sakralizace profánního) a naopak (profanizace sakrálního, 

karnevalizace). Nicméně sakralizace profánního prostoru nutně nepřepokládá nabytí charakteru 

mystického místa s tajemstvím (podle nás zobecněně místa dynamického). Nábožensky 

povýšené místo si může ponechat svůj všední, idylický (statický) charakter. Např. sakralizace 

chaloupky jako projektu českého literárního idylična ještě zesílilo její opravdovost a charakter 

idyly. 

Nádraží je z hlediska mimoliterárního místo profánní, světské (i přes svou 

architektonickou podobu s církevní architekturou). Literárně je však schopno nabývat určitých 

rysů místa posvátného, a to jak v podobě dynamické, tak statické. Povšimněme si, že Čapek ve 

svém fejetonu znovu akcentuje představu železniční stanice jako místa uzavřeného před 

okolním světem (stojí o samotě, daleko od profánního ruchu světa). Jestliže ve výše zmíněné 

ukázce z Obyčejného života byl rys uzavřenosti spojen s vnitřní perspektivou postavy-

zasvěcence, „nádražáka“, ve Staničce jde o vnější pohled nezasvěceného pozorovatele, 

cestujícího. Příznačné je, že Čapek v obou ukázkách používá podobné metafory vycházející z 

představy stanic navléknutých na železniční trať. V Obyčejném životě jsou to ostrovy na 

železných kolejích, ve Staničce klokočová zrna na růženci (metafora je zde obohacena o 

náboženský rys). Růženec (jako předmět, nikoliv modlitba) je typický sakrální předmět toposu 

idyly, jež člověku náboženské věci zpředmětňuje a zpřehledňuje.38 Stanička-zrníčko na růženci 

konotuje všechny doposud probírané rysy idylického místa (ohraničenost, miniaturizace, 

sakralizace, obřadnost). Této dle nás jímavé metafoře proto přikládáme důležitý význam. Je 

zajímavé, že prakticky stejný obraz najdeme v Branaldově Severním nádraží: „Řádka stanic 

mezi prvním a Severním nádražím, kuličky na růženci a růženec, můj ty pane, dlouhý jako noční 

služba.“39 Přirovnáním nádraží k poutnímu místu se pak sakrálně-idylické ladění jen zesiluje. 

S poutním místem je sice spjat prvotní mystický zázrak a cesta k němu je svým způsobem 

iniciačním aktem, poutě jako takové však představují typické trajektorie ve světě idyly (svou 

periodicitou mj. zpřehledňovaly církevní rok).40 

Čapek i Chesterton se ve spojitosti s nádražím zmiňují o opakujících se rituálech a 

obřadech. Je zřejmé, že tato představa vychází z jisté pravidelnosti a cykličnosti (cyklického 

                                                 
38 V Babičce se o předmětu růžence dovídáme na mnoha místech. Růženec je první věc, co babička 

vyndala ze své kapsy při seznámení s dětmi, nikdy ho neodložila a v noci si ho dávala pod hlavu, stal se 

touženým předmětem na pouťovém trhu atd. Je to jeden z hlavních předmětů charakterizující postavu 

babičky. 
39 BRANALD, Adolf. Severní nádraží – Lazaretní vlak. Praha: Československý spisovatel, 1965. s. 62. 
40 Znovu zde odkazujeme na Babičku, kde má křesťanská pouť důležitý význam. 
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času) nádražních úkonů a jejich oficiálnosti. Již v kapitole 3.1 jsme naznačili, že prostor nádraží 

jako by ztělesňoval rakousko-uherskou ideu řádu a jistoty. Literární metafoře nádraží jako 

ztělesnění řádu se věnujeme v kapitole následující. Zde jen připomeňme, že sakrální a idylické 

předpokládá pevnou periodicitu. Pokud je topos (chronotop) idyly tradičně charakterizován 

jako štěstí v ohraničenosti (viz výše), lze podle nás tuto definici rozšířit o další rys: štěstí 

v pravidelnosti. 

Čapkův nádražní obřad „Čistého Čekání“ však lze chápat i z hlediska lineárního pojetí 

času.41 Jeho prožíváním jako čekání na něco kýženého se též přibližuje v podstatě 

náboženskému pojetí světa. Celou scénu je možno interpretovat takto: Čapek-poutník čeká tiše 

na nádraží-kapli na vlak-spásu. V momentě, kdy zazní signál vlaku-zvonění v kostele, doléhá 

na Čapka pocit, jako by měli všichni pokleknout a pokřižovat se. Přesto nelze v tomto případě 

chápat nádraží jako iniciační místo s tajemstvím. Sakrální konotace ve skutečnosti jen zesilují 

idylické a harmonické ladění celé scény. Na další místech Čapek detailně komentuje a popisuje 

s vnímavostí jemu vlastní nádražní květiny, počínání slepic, železniční tabulky a nápisy apod. 

Při příjezdu vlaku Čapek dodává: „Ne, nepoklekli jsme, ale setřásli jsme ze sebe strnulé kouzlo 

čekání; narovnáme se a chápeme se svých uzlíčků.“42 Za pozoruhodné považujeme srovnání 

tohoto fejetonu s Čapkovou povídkou Čekárna z Božích Muk (viz kapitola 5.2). 

4.3 Řád a důvěrnost 

Řád je základním principem idylického (statického) místa; jeho přítomnost činí svět 

přehledným a důvěrným. Představa řádu úzce souvisí s opakováním (cyklickým časem) 

a ituály. Výše jsme se zmínili o mimoliterární spojitosti mezi řádem nádraží a řádem rakouské 

monarchie, v předchozí kapitole jsme pojímali řád a cyklický čas jako východiska pro 

sakralizaci nádraží. Stejně jako pokládáme princip řádu za základ obecně idylického místa, 

                                                 
41 Lineární vnímání času se zrodilo v židovském náboženství, od nějž ho přejalo a dále rozvinulo 

křesťanství. V křesťanství tvoří počátek času stvoření světa (Genesis), resp. příchod Krista; čas pak 

lineárně plyne až k Poslednímu soudu (konci světa a času). V rámci života jedince čas začíná narozením, 

resp. křtem a končí smrtí, resp. věčným životem (odmítnuta je tak cyklická myšlenka reinkarnace). Tato 

představa úzce souvisí mj. s pojetím lidského života jako cesty (metafora život je cesta není tedy jen 

záležitostí jazyka a literatury, nýbrž podle Lakoffa principem uvažování o světě a jednání). Železniční 

dráha a pohyb po ní se v takové představě promítá např. těmito výrazy: pokračovat 

v zajetých/vyjetých/starých kolejích, odsunout něco na druhou/vedlejší kolej, octnout se na slepé koleji/na 

poslední/přestupní stanici, dostat se na správnou kolej, být vykolejený, přehodit výhybku, nechat si ujet 

vlak, vlak přes něco nejede, jet plnou parou vpřed. Pohyb po kolejích tak metaforu život je cesta mnohdy 

obohacuje o sémantický rys osudovosti, determinaci, fatalismu; člověk není tvůrcem své cesty, připuštěna 

jsou jen absolutní řešení. 
42 ČAPEK, Karel. Stanička. In: Na břehu dnů. s. 137. 
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vnímáme (jízdní) řád jako podstatu toposu nádraží. Zde chceme o této kategorii pojednat 

především na základě Obyčejného života a několika ukázek z děl Josepha Rotha. 

Obyčejný život je nádražní tematikou doslova prostoupen. Jeho hlavní hrdina postupně 

prochází pěti zcela odlišnými stanicemi, z nichž na té poslední se stává přednostou-úředníkem. 

I přesto, že Čapek vykreslil svět železničních stanic se vší precizností, pochopitelně v tomto 

výkonu neleží hlavní smysl a význam díla. Hlavní hrdina se rozhodne sepsat svůj život 

obyčejného člověka; na začátku se vyznává, že jakožto starý byrokrat chce takto dát své věci 

do pořádku.  

V mém životě se nestalo nic mimořádného a dramatického; mám-li nač vzpomínat, tedy jen na klidný, 

samozřejmý, skoro mechanický průběh dnů a let […] při pohledu na zpět nalézám přímo zalíbení v té 

přímočaré a jasné cestě, která je za mnou; má to svou krásu jako dobrá a rovná silnice […] nikde žádné 

dobrodružství, žádný boj, nikde nic výjimečného nebo tragického. Je to jak pěkný a dokonce silný pohled 

na správně běžící stroj […] Byl to celkem šťastný život, a já se nestydím za to malé a pravidelné štěstí, 

které jsem nacházel v pedantické idyle svého života.43  

Bezejmenný hrdina-vypravěč tedy interpretuje svůj život jako řádný; podle principu 

řádu v něm hledá jasnou jednotící linku. Na základě této expozice bychom měli očekávat 

idylickou autobiografii integrované, „nerozervané“ osobnosti. Po úvodu věnujícím se dětství a 

bouřlivým letům studia se mladý hrdina stane zaměstnancem železnic na nádraží Františka 

Josefa v Praze. Potom, co jednou vykašle krev, je přidělen na malou železniční stanici v horách. 

Byl to svým způsobem konec světa; tady se končila trať; kousek za nádražíčkem bylo náraziště, kde 

poslední rezavá kolej zarůstala pastuší tobolkou a suchou metlicí. Dál se nejede; dál už hučí zelená horská 

říčka v ohybu těsného údolí. Tak, tady jsme jako na dně kapsy, konec, dál není nic […] Krom nádraží 

a pily tam byla hospoda, několik dřevěných domků, Němci jako polena a lesy dunící větrem jako 

varhany.44 

Prostor, kde má dojít k rekonvalescenci, je periferií, koncem světa.45 Topos periferie je 

v literatuře tradičně příznakový, mnohdy negativně konotovaný, bez dominant, a proto 

chaotický. V tomto případě jde naopak o místo idylické, kde „kolej dobíhá v trávě a pastuší 

                                                 
43 ČAPEK, Karel. Obyčejný život. s. 19–20. 
44 Tamtéž, s. 69. 
45 Že se jedná o periferní oblast, usuzujeme ze skutečnosti, že jde o konečnou stanici v českých horách 

(tedy oblast nutně pohraniční). Ačkoliv lokalizace fikčního prostoru stanice v horách v reálné mapě není 

podstatná, s přihlédnutím k Čapkově rodišti a k informacím o horách, německém osídlení a konečné 

stanici jsme došli k přesvědčení, že Čapek se v tomto případě mohl inspirovat konečným nádražím ve 

Svobodě nad Úpou. 
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tobolce, a pak už je hned vesmír“.46 Na tomto místě upozorňujeme též na spojitost mezi 

nádražím a idylickou přírodou (viz kapitola 4.4). Pokud mělo na malé stanici dojít ke zlepšení 

zdravotního stavu, v prvé řadě se zde nakonec odehraje duševní přerod; od této doby počíná 

hrdinův řádný život, ona pedantická idyla. 

Dvakrát za den přijížděl osobní vláček se dvěma vozy […] když odzvonil signál jeho příjezdu, bim bim 

bim, bim bim bim, vycházelo se na peron, aby se asistovalo velké události dne […] Pan přednosta 

s rukama za zády mluví s vlakvedoucímu, strojvůdce jde na pivo, topič dělá, jako by otíral špinavým 

hadrem lokomotivu a je zas ticho […] ve stinné kancelářičce tiká telegrafní aparát, to nějaký pán z pily 

ohlašuje svůj příjezd; večer bude stát před nádražím kočárek s kníratým kočím […] Pak přisupí vláček se 

dvě vozy, pan přednosta trochu uctivě a trochu důvěrně salutuje tomu velmoži s pily […] Tak, a to už je 

konec dne; teď nezbývá než jít do hospody […] nebo ještě chvíli courat po kolejích až tam, kde zarůstají 

travou a pastuší tobolkou, sednou si na hromadu fošen a dýchat břitký vzduch.47 

Příjezd vlaku představuje velkou událost dne, dvakrát za den opakující se rituál (je 

ohlášen zvukovým signálem, pak se společně vychází na peron, každý účastník rituálu v něm 

má určitou roli). Ritualizovaný je i příjezd velmože z pily (je ohlášen telegrafem, přednosta 

uctivě salutuje, před nádražím je přichystán kočár). Upozorňujeme též na akcentaci zvukových 

vjemů (signál příjezdu, telegraf, ticho; srov. níže v této kapitole) Mladý hrdina se sám sebe ptá: 

„[…] tohle že je život? Ano, to je život, dva vláčky denně, slepá kolej zarostlá travou a za ní 

hned vesmír jako stěna.“48 Zpětně pak dosvědčuje: „Když jsme na poslední stanici světa sedal 

na fošnách, počal jsem poprvé a odevzdaně prožívat krásný a jednoduchý pořádek života.“49 

Mezi řádem malého nádraží a řádem (pořádkem) v hrdinově životě je tedy úzká souvislost. Na 

malé železniční stanici v horách nachází mladý železničář smysl svého života. Nabízí se proto 

celou scénu interpretovat jako svým způsobem iniciační; hrdina je zasvěcen do řádného běhu 

života. 

Po stanici v horách je hlavní postava přeložena na nádraží vyšší třídy; i zde se setkává 

s princem řádu a rituálu. Nádražím projíždí veliké mezinárodní expresy, a proto chce mít starý 

přednosta „nádraží jako z cukru“. „Všechno se muselo jenom lesknout, okna, lampy, zeleně 

natřené pumpy, jinak se starý pán hrozně rozčiloval: ‚Copak to je,‘ hartusil, ‚tady jezdí 

                                                 
46 ČAPEK, Karel. Obyčejný život. s. 71. 
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mezinárodní rychlíky, a vy tu máte takové svinstvo!‘“50 Příjezd vlaku pak vypravěč označuje 

přímo za velkou chvíli, obřad a milou hru. 

[…] tamhle za ohybem se s chraptivým houknutím vynořuje mohutná, vysoká hruď rychlíkové 

lokomotivy, starý pán popojde tři kroky vpřed, strojvůdce zdraví rukou, na stupátkách rychlíku salutují 

konduktéři, starý pán stojí v pozoru, paty u sebe, boty vyleštěné jako zrcadlo, a zvedá důstojně ruku 

v červené čepici […] Pak se starý pán širokým, hospodářským pohledem podívá na modré nebe, čistá 

okna, kvetoucí petunie, uhrabaný písek, své zářící boty a koleje, které se lesknou, jako by je zvlášť za tím 

účelem dal vycídit, pohladí si spokojeně nos, nu, dobré to bylo, a jde si zase zapálit gypsovku. Tento 

obřad se konal šestkrát denně, vždycky se stejnou pompou a stejně slavnostně […] ten slavný průjezd byl 

vážná a milá hra.51 

Rituálnost této scény je zjevná (její účastníci konají přesné až mechanické pohyby, jsou 

náležitě oblečeni, obřad se opakuje slavnostně šestkrát denně, předcházejí mu náležité 

přípravy). Tato stanice je místem řádu a pořádku. Dále je zmíněno, že se na nádraží sešla sbírka 

dobráků. Příznačné je, že mezinárodní expresy (tedy element velkého cizího světa) stanicí 

pouze projíždí, aniž by v ní zastavovaly. Takto idylicky stvořený prostor se mimo jiné stane 

místem, kde hrdina pozná svou budoucí ženu, přednostovu dceru. „Jaký pak div, vždyť je to 

jediné děvče tady na tom ostrově, jediná mladá žena v tomto uzavřeném království […] jako by 

to bylo něco neobyčejného, že někdo je po uši zamilován do dcery přednosty! To se stává, to už 

náleží k tomu obyčejnému a konvenčnímu životu.“52 Topos nádraží je v tomto případě obohacen 

o rys milostné idyly. Při konečné rekapitulaci hrdina přiznává, že na stanici v horách a na této 

stanici „vjel na tu pravou kolej života“53 (zde jen upozorňujeme na metaforu života jako 

železniční dráhy, viz níže v této kapitole). 

Nakonec se hrdina Obyčejného života stane přednostou a dostane vlastní stanici 

v idylické krajině. Své nádraží buduje „z krásného pořádku, hladké a tiché cirkulace“.54 

[…] Byla to stanice, ve které musí všechno bezvadně klapat […] důstojná a tichá stanice, kde nehlučně 

zastavují rychlíky […] trochu jako nádvoří zámku; i budiž tu přísný pořádek, všude čistý písek a žádné 

kuchyňské řinčení života […] nádraží čisté a tiché jako kaple […] lidé tu chodili skoro po špičkách jako 
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v nějakém zámku; takové všechno čisté a přehledné […] Víte vy, co to jsou vůbec železnice, co je takové 

nádraží, co je pořádek?55 

V budování takové stanice spatřuje hlavní postava smysl svého života. „[…] měl jsem 

své nádraží […] cítil jsem hluboké a slavnostní uspokojení […] poprvé v životě mám pocit 

něčeho hluboce svého, silný a dobrý pocit vlastního já.“56 Z ukázky je zřejmé, že přednostovo 

nádraží má být v prvé řadě řádné. Ve výše citovaném úvodu knihy hrdina přirovnává svůj život 

k správně běžícímu stroji; je proto pozoruhodné, když své nádraží charakterizuje jako 

„dokonalý stroj, běžící tiše v naolejovaných čepech“.57 Nádraží jakožto metafora řádu se stává 

metaforou hrdinova řádného, idylického a pedantického života. 

Hrdina-vypravěč se na začátku označuje za jednoduchého, vzorného byrokrata 

milujícího pořádek věcí. To, že Čapek tuto postavu umístil do prostoru nádraží, tedy místa, kde 

vládne (jízdní) řád, hierarchie a rituál, nevnímáme jako náhodu. Zákonitosti tohoto prostoru 

korelují s prezentovaným životem. Když ale začne být od dvacáté kapitoly zpochybňován 

dosavadní výklad hrdinova života, stojí v kontrastu proti řádnému přednostovi-byrokratovi 

další částečně žité i nežité identity (básník, hypochondr, „ten s lokty“, romantik a další). 

Najednou vypravěč zjišťuje, že důvod, proč měl nádraží a železnice, nebyl pouze jejich smysl 

pro pořádek a přehlednost.  

Ale vždyť právě proto jsem měl železnice rád, že ve mně byl ten romantik; to bylo pro ten zvláštní, trochu 

exotický opar, které železnice mají, pro tu náladu dálky, proto každodenní dobrodružství příjezdů 

a odjezdů […] to byl pravý rám pro mé nekonečné snění. Ten druhý, ten skutečný život, to byla více méně 

jenom rutina a dobře běžící mechanismus […] Proto jsem si pořídil vzorné, bezvadně fungující nádraží, 

abych za zvonění signálu a tikotu Morseových značek, mezi příjezdy a odjezdy lidí spřádal fikci svého 

života. Člověk se dívá, jak běží koleje, nějak ho fascinují a samo od sebe se to v něm rozjede do dálky; 

a už se ubírá nekonečnou cestou dobrodružství.58 

Ukazuje se, že v idylickém a spořádaném životě přednosty je ve skutečnosti chaos 

a „rozervanost“. Prostředí nádraží a povolání přednosty jsou tedy podle našeho názoru 

prostředkem, jímž Čapek docílil zvýraznění rozkolu mezi životem „obyčejným“, jednoduchým 

a těmi ostatními, problematickými (mezi řádem a chaosem). Postava přednosty je v literatuře 

zpravidla tematizována jako pouhý typ či figurka bez nitra, je asociována s přesností, řádem 
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a pořádkem, jistotou atp. (přednosta stanice je často označován za vzorného úředníka, 

byrokrata). Čapek této kulturní tradice zpočátku využívá, aby potom právě v postavě přednosty 

odhalil vnitřní zmatek. Topos nádraží s tímto úzce koreluje. Nakonec je naznačeno, že prostředí 

železnice ve skutečnosti není jen rutina, pedantický pořádek a dobře běžící mechanismus; ve 

výše uvedené ukázce se topos nádraží již profiluje ve svém dynamickém pólu (exotický opar 

dálek, romantické dobrodružství příjezdů a odjezdů, snění atp.) Je tak využito napětí mezi 

toposem nádraží jakožto metaforou řádu a toposem nádraží jako místem spjatým 

s dobrodružným, ne-řádným velkým světem.  

Příznačné je, že celý hrdinův „obyčejný“ život je pojat jako metafora železniční dráhy, 

kolejí. Potom, co se z bohémského studenta stane zaměstnanec železnic, vypravěč konstatuje: 

„[…] to celé skřípění a řinčení, to byl jen přejezd přes výhybku […] už jsem vjížděl na tu pravou 

a dlouhou kolej života […] v člověku se něco brání, když se jeho život dostává do své definitivní 

dráhy […] Proto se vnitřně vzpouzí a lomcuje sebou, nevěda, že ty jeho otřesy jsou právě údery 

kol osudu vjíždějících na svou správnou kolej.“59 Léta studií označuje dále za jinou kolej, 

v Praze ztratil přesné a bezpečné koleje, v železnici našel řád a kolej, po které se mohl rozjet, 

stanice v horách byla rozhodující výhybkou a na nádraží starého přednosty vjel na tu pravou 

kolej života. Jednotlivá nádraží, kterými prochází, jsou uzlové body-výhybky jeho 

života-koleje. 

Na tomto místě chceme ještě zmínit, že topos nádraží má schopnost budovat řád a pocit 

důvěry i ve spojitosti s vnějším chaotickým světem; k tomu účelu využijeme ukázky z románů 

Josepha Rotha Pochod Radeckého a Kapucínská krypta. Karel Josef, poslední z rodu Trottů, se 

rozhodne sloužit v posádce jen dvě míle od ruských hranic. „Sedmnáct hodin seděl poručík 

Trotta ve vlaku. V osmnácté se vynořila poslední východní železniční stanice monarchie, tam 

vystoupil […] Hranice mezi Rakouskem a Ruskem na severovýchodě monarchie byla v té době 

jedním z nejpodivnějších území.“60 Stejně jako v Čapkově poslední stanici v horách je hrdina 

uveden na periferii, hranici. V příhraničním městě, kde „ulice neměly jména a domky čísla“,61 

chybí oproti Čapkově periferii přehledný, neměnný řád, není zde obvyklá struktura profesí, 

obchodů a toto město dle Zdeňka Hrabaty neodpovídá běžným představám o civilizaci.62 

„Cizinec, který se octl v této krajině, musil poznenáhlu zahynout […] Nikdo nedokázal hranici 
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odolat […] Lidé na hranici cítili dřív, než jiní, jak se blíží [válka], den co den na vlastní oči 

viděli předzvěsti zániku.“63 Topos periferie-hranice má v tomto případě zhoubný charakter. 

Krátce po vypuknutí války poslední Trotta umírá na železničním náspu po zásahu do hlavy, 

jeho životní úpadek je obrazem zániku celé monarchie. Jediné útěšné místo řádu na chaotické 

hranici představuje pro Trottu poslední železniční stanice v monarchii. 

Rád [Karel Josef] pochodoval pleskajícím blátem, jen aby uviděl nádraží. Bylo to poslední nádraží ze 

všech nádraží v monarchii, ale přesto: i toto nádraží mělo dva páry kolejnic, které vedly bez přerušení až 

do nitra říše. I toto nádraží mělo jasné, skleněné a veselé signály, ve kterých zvučela něžná ozvěna hlasu 

domova, a nepřetržitě tikající Morseův přístroj, který horlivě odťukával krásné, spletité hlasy ztraceného 

širého světa, jako když pilný šicí stroj dělá stehy. I toto nádraží mělo vrátného a ten vrátný mával hřmícím 

zvonkem a ten zvonek znamenal odjezd, odjezd, nastupovat! Jednou za den, právě o poledni, mával vrátný 

zvoncem vlaku, který odjížděl na západ, do Krakova, Bohumína, do Vídně. Krásný, milý vlak!64 

I přesto, že cesta z města k nádraží trvá půl hodiny chůze, důstojníci včetně Karla Josefa 

chodí na oběd do nádražní restaurace. Ve stanici totiž zvučí něžná ozvěna hlasu domova 

a spletité hlasy ztraceného širého světa. Je zdůrazněno západní spojení s nitrem říše – s Vídní.  

Odjezd vlaku je zcela synchronizovaný s polední pauzou, důstojníci dopíjejí kávu a vlak 

odjíždí. Úloha tohoto nádražního rituálu je zjevná. Poslední stanice monarchie představuje pro 

Rakušany ve východní Haliči spojení se světem mocnářství a jeho fungováním, s přehledným 

a neměnným řádem, který hranice postrádá. Nádraží je metonymií (synekdochou) monarchie. 

Stejně jako u Čapkových nádraží jsou akcentovány zvukové vjemy: veselé signály, ve kterých 

zvučela něžná ozvěna hlasu domova, Morseův přístroj odťukávající krásné spletité hlasy 

ztraceného širého světa a vrátného hřmící zvonek vypravující vlak do Vídně. 

Velmi podobný obraz nádraží podává Roth v Kapucínské kryptě.  

Nádraží bylo maličké […] Všechna nádraží staré rakousko-uherské monarchie jsou si podobná, všechna 

ta nádražíčka v malých venkovských městečkách. Žlutá a maličká […] chráněná takřka tradiční 

křišťálovou střechou nástupiště a střežená černým dvojitým orlem na žlutém pozadí. Všude, v Sipolji jako 

v Zlotogrrodu byl stejný vrátný s mírumilovnou uniformou, černým řemen, na kterém byl zvonek, 

původce onoho slastného trojího předepsaného zvonění, které ohlašovalo odjezd […] všude visel onen 

černý železný přístroj, z kterého vycházelo vzdálené stříbrné zvonění dálného telefonu, něžné a lahodné 

signály z druhých světů […] na stanici v Zlotogrodu tak jako na stanici v Sipolji salutoval vrátný stejně 

cestujícím, kteří přijížděli, i těm, co odjížděli, a jeho salutování bylo jakýmsi vojenským požehnáním […] 
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táž čekárna druhé a první třídy, stejný bufet s lahvemi kořalky a s touž blond prsatou kasírkou […] A před 

nádražím čekaly zrovna tak tři drožky jako v Sipolji.65  

Odkazujeme zde na kapitolu 3.1, kde jsme konstatovali z mimoliterárního hlediska 

spojitosti mezi prostorem nádraží a rakousko-uherskou monarchií. Roth tyto spojitosti 

přesvědčivě tematizuje. V Obyčejném životě byl řád nádraží spojen s nitrem hlavní postavy, 

s jeho charakterem. V případě Rotha je nádraží metaforou řádu vnějšího světa, monarchie. 

Pomocí stejných rituálů, postav-figurek, zvuků, architektury atd. navozuje představu integrity 

heterogenní říše. Rothovy postavy vnímají nádraží jako místo jistoty a důvěry. 

4.4 Utopičnost 

Stvořené a stylizované idylické místo se mnohdy blíží utopii, tj. vysněné představě 

o ideální organizaci společnosti a státu. Idyla a utopie se v mnohém stýkají, avšak v něčem jsou 

odlišné. Utopie se dle nás od idyly odlišuje svým zaměřením do budoucna a svou 

nedosažitelností (jde v prvé řadě o ideu, představu). Zatímco idyla vychází z tradičních jistot 

(vyznává kontinuitu), utopie předpokládá spíše razantní narušení řádu, revoluci, a proto zcela 

novou organizaci. Jakmile však ke změně dojde, utopické místo má mnohé z rysů statického, 

idylického místa. 

Báseň Ilji Barta Nádraží je sociálněpolitickou metaforou světové proletářské revoluce. 

Lyrický subjekt, jenž se stylizuje do role reportéra, spatřuje při své každodenní cestě kolem 

nádraží pouze bídu a utrpení chudých. Projevy života a radost ubohých lidí lze najít pouze 

v prostoru nádraží: „vlak vletí do nádraží / […] a ke svým všichni běží… / ty milé vteřiny / […] 

tam v objetí si padli / tam je jen rukou stisk / tam pozdrav – lidský šepot / šumí jako vodotrysk 

/ zas nové davy / zase je / přiváží odváží… / vždyť ty jsi jako život / nádraží! nádraží!“66  Jde 

však jen o chvilkové vytržení z jinak těžkého života. Nádražní skladiště plná jablek, čokolády, 

uhlí, pšenice, kávy atd. jsou proletariátu zapovězena: „a ty můj kamaráde / pamatůj pro příště 

/ pro tebe nejsou dneska / ta plná skladiště.“67 Navíc jsou z nádraží odváženi muži do válek: 

„sežereš vojáčků stovky / s děly i mináží / ty moje začouzené / dunící nádraží.“68 Východiskem 

z nespravedlnosti je nádražní stávka. Jakmile se zastaví vlaky, vtrhnou do ulic „vlaky z masa 

z kostí / a s písní lidských plic / budou to vlaky nové / od stanic těžkých dnů / pustí to plnou 
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parou / vstříc zítřku budoucnu!“69 V posledním verši si všimněme jasného zaměření do 

budoucnosti. 

Prostor nádraží je možno chápat jako metaforou společnosti, vlaky pak jako revoltující 

lid. Až proběhne nádražní stávka-společenská revoluce, změní se i nádraží-společnost: „jak jiné 

potom budeš / nádraží! nádraží / […] celý svět bude jiný / i ty mé nádraží!“70 Nádražní skladiště 

plná exotického ovoce a dalších surovin budou dostupná všem, stejně tak jako „dálky světa! 

hory! / zšeřelé souvrati! / arktické duhy! ledy! / tropické závrati“,71 do kterých bude moci každý 

z nádraží odjet. Topos nádraží proto v Bartově básni chápeme jako utopické místo. 

Začmouzené nádraží má totiž potenciál se jednou stát místem, kde si budou všichni rovni a kde 

bude všeho dostatek (zatím jím však není – jde o pouhou utopickou představu; na nádraží musí 

proběhnout nejprve stávka-revoluce). Nádraží tak symbolizuje nový společenský řád. 

4.5 Nádraží a příroda 

Když Émile Zola napsal: „Naši umělci musí najít poezii nádražních stanic, stejně jako 

jejich otcové našli poezii lesů a řek,“72 pravděpodobně tím nechtěl vyjádřit přesvědčení o vnější 

podobnosti nádraží s přírodou.73 Krom toho, že tento výrok dokládá naši tezi o nádraží jako 

literárním toposu, v tuto chvíli poslouží jako východisko pro kapitolu zkoumající krajinný 

charakter železniční stanice. 

Jak jsme zmínili již výše, tradiční rys idylického toposu (chronotopu) představuje jeho 

sepětí s přírodou, naturální charakter. Locus amoenus (místo líbezné) je charakterizováno 

zpravidla přívětivě otevřenou a sluncem zalitou krajinou. Nádraží se na první pohled jeví 

jakožto pravý opak takového toposu. Jeho antinaturální a urbánní charakter zdánlivě 

nepřipouští přírodní konotace. Avšak je třeba si uvědomit, že existují železniční stanice různé 

velikosti, resp. rozličných lokací. Velké městské nádraží se zcela liší od provinční maloměstské 

stanice a ta zase od malé vesnické zastávky. Malá nádraží se z různých důvodů velmi často 

nacházela na periferii města nebo za ním. Zaujímala tak hraniční pozici mezi městem 

a přírodou, krajinou. Jak dosvědčuje Čapek ve svém fejetonu, vedla k nim mnohdy z města 

silnice s alejí či dokonce „předlouhá pěšinka mezi lukami“.74 
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70 Tamtéž, s. 21, 29. 
71 Tamtéž, s. 22. 
72 MACKENZIE, John and Jeffrey RICHARDS. The Railway Station: A Social History. s. 15. 
73 Zola byl obdivovatelem moderních technologií a zasazoval se o jejich tematizaci v literatuře; detailně 

zkoumal mj. fenomén velkoměsta. Železniční doprava se stala hlavním tématem v jeho románu 

Člověk bestie. 
74 ČAPEK, Karel. Stanička. In: Na břehu dnů. s. 136. 
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Když hlavní hrdina Povídky s mrzutým koncem od Jana Liera75 putuje krajinou, shledává 

její podobu takto: „[…] kochám se v půvabech roztomilého obrazu krajiny, svítící skvělými 

barvami, prohřáté jasem a měkkými, teplými tóny, těšící malebnou rozmanitostí a lahodou 

seskupení, jež poutá jako zdařilá komposice mistrné ruky malířské.“76 Takováto krajinomalba 

je dle nás typický příklad líbezného místa v literatuře. Dále vypravěč putuje údolím s „četnými 

sady […] bujnou směsí šťavnatých lučin, dumných hájků a stinných zahrad, mezi nimiž bělají 

se dvorce a chýše, třpytí se lesklý tok horského potoka“.77 Idylická expozici pokračuje: „V dálce, 

kdež údolí se zúžuje, lesknou se nad stromovím skvoucí báně na věžích kostelíků, z jichž 

ukrytých stavení vznáší se tenounké modravé obláčky kouře, splývající s černavou zelení lesův 

a se šeděmodrými silhouettami pohoří, jež věnčí obzor.“78 Pokud je za tradičního reprezentanta 

locus amoenus v české kultuře pojímán text české hymny, jsme v pokušení tento prostor 

prohlásit při nejmenším za stejně líbezný. Celá scéna pak vrcholí takto: 

V nejširším rozepnutí údolí mezi potokem na jedné a zahradami na druhé straně táhne se bělavě žlutá 

pláň nádraží, jako přímočárný nepravidelný obdélník do zeleně lučin vrýsovaná. Cihlové nádražní 

budovy švýcarského slohu, a sešikované vozy jako nahodile po kolejích rozestavené prolamují 

geometrickou pravidelnost půdorysu stanice, kteráž rozmanitost celkového obrazu krajiny zvyšuje.79 

Dále Lier detailně popisuje okolní strážní domky při trati s jejich pestrými zahrádkami 

a nakonec dodává, že se mu „slastně dumalo v tomto skrytém rájku, jsoucím ve své tichosti 

a ladné úpravnosti dílem i obrazem milé, něžné dušinky“.80  

Lier konstruuje obraz skrytého „ráje“ nejprve z tradičních toposů: údolí, sady, zahrady, 

háje, potok, kostelíky a chaloupky. Dalo by se proto očekávat, že vyvrcholením takto pojatého 

prostoru bude nějaký další přírodní nebo sakrální úkaz (např. pramen, poutní kaple). Nicméně 

středobodem tohoto malebného, tichého údolí je nádraží. Nachází se příznačně v zelených 

lučinách mezi potokem a zahradami. Nejenom, že železniční stanice idylu neruší, nýbrž celou 

                                                 
75 Jan Lier bývá spolu s Irmou Geisslovou považován za průkopníka železniční tematiky v české 

literatuře. 
76 LIER, Jan. Povídka s mrzutým koncem. In: Arabesky a novelly. Praha: Vladimír Čech, 1886. s. 114.  
77 Tamtéž, s. 115. 
78 Tamtéž, s. 115. 
79 Tamtéž, s. 115. 
80 Tamtéž, s. 116. 
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krajinu umocňuje a zvyšuje její rozmanitost.81 Na nádraží se pak přesouvá samotný děj povídky; 

přírodní idyla se mění v idylu milostnou. 

Tematizace malého nádraží uprostřed půvabné krajiny není ojedinělou záležitostí. Když 

se hlavní hrdina-vypravěč Obyčejného života stane přednostou na vlastní stanici, vnímá to jako 

dovršení svého přehledného, idylického života.  Při prvním popisu nádraží vypravěč 

zdůrazňuje: 

Byla to dobrá stanice, křižovatka dopravy víc jen osobní; pěkný kraj, vlhká luční údolí, klapající mlýny 

a hluboké panské lesy s lovčími zámečky. Večer to vonělo otavou z luk a v kaštanových alejích hrčely 

panské kočárky.82 

Nádraží je stejně jako v předchozím případě zasazeno do širšího prostoru v podstatě 

rajské krajiny (luční údolí, mlýny, panské lesy a zámečky, kaštanové aleje). Přítomnost 

elementu „šlechtictví“ a míst s ním spojených přitom plně zapadá do konceptu idylického světa 

a jeho sociální hierarchie. Stanice není jen jedním z dalších prvků tohoto fikčního světa; ve 

skutečnosti představuje jakési centrum dění. „S podzimem přijíždělo panstvo na hony […] kníže 

ten a ten, pár hrabat a sem tam extra host z nějakého panujícího domu. To už čekali před 

nádražím kočáry s bílým spřežením […] V zimě tu bývali kostnatí lesmistři […] a velmožní 

ředitelé panství, kteří občas jeli do města slavně a skvěle si zahýřit.“83  

Již jsme zmínili, že charakteristickým rysem idylického místa je jeho stylizovanost, 

stvořenost, popř. umělost. Za reprezentanta takového místa považujeme zahradu, která je oproti 

louce zpravidla udržovaná a květiny i stromy v ní jsou promyšleně vysázeny. Ačkoliv se to 

může zdát jako bezvýznamný detail, nelze si nevšimnout, jak často je při tematizaci 

venkovského nádraží zmiňována jeho spojitost s pěstováním květin. Nejčastěji lze tuto tendenci 

pozorovat v textech Karla Čapka, kde však musíme zohlednit jeho obecně známou zálibu 

v rostlinách a zahradničení. 

Čapek ve fejetonu Stanička konstatuje: „Zdá se, že železnice mají tajemný vliv na 

pěstování květin; nikde není tolik kytek jako na venkovských nádražích.“84 V okouzlení si 

všímá, že „šéfové staniček milují řeřichy, kdežto traťoví hlídači mají náklonnost 

                                                 
81 Zahrada, údolí, potok, louka atp. jsou bezpochyby tradiční literární toposy. Skutečnost, že nádraží ve 

fikčním světě Lierovy povídky nepůsobí rušivě, nýbrž do něj logicky zapadá, proto vnímáme jako 

potvrzení naší teze o komplexnosti toposu nádraží. 
82 ČAPEK, Karel. Obyčejný život. s. 97. 
83 Tamtéž, s. 97–98. 
84 ČAPEK, Karel. Stanička. In: Na břehu dnů. s. 137. 
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k slunečnicím.“85 Ještě předtím, než hrdina Obyčejného života dostane svou vlastní stanici, 

slouží nějaký čas na „nádraží jako z cukru, ve všech oknech petunie, všude košíky s lobelkou 

a lichořeřišnicí; zahrada plná šeříku, jasmínu a růží […] samý záhon, samý kvetoucí měsíček, 

samá pomněnka, samé hledíky“.86  

Venkovské stanice se tak stávají idylicky utvořeným nádražím-zahradou. Tento detail 

tak přispívá k vnímání nádraží jako specifického locus amoenus, jehož okolí tvoří zpravidla 

líbezná krajina (mnohdy se nachází v údolí87), v němž je přítomno sepětí s přírodním cyklem 

(s podzimem přijíždí panstvo, v zimě lesníci) a kde se pěstují okrasné květiny (stává se krásnou 

zahradou).   

Ačkoliv je děj románu Vlnobitím ku přístavu od Irmy Geisslové zasazen do prostoru 

železniční stanice, nádraží je zde pouhou kulisou, v níž se odehrává jeden z typických 

idylicko-milostných příběhů literatury 19. století. Přesto na tomto místě uvádíme scénu, kdy si 

přednosta stanice zbuduje za nádražím idylický „železniční park“. Krom typických prvků 

toposu zahrady či parku znovu upozorňujeme na zmenšené měřítko prostoru idyly, kde je vše 

pouhá hra a zábava. 

Nový „železniční park“ se podobal pohádce z „Tisíce a jedné noci“. Vábné besídky […], zářivé 

vodotrysky, pěšinky zlaté pod vonným loubím lahodily oku příchozího […] bylo tu nesmírné množství 

čarokrásných keřů růžových […] a bylo tu moře růží, moře opojné, omamující […] A v tomto sadě, 

hostícím den co den vzácnou, četnou společnost, pro pouhou zábavu jezdil malý vlak o jednom vozíku.88 

S představou zahrady jsou spojeny i železniční strážní domky. V povídce Jana Liera si 

vypravěč všímá, že „domek čís. 48 […] přeje více květinám, jimiž se ověnčil, než domek čís. 47 

na protějším konci nádraží, kterýž tulí se pod stromy a keře zahrady, podobné anglickému parku 

v kapesním vydání.“89 V Čapkově detektivní povídce Modrá chryzantéma pátrá starý kníže se 

svým pomocníkem Fulinusem po modré chryzantémě, jež by pro svou exkluzivitu znamenala 

cenný přírůstek do knížecí sbírky. Po neúspěšném pátraní zahlédne pomocník chryzantému při 

jízdě vlakem na zahradě strážního domku. Fulinus se snaží květinu od hlídače koupit, avšak ten 

ho od tratě vyhání. „Ale tady po trati se nesmí chodit, pane. Tamhle je tabulka ‚Po trati choditi 

                                                 
85 ČAPEK, Karel. Stanička. In: Na břehu dnů. s. 137. 
86 ČAPEK, Karel. Obyčejný život. s. 77. 
87 Umístění nádraží do prostoru údolí je vlastně logické. Železniční dráha je v kopcovitém terénu vedena 

zpravidla v údolích a průsmycích.    
88 GEISSLOVÁ, Irma. Vlnobitím ku přístavu: román. Praha: Edvard Beaufort, 1888. s. 117–118. 
89 LIER, Jan. Povídka s mrzutým koncem. In: Arabesky a novelly. s. 115. 
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se zapovídá‘. Co tu máte co dělat?“90 Nakonec Fulinus plot zahrady přeskočí a vzácnou květinu 

ukradne. Ve vlaku pak přemýšlí:  

Tak to vidíte pane: že tam byla tabulka s nápisem Zakázaná cesta, nikoho nenapadlo, že by tam někdo 

mohl jít hledat modré chryzantémy. Takovou sílu, pane, má výstražná tabulka. Možná že u vechtrovských 

domků rostou modré petrklíče nebo strom poznání nebo zlaté kapradí, ale nikdo je nikdy neobjeví, 

protože po trati choditi se přísně zapovídá, a basta.91 

Stejně jako v Obyčejném životě (viz kapitola 4. 1) zde Čapek zdůrazňuje představu 

o železničním světě jako o pomocí zákazů uzavřeném, exkluzivním prostoru (znovu rys 

ohraničenosti, uzavřenosti, soběstačnosti). Zahrada strážního domku se pak stává jakýmsi 

neobjeveným rájem, kde mohou růst bájné rostliny jako zlaté kapradí nebo strom poznání. 

V tomto případě lze o železnici, resp. strážním domku uvažovat jako o místě s tajemstvím 

(tajemnost pokládáme za dynamický princip, a nádraží jako místu s tajemstvím se proto 

věnujeme v druhé části práce), nicméně tajemství zde příznačně pro Čapkovy detektivní 

povídky (oproti raným Božím mukám a Trapným povídkám) není neřešitelné, nepochopitelné či 

transcendentní. 

4.6 Nádraží a maloměsto 

Topos maloměsta představuje jeden z nejvýznamnějších literárních prostorů vůbec. Je 

charakteristický zejména pro prózu 19. století, nicméně k jeho významnému zhodnocení 

přispěla i díla z 20. století. Maloměsto je zároveň jedním ze základních toposů-prostorů české 

literatury.92 Bachtin rozlišuje v rámci toposu (chronotopu) maloměsta několik variant, z nichž 

za důležité pokládá zejména variantu idylickou a variantu flaubertovskou (ty tvoří pomyslné 

protipóly).93 Maloměsto je prostorem poklidné všednodennosti; jeho hlavním principem je 

cyklické opakování, nedějovost a stereotyp. Podle Zdeňka Hrbaty jde o svět neměnných vazeb, 

gest a rituálů, odkazující k dávné představě idylické harmonie v podobě známého, neměnného 

prostoru a kruhového času.94 Postavy provinčního města mají tendenci se stávat typizovanými 

figurkami (místní žebrák, učitel, farář, žid atp.); stejně tak má maloměsto své typické prostorové 

                                                 
90 ČAPEK, Karel. Povídky z jedné a druhé kapsy. Praha: Dobrovský, 2013. s. 15 
91 Tamtéž, s. 16. 
92 Připomínáme topos maloměsta např. v Poláčkově románové tetralogii, ve Vančurově Pekaři Janu 

Marhoulovi, v Městečku na dlani Jana Drdy, Kunderově Žertu, Škvoreckého Zbabělcích, v prózách 

Bohumila Hrabala, v Nerudových Povídkách malostranských, v Macharově Magdaleně, v psychologické 

próze Jaroslava Havlíčka, Jarmily Glazarové a Václava Řezáče. 
93 BACHTIN, Michail M. Čas a chronotop v románu. In: Román jako dialog. s. 368. 
94 HRBATA, Zdeněk. Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle. In: Na cestě ke smyslu: 

Poetika literárního díla 20. století. s. 371. 
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dominanty (náměstí, radnice, promenáda, chudobinec, nádraží). V našem binárním pojetí 

prostoru statický – dynamický se maloměsto ve své primární podobě nachází na krajním pólu 

statičnosti. Tento stručný úvod k toposu maloměsta pokládáme za dostačující pro zkoumání 

jeho spojitosti s toposem nádraží.95 

Topos nádraží ve své maloměstské variantě v mnoha ohledech vychází ze stejných 

principů jako provinční město. Již jsme zmínili, že prostor železniční stanice je spjat 

s cyklickým časem, rituály a gesty; i nádraží má svou figurku v postavě přednosty.96  Musíme 

však připustit, že je mezi těmito toposy zároveň několik odlišností.97 Nádraží pro maloměsto 

dále může představovat bránu do města a velkého světa. Proto lze stanici pojímat jakožto 

hranici, jejíž překročení vytváří významnou syžetovou událost.98 Velké město je 

z maloměstského hlediska asociováno s chaosem (ne-řádem), nestabilitou atp. Z toho důvodu 

často vystupuje jako město-labyrint, město-babylon, tedy jako sémantický protipól maloměsta. 

Promenáda (korzo) je nejvýznamnější metonymií malého města.99 Principem 

rituálnosti, řádu a hierarchie ztělesňuje maloměstský svět. Nejčastěji je s korzem spjat prostor 

náměstí či hlavní třídy, nicméně promenáda se konala pravidelně i na nádražním peróně. Na 

výše zmíněném nádraží-zahradě z Obyčejného života se korzovalo každou neděli.  

Každé neděle odpoledne bylo na krytém peroně sváteční korso; místní lid, nastrojen a naškroben, 

promenoval tiše a způsobně pod košíky lobelií, zatím co starý pán [přednosta] přecházel s rukama na 

zádech u kolejí jako šéf podniku dohlížející, je-li všechno v pořádku.100 

Na nádražní promenádu v Kralupech nad Vltavou vzpomíná Jaroslav Seifert: „V neděli 

chodívalo se po náměstí, a ve všední dny, ne pravidelně, po kralupském peróně […] Perón 

připomínal kolonádu v Mariánských Lázních.“101 Povšimněme si, že v ukázce 

                                                 
95 Detailněji se problematice provinčního města věnuje v příspěvku Prostory, místa a jejich konfigurace 

v literárním díle Zdeněk Hrbata. HRBATA, Zdeněk. Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním 

díle. In: Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století. s. 369–399. 
96 Dříve bylo na malých stanicích ve skutečnosti mnohem více postav. Čapek při výčtu „dobráků“ jednoho 

z nádraží zmiňuje přednostu, výpravčího, telegrafistu, portýra, lampáře, zřízence ze skladiště, výhybkáře, 

brzdaře. Prostor nádraží tak byl stejně jako maloměsto plný různých „figurek“ s různými rolemi a 

funkcemi.   
97 Dle Bachtina v prostoru maloměsta nedochází ani k setkáním, ani k odloučením. Nádraží sice tyto 

událostí předpokládá, nicméně při jeho tematizaci mohou být pominuty.  
98 Např. na cestě z maloměsta do města je založen román typu ztracených iluzí. HODROVÁ, Daniela 

a kol. Poetika míst. s. 14. 
99 HRBATA, Zdeněk. Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle. In: Na cestě ke smyslu: 

Poetika literárního díla 20. století. s. 383. 
100 ČAPEK, Karel. Obyčejný život. s. 78. 
101 SEIFERT, Jaroslav. Všecky krásy světa. Praha: Československý spisovatel, 1985. s. 580. 
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z Obyčejného života se na nádraží-maloměstě stává přednosta dohlížející na korzo 

přednostou-starostou (i kvůli charakteristické chůzi s rukama za zády).    

Domníváme se proto, že v určitém provedení má topos nádraží potenciál stávat se 

metonymií (synekdochou) maloměsta stejně jako promenáda, v níž se ve skutečnosti nádraží 

proměňovalo. Oproti jiným tradičním toposům maloměsta (zejm. náměstí) je v něm silněji 

akcentována představa opakování, rituálu, orljového pohybu atp., tedy principů světa malého 

města. Nádraží je stejně jako maloměsto metaforou řádu.   Zároveň musíme připustit, že tento 

potenciál nebyl z různých důvodů plně rozvinut. Obvyklejší je tematizace maloměstského 

nádraží jako buď místa před městem uzavřeného (Čapek), nebo místa více než s městem 

spojeného se světem velkých struktur (Roth, Musil; viz níže) 

4.7 Antiidyla 

Rozpad idylického světa chápeme jako stav, kdy tradiční idylické toposy a jejich rysy 

(opakování, řád atd.) nenabývají pozitivních hodnot, nýbrž je jejich prostřednictvím odhalena 

záporná povaha zdánlivě idylického světa. Tento fenomén označujeme za antiidylu. Do jisté 

míry antiidyla čerpá z grotesknosti a tragikomičnosti. Např. pokud jsou postavy v idyle 

zpravidla typizované, chovají se vypočitatelně, pohybují se po stejných trasách a vše se jen 

opakuje (v idyle je toto vnímáno pozitivně), v antiidyle tyto jevy vyjadřují pocit apatické 

mechaničnosti, grotesknosti a marnosti; postavy nemají nitro, jsou bez identity, stávají se 

postavami-loutkami, postavami-figurkami v orloji. Jestliže může být železnice spolu 

s nádražím metaforou řádu, zajímá nás v tento moment, zdali na sebe dokáží vázat i rysy 

antiidyly. Nejvíce budeme vycházet z incipitu Zmatků chovance Törlesse od Roberta Musila 

a incipitu Hlídače číslo 47 od Josefa Kopty. 

V románové prvotině Musila topos nádraží není ústředním dějištěm. Objevuje se však 

v incipitu a částečně explicitu knihy, tedy v sémanticky nejexponovanějších místech literárního 

díla. Právě z toho důvodu je zřejmé, že úvodní expozice tematizující malé nádraží není jen 

pouhým uvedením do děje či vymezením prostorových a časových kulis; nádražní incipit 

nabývá důležité symbolické hodnoty. Pro názornost zde uvádíme celý incipit. 

Malá stanice na trati, která vede do Ruska. Do nekonečna zpříma ubíhala oběma směry čtyři paralelní 

pásma kolejí mezi žlutým štěrkem široké trati; vedle každého jako špinavý stín temná čára vypálená do 

země párou z lokomotivy.  

Za nízkou nádražní budovou natřenou olejem vedla široká, vyježděná silnice nahoru k nádražní rampě. 

Její okraje se ztrácely v rozdusané zemi a daly se rozpoznat jenom podle dvou řad akátů, které smutně 

stály po obou stranách, s listy vyprahlými žízní, rdoušenými prachem a sazemi.  
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Ať to způsobovaly tyto smutné barvy, ať to způsobovalo bledé, bezmocné, párou znavené světlo 

odpoledního slunce: v předmětech i lidech bylo cosi lhostejného, neživotného, mechanického; jako by 

byli vzati ze scény loutkového divadla. Čas od času, ve stejných intervalech, vyšel ze své úřadovny 

přednosta stanice, ohlédl se stejným pohybem hlavy nahoru po dlouhé trati po signálech strážního domku, 

který stále ještě ne a ne oznámit, že se blíží rychlík, který postihlo na hranici velké zpoždění; jedním a 

týmž pohybem paže vytáhl kapesní hodinky, pokýval hlavou a opět zmizel; tak jako přicházejí a odcházejí 

figury, které vystupují ze starých orlojů, když bije celá.102 

 Žalostná a tížívá atmosféra hranické stanice navozuje zvláštní pocit neurčitosti, 

bezmocnosti, lhostejnosti, zmaru či, jak poznamenává ve svém eseji Josef Kroutvor, 

grotesknosti.103 Nádražní scéna není pouhým popisem prostoru, nýbrž je v prvé řadě obrazem 

něčeho vyššího – člověka, společnosti, monarchie, světa; postihuje a anticipuje skryté hrozby. 

Dle Magrise jsou Zmatky chovance Törlesse tou nejpronikavější předpovědí konce 

rakousko-uherského světa.104 Jistá tragičnost je již naznačena v širší prostorové orientaci. Malá 

stanice na trati, která vede do Ruska (jde o první větu v románu) vzbuzuje svou neurčitou 

periferní polohou a zdůrazněným směřováním na východ do Ruska spíše negativní konotace. 

Musil o něco dále popisuje, že „městečko bylo daleko od sídelního města, na východě říše“.105 

Do nekonečna ubíhající pásma kolejí pocit nejasnosti a závratě umocňují.  Je však důležité, že 

tyto koleje ubíhaly, jak je zdůrazněno, oběma směry, tedy i domů do sídelního města, nitra 

monarchie. Nádraží se navíc nachází za městem, je od něj odděleno dlouhou prašnou cestou 

(její okraje se ztrácejí v rozdusané zemi), a proto se zdá, že více než s městem nebo s internátem 

souvisí nádraží se světem monarchie, resp. je jeho obrazem (metonymií, synekdochou) 

Město H., tradičně interpretované jako moravské Hranice, kde Musil strávil ve vojenské 

škole tři roky svého mládí, se sice nachází na východní periferii říše, má však ještě poměrně 

daleko ke zhoubné ruské hranici, kam umístí nejmladšího z rodu Trottů Joseph Roth v románu 

Pochod Radeckého. Pokud přijmeme malou stanici jako metaforu středoevropského prostoru, 

nápadně vyvstane kontrast přednosty-figurky z orloje, jenž mechanicky provádí úkony ve stále 

stejných intervalech a stejnými pohyby, s očekávaným vlakem, jejž postihlo na východní 

hranici velké zpoždění. Zdržení vlaku narušuje řád, způsobuje chaos. Postava přednosty nabývá 

groteskní podoby.106 Nabízí se možnost interpretovat toto hraniční zpoždění jako národností, 

                                                 
102 MUSIL, Robert. Zmatky chovance Törlesse. Praha: Mladá fronta, 1993. s. 9. 
103 KROUTVOR, Josef. Potíže střední Evropy: anekdota a dějiny. In: Potíže s dějinami. Praha: Prostor, 

1990, s. 67. 
104 MAGRIS, Claudio. Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. s. 176. 
105 MUSIL, Robert. Zmatky chovance Törlesse. s. 10. 
106 Vzpomeňme tu na postavu vrátného z nádraží v Kapucínské kryptě a Pochodu Radeckého, jehož 

pravidelné rituály a gesta byly zárukou řádu a jistoty.   
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společenské či politické problémy na východní hranice Rakouska-Uherska, které stejně jako 

zpoždění rychlíku negativně a nevyhnutelně ovlivňují vývoj směrem k centru, nicméně Musil 

na rozdíl od Rotha tyto skutečnosti v jeho prvním románu takto přímo neanalyzoval. Příznačná 

je však výrazná marionetizace nejen postavy přednosty (v předmětech i lidech bylo cosi 

lhostejného, neživotného, mechanického; jako by byli vzati ze scény loutkového divadla).107 

Výše jsme naznačili, že svět železnice a nádraží v Rakousku-Uhersku zhmotňoval ideu řádu, 

celistvosti a byrokracie; přednosta úřadu, vzorný úředník byl základním a nejdůležitějším 

článkem monarchie. Musil však hned na začátku subverzivně zpochybňuje tyto pilíře světa 

začátku 20. st. Proto se ztotožňujeme s Magrisovým a Kroutvorovým tvrzením, že Zmatky 

chovance Törlesse předpovídají konec zdánlivě idylického a řádného rakousko-uherského 

světa.108 Jestliže Čapek a Roth využili topos nádraží s jeho příznačnými rysy (mechaničnost, 

rituálnost, řád, jistota, stereotyp atp.) primárně jako metaforu pozitivního řádu (ať už v člověku, 

nebo ve velkém světě), Musil tytéž rysy prostoru nádraží pojímá negativně a varovně 

(mechanický řád postrádá hlubší smysl, jakákoliv změna ho činí zbytečným, nesmyslným a 

groteskním, lidé jsou jako loutky bez identity a bez nitra atp.)  

Orlojový pohyb postav, marionetizace, atmosféra ztrnulosti a lhostejnosti se objevují 

i v incipitu Hlídače číslo 47 od Josefa Kopty. Také v tomto případě má incipit symbolický 

význam; rovněž jako by anticipoval tragický příběh traťového hlídače Františka Douši.   

Člověk ve vlaku počítá nárazy kol a pod černé tečky skřípavě plynoucích not píše své nápěvy. Obrazy 

v oknech se střídají, hlasy průvodčích volají jméno za jménem, lidé na polích se zdlouhavě šinou jako 

sochy orloje, jehož stroj pohání sama věčnost […] Tyto obrazy a zastávky, které námi otřesou jako by 

nás měly probudit z hlubokého snu, zpozorujeme jen letmo […] Lidé  ve vlaku […] věří, že vše co kolem 

oken probíhá v přísné ztrnulosti a mlčení, není uchystáno pro ně […] zůstáváme nezúčastni k prchavému 

bytí roztočeného prostoru […] Netušíme, zaujati svým osudem, že sta a sta malých a přesných lidiček 

nás postrkuje od místa k místu, střeží naši pouť, ostražitě hlídá a bdí […] Zvykli jsme si na ně! S červeným 

praporkem po boku tuhnou v postoji vojáků před svými domky a nudí nás svou dochvilností a neměnným 

vzezřením barevných loutek, jimiž kdosi neviditelný z pozadí pohybuje […] Ale veliké číslice na žlutém 

domku železničního hlídače, čím nás dojímají? […] Stál a stál a hrdinsky zatajil své jméno, na němž 

nikomu nezáleží.109 

                                                 
107 O ztrátě individua a nahrazení typem či figurou jako výrazným rysem středoevropské literatury na 

příkladu postavy Švejka a Josefa K. píše ve svém eseji Potíže střední Evropy: anekdota a dějiny 

J. Kroutvor. 
108 Kroutvor tvrdí, že „u Werfela, Musila či Rotha bychom našli další důkaz rozpadu a zániku jedné velké 

úřednické éry“. KROUTVOR, Josef. Potíže s dějinami. s. 61. 
109 KOPTA, Josef. Hlídač číslo 47. Praha: Čin, 1929. s. 7–8. 
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Traťový hlídač je pro ostatní pouhá nudná, přesná figurka, jíž někdo z pozadí pohybuje. 

Tento pocit navozuje i titul románu – hlavní postava František Douša je označen jako nic 

neříkající číslo. Ve skutečnosti je však hlídač číslo 47 složitá a v podstatě tragická osobnost; 

strážní domek u trati pak představuje dějiště psychologického dramatu. Titul i incipit tak 

navozují pocity odcizení, nepochopení a nezájmu, jimž musí Douša od svého okolí čelit. Zdá 

se, že prostředí železnice disponuje v souvislosti s představou neměnného a mechanického řádu 

sémantickým rysem, který lze charakterizovat jako apatičnost, lhostejnost, neživotnost. 

Připomínáme, že takové pojetí však vychází primárně z vlastností idylického toposu. 
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5 Nádraží jako místo dynamické 

Dynamické místo (topos) chápeme jako prostor, pro nějž je charakteristická změna, 

pohyb a chaos. Oproti místu statickému je více než s cyklickým časem spjato s časem 

lineárním. Implikuje dobrodružství, tajemství a tragičnost.  Může se jednat o místo posvátné či 

transcendentní. Již jsme zmínili, že atribut dynamický nechápeme omezeně ve významu 

pohybu v prostoru (v tom případě by bylo nádraží statický topos). Dynamickým může místo 

učinit i dění v něm. Z toho hlediska pojímáme např. město za topos dynamický, naopak 

maloměsto za topos statický. Dále se dynamickým může kvůli vnějším okolnostem stát 

i statické místo (je dynamizováno); např. když do prostoru maloměsta pronikne válka 

(Škvoreckého Zbabělci). 

V druhé části práce se budeme zabývat zejména toposem nádraží za války a spojitostí 

nádraží s tajemstvím, iniciací, osudovostí, smrtí a městem. 

5.1 Nádraží za války 

Železniční doprava z mimoliterárního hlediska sehrála v mnoha válkách důležitou, ne-li 

rozhodující roli. Po kolejích byly na dlouhé vzdálenosti přesouvány transporty 

vojáků a vojenského materiálu, a nádraží se proto logicky stala strategickými místy, jejichž 

podoba a funkce byly válečnou situací deformovány. Z historie Československa, 

resp. Rakouska-Uherska jen stručně připomínáme rozhodující faktor železnice během 

prusko-rakouské války v roce 1866, legionářskou železniční anabázi po Transsibiřské 

magistrále, masakr na Masarykově nádraží během Pražského povstání nebo transporty nejenom 

židů z českých nádraží. Tyto skutečnosti byly následně často literárně tematizovány, ať už jako 

konkrétní reálné události, nebo v obecné rovině. 

V této kapitole budeme vycházet z románové dilogie Severní nádraží – Lazaretní vlak 

Adolfa Branalda, Čapkova Obyčejného života, z druhého dílu Poláčkovy románové tetralogie 

a v neposlední řadě z Ostře sledovaných vlaků Bohumila Hrabala.  

Románová dilogie Severní nádraží – Lazaretní vlak od Adolfa Branalda se odehrává 

během druhé světové války na pražském Severním nádraží.110 Jedná se o prózu reportážního 

typu s realistickým popisem a bez ústředního hrdiny (za hlavní postavu by bylo sice možné 

považovat přednostu Babánka, nicméně Branaldovi jde hlavně o zpodobení kolektivu Severní 

nádraží a jeho fungování). Ústředním dějištěm obou částí je prostor nádraží.  

                                                 
110 Ačkoliv autor v předmluvě zdůrazňuje, že nejde o reálné nádraží, nelze si nevšimnout inspirace 

v pražském Masarykově nádraží, kde Branald za války pracoval. 
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V Severním nádraží je v podstatě kronikářskou metodou věcného záznamu sledován 

vývoj situace na Severním nádraží od září 1938 až po rok 1945. Na nádraží jsou dosazeni 

němečtí úředníci, starého přednostu Babánka střídá kolaborant Macura, z nádraží odjíždějí 

první židé atd. Do prostoru nádraží jakožto strategického místa se více či méně promítají 

zlomové momenty dějin Protektorátu Čechy a Morava (okupace v březnu 1939, transport 

studentů do koncentračního táboru v listopadu 1939, atentát na Heydricha v květnu 1942, 

bombardování Prahy, Pražské povstání v květnu 1945). Nejvýznamnější je však počínání 

zaměstnanců nádraží, kteří začnou úmyslně narušovat jeho chod, nenápadně ničit koleje, vlaky 

atd., aby zabránili jeho zneužití Němci. V tomto smyslu by se mohlo zdát, že nádraží plní funkci 

pouhé kulisy. 

Jestliže románu chybí ústřední postava v tradičním slova smyslu, je možné za ni označit 

celý kolektiv nádražních zaměstnanců a v přeneseném slova smyslu samotné nádraží. Severním 

nádražím je zpravidla označováno celé společenství osob, jež jsou s nádražím nerozlučně 

spjaty. Nádraží se tak stává vlastně živým, je personifikováno. Severní nádraží má sluch i zrak, 

hýbe se a podobně.: „Vždy když vyjde z kanceláře přednosta, postaví se celé Severní do pozoru. 

Napne sluch i zrak. Všechno je vážené, neboť Severní ví, kdo je starý pán.“111. Proudí v něm 

živoucí krev: „Severní oživlo, jako když čerstvá míza vystřelí do zkornatělých tepen,“112 na 

jiných místech má srdce (dopravní kancelář a hradlo), zpívá (sykot páry a nárazy vagonů), při 

bombardování má zapálenou hlavu a rány v těle, povídá si, železničáře objímá svým teplem, na 

konci války musí být rozdýcháno a vstát z mrtvých. Kolektiv zaměstnanců je s nádražím spjat 

patetickým vztahem, jenž zdaleka přesahuje pouhé pracovní pouto. Severní nádraží se doslova 

stává nádražím-milenkou či nádraží-dítětem, pro mladší pak nádražím-matkou či 

nádražím-otcem. Vrátný Mikolášek, který je zároveň kronikářem nádraží a znalcem jeho 

historie, v jedné scéně říká svému synovi, že aby mohl Severní nádraží milovat tak jako on, 

musí ho znát i v noci (jako ženu); když se ho syn zeptá, zdali má rád nádraží víc než jeho, vrátný 

nechce lhát a raději se vyhne odpovědi. Stejný vztah má k nádraží-dítěti jeho přednosta-otec 

Babánek. 

Přednosta Babánek je stejně jako hlavní hrdina Obyčejného života člověkem řádu 

a vzorným byrokratem. „Mám rád pořádek, klid a mír […] věřím, že jediná cesta je povinnost 

a jediné slušné čtení služební předpis devatenáct.“113 Severní nádraží je pro něj primárně 

                                                 
111 BRANALD, Adolf. Severní nádraží – Lazaretní vlak. s. 29. 
112 Tamtéž, s. 253. 
113 Tamtéž, s. 7–8. 
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ztělesněním řádu, statickým a idylickým místem. Avšak válka do tohoto prostoru vnáší chaos 

a nepořádek.  

Uprostřed té zkázy hroutí se samo Severní, donedávna ještě pevné, celé, neporušené, hráz proti zkáze 

a ničení, statečné srdce, poslední naděje, rozpadává se […] s předobře organizovanou posunovačskou 

službou, se svými vzornými jízdními turnusy […] s hrůzou poznávám, že poskvrněným, rozřezaným 

předmětem je samo moje milované Severní – zmatek nad zmatek […] lidé se tu povalují jako dobytek, je 

to hanba, však bych vás zvedl bando […] od čeho jsou čekárny a lavičky? […] na tomto nádraží, které už 

dávno není idylickým místem rozevlátých šátečků […] Všude zmatek a bída. To už není, jak bývalo […] 

Nyní je kolejiště přesyceno odstavnými vlaky. Trosky zbraní rezavějí, vraky zarůstají trávou […] Severní 

se mění v nečistý špitál […] Muži ve špinavých fáčích plouží se Severním, posedávají v nádražní 

restauraci, zanášejí úplavici do nádražních záchodů, ba, nerad to říkám, odcizují i zavazadla cestujících 

[…] Naše milé Severní stárne a chátrá.114 

Podstata toposu nádraží v tomto případě tedy pořád spočívá ve statičnosti a idyličnosti 

vycházející z představy organizovaného řádu a pořádku, nicméně vnější okolnosti (válka) jeho 

pravidelný chod narušují, a tak z něj činí místo dynamické a chaotické. Cílem sesazeného 

přednosty Babánka je pořádek znovu obnovit. Když však ostatní zaměstnanci začnou se 

sabotážemi, jsou to pro přednostu oni, kdo nádraží ničí a způsobují zmatek. „Začalo to hadicemi 

a ložisky, ale teď již vzaly za své celé vlaky a trať […] Není vám to líto? Sto let, trámek k trámku, 

pražec k pražci dávali naši dědové […] je mi, jako když do vlastního těla vráží nůž.“115 Severní 

nádraží je pro přednostu mimo jiné místem paměti rodu (pečlivě ho budovali ho předci). 

Nakonec ostatní Babánka přesvědčí o smysluplnosti sabotáží, a tak se vzorný byrokrat přidává 

k nádražnímu odboji, „modré armádě“.  První část dilogie končí patetickou scénou, kdy se na 

konci války podaří železničnímu kolektivu vyvěsit nad nádražím českou vlajku. Topos nádraží 

se stává předmětem nacionalizace. 

Děj Lazaretního vlaku přímo navazuje na první část a odehrává se mezi 5. a 9. květnem 

1945. Na Severní nádraží se z okolí stahují německá vojska, jelikož pro ně představuje poslední 

záchranu; koleje z něj vedou na západ. Ještě větším nebezpečím je pro české odbojáře německý 

lazaretní vlak, jenž se nachází na kolejišti u nádraží a jehož posádka se nechce za žádnou cenu 

vzdát. Severní nádraží se stává kritickým místem Pražského povstání. Pokud do této doby 

vnášeli do chodu nádraží chaos v prvé řadě čeští železničáři, ve vrcholícím boji se Severní stává 

nádražím-pevností, nádražím-bojištěm a nádražím-popravištěm. Po dramatickém konfliktu 

                                                 
114 BRANALD, Adolf. Severní nádraží – Lazaretní vlak. s. 95, 116, 123, 127, 250, 251. 
115 Tamtéž, s. 135. 
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nakonec kolektiv železničářů spojenými silami německé vojáky přemůže a převezme chod 

nádraží znovu plně do svých rukou. Lazaretní vlak končí symbolickým a slavnostním odjezdem 

prvního vlaku. Nádraží se „probouzí jako ženská do světlé plavé krásy“116 a znovu běží jako 

„dobrý, pečlivě ošetřovaný stroj“117 (vzpomeňme na metaforu nádraží jako dobře běžícího 

stroje v Obyčejném životě). Severní nádraží se tak opět může stát idylickým místem řádu 

a rozevlátých šátečků. Topos nádraží se navrací zpět do své statické podstaty.  

Skutečnost, že válka činí z původně statického toposu nádraží místo dynamické 

a chaotické, dosvědčuje následující epizoda z Obyčejného života. Potom, co se hrdina stane 

přednostou a vybuduje si své vzorné nádraží-dokonalý stroj, přichází válka. 

Potom přišla válka. Mé nádraží bylo dost důležitý uzlík pro transporty vojáků a materiálu […] Mé vzorné 

nádraží chátralo, žalno se podívat; zaplavil je pustý nepořádek války, zápach lazaretu, zacpané transporty 

a ohavný rmut špíny. Na peronech rance a rodiny z evakuované fronty, v čekárnách, na lavičkách, na 

poplivaných podlahách spí vojáci jako mrtví […] pořád nějaký křik a lamento […] uprostřed toho zmatku 

trčí dlouhý a strašně tichý vlak s raněnými […] Bože, jak jsem to počal nenávidět! Válku, železnice, své 

nádraží a všechno […] ošklivilo se mi to zbytečné pobíhání a čekání, věčně ucpané koleje […] Nenáviděl 

jsem to zběsile a bezmocně; zalézal jsem mezi vagony a div jsem neplakal nenávisti a hrůzou (…) jednou 

jeden klouček spadl a přejelo mu to nohu; slyšel jsem jeho děsný řev a viděl rozdrcenou kostičku 

v krvavém mase.118 

Mladý přednosta před válkou přirovnává své nádraží k dokonalému stroji, čisté a tiché 

kapli, přísnému nádvoří zámku. Avšak válka činí z toposu nádraží locus terribilis; všude je 

chaos, křik, řev, špína a krev. Původně „idylický pan přednosta“119 se v zoufalství zapojí do 

odbojové činnosti. „Tady [na nádraží] máme ruku jako na tepně […] bylo to bezmála 

romantické […] potřebovali by pravidelné zprávy o transportech válečných sil, o stavu zásob 

a takové věci […] Na příklad, jak se dá tuhle nebo tamhle zablokovat nádraží, a najednou 

všechno křičí a vzteká se a trvá to dva dny, než se to zase rozplete.“120 

Zde jen připomínáme, že metafora nádraží a železnice jako živoucí tepny se několikrát 

objevuje i u Branalda. Na základě Severního nádraží – Lazaretního vlaku a epizody 

z Obyčejného života lze konstatovat, že původně idylické, dobře organizované nádraží se za 

války stává exponovaným místem chaosu, nepořádku, zápachu, křiku atp. Zejména pak 

                                                 
116 BRANALD, Adolf. Severní nádraží – Lazaretní vlak. s. 578. 
117 Tamtéž, s. 577. 
118 ČAPEK, Karel. Obyčejný život. s. 105–106. 
119 Tamtéž, s. 126. 
120 Tamtéž, s. 107–8. 
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u Čapkova nádraží-dokonalého stroje můžeme při určitém vyhrocení mluvit o proměně 

z locus amoenus na locus terribilis. 

Zmatek války zachvátí i Poláčkovo okresní město v druhém díle jeho románové 

tetralogie (Hrdinové táhnou do boje). Neměnný a jednotvárný řád maloměsta je narušen; na 

frontu musí narukovat oba synové židovského obchodníka Štědrého. Svodem válečného 

zmatku se stane maloměstské nádraží, odkud mají vojáci narukovat. 

Pokojný kraj se vzbouřil, všechny cesty ožily. Celý svět se zavlnil hemžícím davem […] Na nádraží 

okresního města byl zmatek a tlačenice. Lidé klopýtali přes svá zavazadla, známí si padali do náručí. 

Ženy naříkaly, ale narukující branci se vypínali a vrhali kolem sebe jaré, junácké pohledy […] Také 

žebrák Chleboun, zvaný Majorek, se dostavil na nádraží, ačkoli nemá nikoho, koho by vyprovodil do 

války […] Pozoruje jen malebný zmatek.121 

Když Kamil, jeden ze synů Štědrého, obdrží svolávací lístek na vojnu, napíše otci dopis 

s přáním, aby se s ním přijel rozloučit do průmyslového města ve středních Čechách. Je 

příznačné, že obchodník Štědrý se jakožto zastánce starých pořádků a jistot cestování vlakem 

obává. „Děsí ho představa dalekého světa, kde vládne cizota a nepohodlí. Na nádražích je 

povyk, zmatek, strkání. Člověk se nikoho nedoptá. Nikdo ho nevyslechne, každý cestovatel je 

nezdvořilý a netrpělivý […] Taková dálka! A ve válečném čase… Kdo ví, jak ty vlaky jezdí. 

Nikoho se nedoptáš. A samá strkanice, nepohodlí a tento.“122 Nádraží představuje pro 

pedantického obchodníka ztělesnění chaosu. Nakonec se proto místo Štědrého vydává jeho 

nejmladší syn Jaroušek. Třídenní cesta vlakem se pro něj stává martýriem. 

Nádraží, kam studujícího dovezla lokálka, bylo naplněno zlobným a nevraživým davem. Jako datle 

v bedničce tísnili se tu lidé s tlumoky, pytli, kufry, proutěnými koši. Někteří obléhali úřadovnu, aby se 

dověděli, kdy pojede vlak. Přednosta stanice krčil rameny a šermoval rukama: – Můj božínku, nevím, 

nevím […] Válka je válka, – dodal úředník […] Když parostroj přisupěl a brzdy zaskřípaly, dav 

s náramným řevem zaútočil na vlak. Student se octl v chumlu […] Nějaký kufr ho žďuchl do zad a už byl 

ve voze, kde naň nalehlo jakési mohutné tělo […] Byl to šílený zmatek. […] na stupátkách visely hrozny 

cestujících. Ozývaly se kletby, křik a nářek; mnozí se vztekle vrhali na sebe, jako by se chtěli zadávit. 

Student stál na špičkách s krkem zkrouceným, podoben oběšenci […] Také pražské nádraží bylo obraz 

zmatků […] V čekárnách, na peroně i po chodbách povalovali se vojáci; někteří bloudili sem i tam, 

                                                 
121 POLÁČEK, Karel. Hrdinové táhnou do boje [online]. Praha: Městská knihovna v Praze, 2016. s. 

24-25. [cit. 2. 7. 2018]. Dostupné z: 

https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/26/25/29/hrdinove_tahnou_do_boje.pdf.  
122 POLÁČEK, Karel. Hrdinové táhnou do boje [online]. s. 31, 32. [cit. 2. 7. 2018]. 
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okouněli a hrabali se ve svých tlumocích. Po dlažbě byly roztroušeny zbytky jídla, mastné papíry, nahnilé 

ovoce; pod nohama praskaly pecky. Ostře páchlo po chloru a lyzolu.123 

Jarouškova válečná anabáze je vytržením ze světa okresního města a jeho poklidného 

řádu.124 Je proto pochopitelné, že reprezentant maloměstského světa, obchodník Štědrý, 

takovouto cestu od počátku odmítá. Nádraží jsou zachvácena nepořádkem, stávají se místem 

zmatku a bloudění. Lze konstatovat, že charakteristickým rysem toposu nádraží za války je jeho 

babylonizace. Připomeňme, že v Okresním městě (první díl tetralogie) odehrávajícím se před 

válkou, topos nádraží takto tematizování není.125 

Děj Hrabalových Ostře sledovaných vlaků se stejně jako Severní nádraží – Lazaretní 

vlak odehrává na nádraží za druhé světové války.126 Oproti Branaldovi však Hrabal podává 

depatetizovaný obraz války. Severní nádraží je velké pražské nádraží, strategický bod a posléze 

bojiště, zatímco malou stanici v Ostře sledovaných vlacích válka zasahuje spíš nepřímo, míjí ji 

v podobě válečných transportů. Hrabalovu novelu chápeme jakožto iniciační prózu; přestože je 

v této práci samostatná kapitola věnující se zasvěcení v toposu nádraží, zabýváme se touto 

problematikou z důvodu přehlednosti zde.127 Určitými aspekty novela spadá též do kapitoly 

zkoumající spojitost mezi toposem nádraží a smrtí. 

Základním principem Ostře sledovaných vlaků je dle nás kontrast a z něho plynoucí 

napětí mezi tragikou a komikou, idylou a dobrodružstvím, intimními problémy (sexualitou) 

a válečným běsněním (tedy mezi vnitřním a vnějším), depatetizací a heroizací, životem a smrtí. 

Tomuto principu podléhá i topos nádraží, a proto v něm spatřujeme jak rysy místa statického, 

tak dynamického. 

 Malá a poklidná stanice je v úvodu představena jako v podstatě idylické místo, kde 

vládne neměnný řád a rituál. Stejně jako u Čapka jde o exkluzivní prostor, jemuž rozumí jen 

zasvěcení. 

                                                 
123 POLÁČEK, Karel. Hrdinové táhnou do boje [online]. s. 35–40. 
124 Při zmínce o válečné anabázi vlakem zde připomínáme legionářský mýtus, resp. jeho literární 

tematizaci (např. Medkova Anabase, Koptova Třetí rota na magistrále), železniční anabázi-groteskní 

bloudění v Osudech dobrého vojáka Švejka za světové války na cestě do Haliče a anabázi, již musí vlakem 

podniknout hlavní postavy v románu Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou od Arnošta Lustiga.  
125 Nádraží je v Okresním městě pevně spjato s životem maloměsta. Je to např. jedna z pravidelných 

zastávek žebráka Majorka při jeho obchůzkách. Stane se také místem velkého slavnostního uvítání 

poslance Národní strany Fábery. 
126 Je zajímavé, že oba dva spisovatelé vycházejí z osobních zkušeností. Branald pracoval za války na 

Masarykově nádraží, Hrabal působil za války jako výpravčí na nádraží v Kostomlatech. 
127 Podnětem k chápání Ostře sledovaných vlaků jako iniciační prózy se stala kniha Kain podle Hrabala 

od Jaceka Balucha. BALUCH, Jacek. Kain Podle Hrabala. Praha: Academia, 2012. 
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 Zítra už budu stát u dvojkolejné trati v mé staničce, kde všechny vlaky jedoucí od západu k východu 

budou podle jízdního řádu označeny lichými čísly, vlaky potom jedoucí od východu k západu čísly sudými 

[…] budu zase na nádraží, kterým procházejí dvě hlavní koleje, a ta průběžná kolej od západu k východu 

má číslo jedna a ta druhá průběžná kolej od východu k západu má číslo dvě a potom od koleje číslo jedna 

všechny koleje po pravé ruce mají čísla lichá, tři, pět sedm  tak [...] Ovšem to je pro nás, pro zaměstnance 

státních drah, tohle číslování, protože ze stanoviska laika, který stojí v mé staničce, tak tam první kolej 

je pátá, druhá kolej je třetí […]128 

Hlavní postava-vypravěč elév Miloš Hrma se po delší době vrací do služby potom, co 

se z důvodu sexuálního selhání pokusil o sebevraždu. Všimněme si, že pevný systém 

označování vlaků a kolejí pro něj představuje jakousi jistotu, řád; navíc mu rozumí pouze on 

a ostatní postavy z nádraží. Nádražní pořádek jako by mu dodával ztracenou sebedůvěru 

(přestože je Miloš elév, označuje několikrát stanici za svou). Scéna, kdy se Miloš po incidentu 

ráno vypravuje na nádraží, má charakter rituálu. 

A zítra brzy si obléknu uniformu, černé kalhoty a modrou blůzu […] a potom si dopnu ten krásný límec, 

který zrovna tak jako na kabátci, tak na plášti má jedno a totéž znamení, ze kterého každý nádražák hned 

pozná, jakou mám ve službě hodnost […] zlatými nitěmi vyšitá překrásná hvězda dává na vědomí, že 

jsem elévem dopravy. A dál na límci se třpytí ten nejhezčí odznak […] A tak ráno vyjedu ještě za tmy, 

moje maminka se bude za mnou dívat […] všude budou stát lidé a budou mne pozorovat s prstem na 

záclonce.129 

Zde již lze spatřovat první náznaky zasvěcení. Miloš jakožto elév-adept si rituálně 

obléká uniformu, jež mu obrazně umožňuje vstup do světa nádraží (je vybaven). Různé odznaky 

na uniformě pak jasně definují jeho postavení v tomto světě. Zlatá hvězda přímo odkazuje 

k jeho postavení adepta. Rituálnost scény posiluje i skutečnost, že mladého hrdinu vypravuje 

do služby jeho matka. Podle Balucha je tento aspekt zvýrazněn ve filmovém zpracováním 

novely. Matka Miloše obléká a jako poslední mu symbolicky nasazuje železničářskou čepici; 

celá úvodní scéna tak připomíná korunovaci.130 Miloš je „uveden“ do prostoru, jak jsme již 

zmínili, v podstatě idylického. Z „malé poklidné staničky“131 je vidět dlouhá polní cesta, na 

jejímž konci stojí zámek knížete Kinského (hraběnka je pravidelným hostem stanice; 

upozorňujeme znovu na přítomnost šlechtického elementu), z dopravní kanceláře se ozývá 

„něžné vrkání a cinkání a štěbetání telegrafů a telefonů, jak v krámku obchodníka se zpěvným 

                                                 
128 HRABAL, Bohumil. Ostře sledované vlaky. Praha: Československý spisovatel, 1967. s. 16–17. 
129 Tamtéž, s. 18. 
130 BALUCH, Jacek. Kain Podle Hrabala. s. 40. 
131 HRABAL, Bohumil. Ostře sledované vlaky. s 26. 
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ptactvem“,132 chod stanice podléhá (jízdnímu) řádu a přednostova kancelář je přepychově 

zařízena. „Nikdo by nečekal, že přednosta tak maličké staničky má tak zařízenou kancelář. 

Perský koberec vždycky zářil červenými a modrými květy […] Vůbec celá ta kancelář dělala 

dojem, že ji lze vzít na nosítka i s panem přednostou, tak jako se nosí papež.“133  

Postava přednosty působí komickým až groteskním dojmem. Krom toho, že chce získat 

šlechtický predikát a stát se inspektorem státních drah, je na nádraží jeho hlavní činností 

a zároveň zálibou chov holubů. Když do stanice přijede dopravní šéf Slušný, přednosta přichází 

z holubníku v uniformě znečištěné ptačím trusem; celou scénu pak komentuje: „Inspektorská 

zahrádka je v prdeli!“134 Kontrast mezi luxusně zařízenou kanceláří a nádražním holubníkem 

je jen jedním z mnoha.  

Zdánlivě poklidná a komická atmosféra malé stanice je narušena dvěma faktory. Jezdí 

přes ni „ostře sledované“ německé válečné transporty (stává se významným bodem; malý 

prostor nádraží je zapojen do velkého světa války) a zároveň je místem spjatým se sexualitou 

(podle přednosty jde o kletbu erotického století; stanici označuje za Sodomu).135 Za 

charakteristické pokládáme právě dynamické napětí mezi těmito tématy. Malé nádraží se tak 

stane místem jednak sexuální iniciace, jednak iniciační smrti. 

Je příznačné, že nádraží se stane výchozím místem Milošovy sebevraždy.136 „Jak to bylo 

jinačí, když jsem si vyjel tenkrát před třemi měsíci za svou smrtí, naklonil jsem se ke kase […] 

povidám: Jednu jízdenku! A ona mne poznala a povidá: Pane výpravčí, ale kam? Povidám: 

Jedu tam kam se vaše oči podívají poprvé.“137 O místě, kde mladý hrdina spáchá sebevraždu, 

má rozhodnout náhoda. Princip náhody je přitom příznačný pro dynamickou polohu nádraží. 

Zároveň v takovém aktu můžeme spatřovat rys jisté fatality, jenž je v toposu nádraží a v toposu 

vlaku tematizován poměrně často (viz níže). 

 Přestože německé vlaky poklidnou stanicí s groteskním přednostou a 

výpravčím-donchuánem Hubičkou pouze projíždějí, je v ní válečné nebezpečí přítomno. Další 

setkání se smrtí Miloš zažije, když spolu s Hubičkou neúmyslně zpomalí jeden z ostře 

sledovaných transportů. Dva esesmani vezmou mladého eléva do vlaku. „A zavinil jsem to jistě 

                                                 
132 HRABAL, Bohumil. Ostře sledované vlaky. s. 19–20. 
133 Tamtéž, s. 21–22. 
134 Tamtéž, s. 79. 
135 Richards a MacKenzie při zmínce o filmovém zpracování novely označují spojitost nádraží se sexem 

za zvláštní a ojedinělou. MACKENZIE, John and Jeffrey RICHARDS. The Railway Station: A Social 

History. s. 374. 
136 O jejím průběhu se dozvídáme v reminiscencích na několika místech textu. 
137 HRABAL, Bohumil. Ostře sledované vlaky. s. 40. 
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já, proto bylo správné, že mě ti esesáci vzali na mašinu a pořád se dožadují, aby mi mohli 

posunout ty hlavně parabel do týlu hlavy a dát si znamení, stisknout kohoutky a nasypat do mne 

náboje a otevřít dvířka.“138 Před smrtí Miloše nakonec paradoxně zachrání jizva, kterou si 

způsobil pokusem o sebevraždu. Mladý výpravčí je z transportu propuštěn.139 

Hrozivý obraz války se v malé stanici vyjeví tu a tam. V následující ukázce 

upozorňujeme na kontrast mezi naturalistickým popisem utrápeným dobytkem a nádražními 

holuby, již v jiných scénách pravidelně sedají přednostovi na rameno. 

Měl jsem dojem, že se ti holubi i smějí, že pan přednosta jim tam [v holubníku] domlouvá, dokonce že 

nezpůsobného holoubka vezme a napráská mu na zadek […] Z vagónu trčely rohy hovězího dobytka, 

několik hlav se vzpínalo […] byly to velké kravské oči, plně zvědavosti a smutku. A skoro v každém tom 

vagónu byla produpnutá podlaha a tou dírou trčela kravská noha, odřená, nehybná, promodralá […] 

A všechen ten dobytek byl ozhřivý, několik jich tam leželo mrtvých, jedné krávě viselo od zadku mrtvé, 

zahnívající tele […] Celý vlak dobytčích vyčítavých očí.140 

Stanice se pro vojáky z lazaretního vlaku stává v Milošových představách klenotnickým 

krámem v ráji. Všimněme si znovu principu kontrastu a napětí. 

A na tomhle lazaretu, na který jsem se díval, byly nejdivnější ty lidské oči, oči těch raněných vojáků, jako 

by ta bolest tam na frontě […] z nich udělala jinačí lidi, tihle Němci byli sympatičtější než ti, kteří jeli 

opačným směrem, všichni se dívali oknem do fádní krajiny […] jako by projížděli samým rájem, jako by 

moje stanička byla klenotnický krám.141 

I přes to, že je malá stanice důležitým bodem, kudy projíždějí německé transporty, 

proslaví se v prvé řadě skandálem výpravčího Hubičky. „Na našeho pana výpravčího se už 

jezdějí div ne hromadný výpravy […] Pěkně proslavil tu naši tichou, klidnou staničku, 

pěkně!“142 praví přednosta. Hubička totiž při jedné noční službě „vyhrnul telegrafistce sukně a 

natiskl jí kolem zadnice staniční razítka“.143 Připomínáme, že jde pořád o tutéž stanici, kterou 

projíždějí zmrzačení vojáci, mrtvý dobytek a důležitý vojenský materiál. Kvůli této aféře 

přijede následně do stanice vyšetřovací komise, dopravní šéf Slušný a rada Zednicek. Celou 

scénu lze charakterizovat jako tragikomickou a groteskní; základním postupem je opět kontrast. 

                                                 
138 HRABAL, Bohumil. Ostře sledované vlaky. s.41. 
139 Interpretace této scény je za hranicí naší práce. Různé důvody, proč hejtman po spatření jizev Miloše 

propustil, předkládá ve své knize Kain podle Hrabala Jacek Baluch. 
140 HRABAL, Bohumil. Ostře sledované vlaky. s. 61–63. 
141 Tamtéž, s. 76. 
142 Tamtéž, s. 25–6. 
143 Tamtéž, s. 58. 
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Rada nejprve vyloží na stůl fotografie nahé telegrafistky, aby následně nad kapesní mapou 

Evropy popsal vojenskou situaci německé armády. Během toho, co před komisí vypovídá 

mladá telegrafistka, projíždí stanicí vlak s německými vojáky. „Hlavní kolejí projížděl další 

ostře sledovaný transport, na tancích se slunili samí mladí chlapci […] ale když míjeli ten 

rozstřílený vlak na páté koleji, zůstali stát, strnuli […] každý ztuhnul […] tohle tady zatím asi 

nečekali.“144 Tragikomický kontrast v celé nádražní situaci shledává i Rada Zednicek: „Tam 

jede naše naděje. Naše mládež. Bojovat za Svobodnou Evropu. A co vy tady? Tisknete razítka 

na zadek telegrafistky […] viděli jste ten lazaret? A vy tady děláte tohle!“145 

Kontrastní charakter nádraží dále podtrhuje sexuální iniciace. Jak jsme zmínili, již první 

scéna, kdy se mladý výpravčí vypravuje do služby, má charakter iniciačního rituálu.  Miloš se 

několikrát zmiňuje, že výpravčí Hubička je jeho idol. Podle Balucha vystupuje v novele typická 

sestava osob pro iniciační prózu: Miloš – učedník-adept (elév), Hubička – tovaryš-zasvětitel 

(výpravčí), přednosta stanice – mistr a daleko nad nimi jako Bůh tohoto světa dopravní 

inspektor z Hradce Králové.146 „[…] výpravčí Hubička byl vždycky můj ideál, už v Dobrovicích, 

kde mne zaškoloval, kdy dovedl jednou rukou sjednávat křižování do jedné stanice a druhou 

rukou telegrafovat do druhé stanice zátěž,“147 zmiňuje se elév. Výpravčí Hubička tedy nejdřív 

zaškoluje (zasvěcuje) Miloše do světa nádraží a jeho pravidel. Pravé zasvěcení však spočívá 

v přerodu z chlapce-adepta v muže-zasvěceného (v sexuální iniciaci). Miloš nejprve neúspěšně 

prosí o zaškolení paní přednostovou.148 Zvrácené poměry na poklidném nádraží přednostová 

příznačně komentuje: „[…] co to do vás tady na stanici vjelo? Výpravčí Hubička s těmi razítky, 

vy zase s otíráním parůžku.“149 Paralelně s touto scénou se na stanici chystá odbojová akce 

(znovu kontrast); do ostře sledovaného transportu se střelivem má být na malém nádraží 

vhozena výbušina. Vzápětí s náloží do stanice přichází tajemná Viktoria Freie. Napětí mezi 

sexuálním a válečným vrcholí. Miloš je v přednostově kanceláři Viktorií sexuálně zasvěcen. 

 […]  a pak jsem najednou byl s Viktorií slepený […] měl jsem dojem, že […] celá budova se zachvívá 

v základech […] na počest tohohle mého slavného a úspěšného vjezdu do života se rozdrnčely i telefony, 

telegrafy samy od sebe začaly vyhrávat Morseovy značky […] zdálo se mi, že i ti holubi pana přednosty 

všichni do jednoho vrkají […] teď se staniční budova znovu roztřásla, maličko sebou pohnula v základech 

                                                 
144 HRABAL, Bohumil. Ostře sledované vlaky. s. 74–75. 
145 Tamtéž, s. 75, 77. 
146 BALUCH, Jacek. Kain podle Hrabala. s. 40. 
147 HRABAL, Bohumil. Ostře sledované vlaky. s. 73. 
148 Literární postava přednostové se v jiných dílech tematizujících topos nádraží nevyskytuje. 
149 HRABAL, Bohumil. Ostře sledované vlaky. s. 95. 
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[…] Pohladila si a vlasy a řekla [Viktorie]: „Někde je hrozný nálet.“ […] Daleko za kopci vybuchovaly 

nové a nové ohně.150  

Nádraží se pro Miloše stává osudovým místem. Znovu si všimněme principu kontrastu. 

Na stanici vrcholí příprava na nebezpečnou sabotážní akci a Miloš je při tom sexuálně 

iniciován, stává se mužem. Během sexuálního aktu vyhrává Morseův přístroj, vrkají holubi 

pana přednosty, zatímco v dálce je slyšet bombardování. Komičnost do scény vnáší fakt, že při 

aktu bylo přetrženo přednosto výstavní kanape, stejně jako se to povedlo již dříve Hubičkovi. 

Vzdálený nálet se nakonec projeví i na malé stanici. „A vyšel jsem na perón, raketa vjela do 

stanice a zastavovala a vlakvedoucí seskočil. ‚Příšerný, celý Drážďany jsou kaput,‘ řekl. A za 

ním seskákali z hytláku lidé, jako by utekli z koncentráku […] viděli jsme, že to jsou lidé 

v pruhovaných pyžamech, jen s kabátkem, tak jak zachránili holé životy.“151  

Sexuální zasvěcení otevírá cestu pro iniciační smrt. 

Ne, nikdy jsem nebyl tak klidnej…ach,“ povídám, „já jsem mužskej, já jsem mužskej, zrovna tak jako 

vy, pane výpravčí, a to je krásný, všecko už ze mne spadlo […] Nikdy jsem neměl tak čisto v hlavě […] 

Za dvacet minut přijede můj vlak naložený střelivem a já budu mít možnost vykonat velkou věc, protože 

už nejsem zvadlé lilium.152 

Mircea Eliade tvrdí, že iniciace obnáší zjevení posvátného, zjevení smrti a zjevení 

sexuality.153 Připomínáme, že nádraží se stalo výchozím místem Milošova pokusu o sebevraždu 

a blízko smrti se na stanici ocitl, když musel nastoupit do vlaku s esesmany. Zjevení posvátného 

lze spatřovat v postavě tajemné Viktorie Freie, s níž je zároveň spojeno zjevení sexuality. 

Nakonec se zasvěcený Miloš hrdinsky vrhá do nebezpečného podniku. Když ze semaforu 

vhazuje výbušninu do válečného transportu, navzájem se postřelí s německým vojákem. 

Společně pak umírají u tratě. Miloš před smrtí dochází k přesvědčení, že pro tuto smrt byl určen. 

Předpokladem osudově tragické a hrdinské smrti se stal přerod z chlapce v muže. 

V tomto případě jsme věnovali větší pozornost příběhu, abychom demonstrovali funkci 

toposu nádraží v narativní výstavbě textu. Opakujeme, že základním postupem Ostře 

sledovaných vlaků je dle nás kontrast. Malá stanice za války tento princip zhmotňuje. Nádraží 

je poklidné, nachází se v krásné krajině nedaleko zámku, komický přednosta má přepychově 

                                                 
150 HRABAL, Bohumil. Ostře sledované vlaky. s. 101–3. 
151 Tamtéž, s. 111. 
152 Tamtéž, s. 108–110. 
153 ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. Praha: OIKOYMENH, 2006. s. 124. 
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zařízenou kancelář, přitom však většinu času tráví v holubníku (už zde je kontrast), vzpomeňme 

dále na metaforu stanice jako výstavního krámu; klid a pořádek narušuje v komické rovině 

výpravčí Hubička a jeho aféra s telegrafistkou a v rovině tragické ostře sledované transporty, 

s nimiž se naskytují tragické obrazy války (zmrzačený dobytek, lazaretní vlak, uprchlíci 

z bombardovaných Drážďan). Nad to všechno je nádraží místem iniciace. Mladý výpravčí je 

nejprve zasvěcen do samotné služby. Pak se setkává se smrtí, když je vzat do německého vlaku 

(v té době ale ještě nemá umřít, je stále adept), následně je ve stanici zasvěcen sexuálně a stává 

se mužem. Na malé a poklidné stanici nakonec podstupuje iniciační smrt. 

Topos nádraží se zde uplatňuje v celém svém sémantickém poli. Nádraží je v Ostře 

sledovaných vlacích místo tragikomické; je sakralizováno (fenomén iniciace) a zároveň 

profanizováno (sexualita, postava přednosty), jde o místo řádu a zároveň chaosu. Stává se tak 

prostorem kontrastních protikladů (statický x dynamický, vnitřní x vnější, idylický 

x dobrodružný atp.), jejichž napětí tvoří základ fikčního světa novely. Z toho plyne i absence 

jakékoliv hierarchie v tomto prostoru (Hubičkova aféra je stejně důležitá jako ostře sledované 

transporty). Tyto postupy jsou pro Hrabalovu poetiku typické. Princip napětí dle nás vnáší do 

nádraží dynamičnost. Tento způsob tematizace nádraží shledáváme za ojedinělý (ve většině děl 

se topos nádraží profiluje pouze v jedné ze svých poloh, popř. je vnějšími okolnostmi měněn, 

dynamizován). 

5.2 Nádraží jako místo s tajemstvím; iniciace 

Literární místo s tajemstvím chápeme jako dynamický topos. Záhada předpokládá 

vyřešení (někdy jen snahu o vyřešení), tvoří syžetovou událost. Na místě s tajemstvím zpravidla 

dochází k iniciaci; jde tedy o místo přístupu k bytí, místo nevšední, posvátné, resp. o místo, jež 

je jako nevšední a posvátné nahlíženo. Dle Hodrové se v místo s tajemstvím může proměnit 

každý prostor.154 

Do této doby jsme se zabývali toposem nádraží, jež byl primárně statický, popř. byl 

různými okolnostmi dynamizován (válka); nádraží nebylo místem s tajemstvím ze své podstaty. 

V Ostře sledovaných vlacích jsme pak konstatovali napětí mezi oběma póly. Avšak topos 

nádraží umožňuje být tematizován také v primárně dynamické poloze. V této kapitole se 

budeme zabývat povídkou Karla Čapka Čekárna ze souboru Boží muka a povídkou Habřiny 

aneb vítězství držadla Ivana Vyskočily ze souboru Vždyť přece létat je snadné.  

                                                 
154 HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím. s. 12. 
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Děj Čapkovy povídky Čekárna je zasazen do čekárny blíže neurčené nádražní stanice. 

Neurčitost a nejasnost přitom vnímáme jako důležitý prvek místa s tajemstvím; prostor čekárny 

tak nabývá symbolického významu. Hlavní hrdina Záruba (jde o postavu tajemnou, krom jeho 

jména se o něm více nedozvíme) přijíždí v noci na nádraží. „[…] přespím tři nebo čtyři hodiny 

a prvním ranním vlakem pojedu dále. Bože, jen rychle! ještě zbývá naděje, a všechno lze 

zachránit.“155 Důvod, proč Záruba spěchá, a co by mělo být zachráněno, se však nedozvíme. 

Nádražní restaurace je zavřená a čekárna je přeplněna vojskem (je pravděpodobné, že se děj 

odehrává za války, nicméně to není podstatné). Atmosféra nádražních prostorů je 

expresionisticky tíživá a ponurá. Nádraží lze označit za locus terribilis. 

[…] leželi [vojáci] všude na zemi s hlavou opřenou […] tváří k zemi a nakupení jako hromady mrtvol 

[…] byla tu zima, a dva plynové plameny se zmořeně třásly ve vlhkém pološeru, jež páchlo dehtem a 

močem záchodů; něco lidí se chvělo a zívalo na lavičkách v tupé trpělivosti dlouhého čekání […] roztržitě 

pohlížel [Záruba] na špinavé dlaždice chodby; objevoval pošlapané papírky, hnusný chrchel, rmut 

nesčetných nohou – A tam to je jako podoba tváře, oči z bláta a ústa ze slin, šeredný pokus o úsměv […] 

tam leží voják na lavici a sténá jako umírající […] spící voják chroptí v hodině smrti. Záruba se roztřásl 

zimou a ošklivostí. Jedna hodina s půlnoci. Čas sunul se mučivě pomalu, a Záruba cítil se jím rozvlékán, 

bezmyšlenkově roztahán rostoucím a bezesměrným napětím.156 

Záruba se na nádraží marně pokouší usnout. Přemýšlí o své tajemné záležitosti 

a pozoruje okolní postavy, jež všechny mají deformované rysy. V jeden moment otevře oči 

a nepoznává, kde je: „[…] kde to jsem? Co to vlastně je? Vytřeštěně hledal nějakou orientaci, 

ale nemohl se dovtípit prostoru a směrů.“157 Nádraží jako by se stalo 

tajemným prostorem-labyrintem. Znenadání spatří hlavní hrdina v koutě člověka, který mu 

připomíná jeho samotného; muž se zničehonic zvedne a usedne vedle Záruby. Dvojice pak 

spolu vede filozoficky laděný rozhovor, jehož hlavním tématem je čekání. Již předtím se 

dozvídáme, že se čas sunul mučivě pomalu. Představa času a čekání hraje v této povídce 

ústřední roli. Tajemný člověk praví: „Čekat je těžko, tak těžko a trapno, že ať čekáte cokoliv, 

čekáte jen jediné: konec čekání, vysvobození z čekání […] Jediná odměna za čekání je konec 

čekání. Proto, proto je třeba čekat. To je smysl naší víry.“158 Záruba, jenž na nádraží čeká, aby 

mohl pokračovat v řešení pro čtenáře neznámé záležitosti, představuje v tomto rozhovoru 

                                                 
155 ČAPEK, Karel. Boží muka; Trapné povídky. Praha: Československých spisovatel, 1958. s. 102. 
156 Tamtéž, s. 102–3. 
157 Tamtéž, s. 102. 
158 Tamtéž, s. 106. 
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nezasvěceného. Často nechápe smysl mužových řečí, zvědavě se doptává a snaží se proniknout 

do hloubky jeho myšlenek. Tajuplný člověk dále nejasně mluví o bozích, náhodě atp. 

Vzpomeňme v tento moment na stanici „Čistého Čekání“, stanici-kapli, stanici-poutní 

místo z Čapkova fejetonu Stanička. I zde je s nádražím spojeno téma čekání, avšak Čapek 

o něm mluví jako o kouzelném a tichém obřadu. Konstatovali jsme, že tato stanice je sice 

sakralizována, nicméně se tím nestává posvátným, transcendentním místem, tedy místem 

s tajemstvím. V Čekárně je zkušenost čekání naopak tematizována jako bolestivá a mučivá (obě 

nádraží se liší už jen svým vzhledem a atmosférou). Nehostinná nádražní čekárna se stává 

místem transcendentna. Dojde v ní k náhodnému a osudovému setkání tajemného Záruby 

a ještě tajemnějšího cizince, jenž ve skutečnosti jede jen tak pro potěchu, přitom však uvádí 

(zasvěcuje) Zárubu do útrap čekání. Scénu lze interpretovat do značné míry jako iniciační. 

Stanice z Čapkova fejetonu je sice obestřena náboženskou atmosférou (na vlak se čeká jako na 

spásu), nicméně se vše odehrává v intencích harmonické idyly. I v Čekárně je v tématu čekání 

implikován náboženský význam. „Ale kdo čeká, čeká na něco, co se musí stát; něco musí přijít, 

co ukončí jeho čekání […] Hleďte, každý čeká […] Ach, čekat je strašné napětí života, skoro 

jako víra. Ale čím více čekáme - - Ať přijde cokoliv, budeme vykoupeni.“159(Čapek poslední 

souvětí zdůraznil kurzívou). Proces čekání je zde v podstatě tragický. Povídka pak končí 

znenadání a nejasně.  Stejně jak tajemně se neznámý muž zjevil, tak se nad ránem Zárubovi na 

nádraží ztrácí mezi lidmi. Prostor nádraží je s příchozím dnem karnevalizován: „Do nádraží 

vevalil se proud lidu se smíchem, kašlem a povykem. Jako veliké koště projel hluk chodbou […] 

Nový zástup, lístky, křik a zvonění – Černý a lomozný vjížděl do nádraží, vpil zástup, syčel, 

vydechl a rozjel se k cíli.“160 

Čapek dle nás umístil děj povídky do nádražní čekárny zcela záměrně.  Topos nádraží, 

jenž je silně spjat s kategorií času (cyklického i lineárního) a jeho prožíváním, mu umožnil 

tematizovat otázku čekání a jeho smyslu. V tomto případě je v rámci nádraží potlačena tradiční 

představa řádu, naopak je zdůrazněna nahodilost, chaos, tajemnost. Nádraží se stává 

pochmurným labyrintem a babylonem, kde přes všechen zmatek dochází k podivnému setkání. 

Na prostoru povídky je viditelné expresionistické východisko Božích muk. Tradiční konotace 

cyklického času je negována, Záruba na nádraží nervózně čeká (čas se doslova mučivě a pomalu 

sune), akcentováno je tedy lineární prožívání času.     
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 Povídka Ivana Vyskočila Habřiny aneb vítězství držadla se odehrává na malém nádraží 

Habřiny, kam „odevšad je daleko a nejdále asi z Habřin“.161 Již širší prostorová orientace 

zakládá Vyskočilovu absurdní poetiku. Na začátku se dozvídáme, že dříve se stanice jmenovala 

Konečná podle nejbližší vesnice (i tak od nádraží byla hodinu cesty). Jelikož takové 

pojmenování cestující mátlo, bylo nádraží přejmenováno na Habřiny, a to i přesto, že blíže 

k nádraží leží vesnice Sviňary a Poťouchy (po nich se nádraží nejmenuje z mravních důvodů). 

Obyvatelé Habřin ve skutečnosti chodí na zastávku Jahodnice, která je o šest kilometrů blíže 

než nádraží Habřiny. Obyvatelé Konečné na protest proti přejmenování stanice zase chodí o pět 

kilometrů dále na zastávku Kráseň. 

Oproti Čapkovu neurčitému nádraží, jež nemá ani jméno, ani není nikterak 

lokalizováno, je naopak prostor Vyskočilovy povídky absurdně předimenzován. Malé nádraží 

se nachází i tak v podstatě o samotě, jde o místo před světem do značné míry izolované (viz 

kapitola 4.1). Vypravěč se na nádraží ocitá, jelikož mu ujel vlak. Na malé stanici pak zažije 

moment iniciace. Zpětně dosvědčuje, že od té doby se jeho život vyvíjel zcela jinak. 

Stejně jako v Čapkově povídce se děj odehrává v nádražní čekárně a rovněž je jeho 

hlavním tématem pátrání po smyslu. 

Vstoupil jsem do čekárny. A tam to na mne čekalo. V čekárně čněla na zdi tyč a na konci té tyče si viselo 

protáhlé držadlo typu tramvaj. Držadlo v čekárně! Vzrušilo mě. Měl jsem už takou povahu, že jsem 

potřeboval vědět proč, že jsem potřeboval, aby věci měly smysl. Ale držadlo v čekárně?162 

Na malém a obyčejném nádraží (vypravěč ho označuje za nádražíčko) se nachází 

nepatřičný předmět postrádající v daném prostoru smysl. Předmět s tajemstvím představuje 

držadlo. Vypravěč se marně pokouší dát držadlu nějaký smysl. Nejprve se domnívá, že jde 

o „pušťadlo“ pomocí něhož má být nádraží zbouráno. „Přistoupil jsem k držadlu a opatrně jsem 

táhl směrem dolů. Nádraží se ani nehnulo […] Na cuknutí a spadnutí to není.“163 Dále ho 

napadá, že jde o památku na nějakého slavného rodáka. „Slavný rodák se držel, měl v držení 

držadlo, zkrátka nějak přišel k držadlu a to slavné držadlo odkázal nádraží, které… Ale na 

držadle nebyla žádná cedulička.164 Další možností je, že se místní obyvatelstvo zkrátka rádo 

drží. Nic z toho však držadlo v nádražní čekárně „neosmyslňuje“. Odpověď hrdinovi-vypravěči 

nedá ani přednosta stanice. Poslední možností je pustit se s držadlem do boje. „Věděl jsem, že 

                                                 
161 VYSKOČIL, Ivan. Vždyť přece létat je snadné. Praha: Mladá fronta, 1964. s. 13. 
162 Tamtéž, s. 13–14. 
163 Tamtéž, s. 14. 
164 Tamtéž, s. 14. 
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teď už je na mně, abych se utkal s hrozným držadlem. Byl jsem tím povinován nádražíčku, 

lidstvu, světu.“165 Držadlo ožívá – je personifikováno (chvěje se, zápasí, pak je nehybné a 

chladné). Hlavní postava po těžkém boji nesmyslné držadlo vyrve ze zdi. „Odpusť, držadlo, 

musel jsem, nemělo’s smyslu. Ale má snad smysl teď, když tady leží na zemi?“166 Nakonec si 

vypravěč odváží držadlo domů. Jeho nesmyslnost se tím však ještě prohlubuje. Jelikož 

vypravěč cítí zodpovědnost za smysl předmětu, začne sbírat další držadla. „Tak vznikla má 

světová sbírka držadel, které mne proslavila. Aby měl opodstatnění můj hrdinský zápas 

v čekárně, začal jsem sbírat držadla.“167 

Vyskočilovo nádraží z výše zmíněných důvodů chápeme jako místo s tajemstvím. 

Dokonce o něm lze stejně jako u Čapkovy povídky mluvit jako o místě iniciace. Držadlo samo 

o sobě nepředstavuje tajemný předmět, stejně tak malé nádraží Habřiny působí zpočátku spíše 

komickým dojmem. Tajemnost, nemyslnost a absurdita vznikají až ze spojení držadla 

s nádražní čekárnou. „Zdánlivě obyčejná nádražní čekárna se mění v prostor s tajemstvím. 

Obyčejný prostor spojením s obyčejným předmětem v nezvyklé kombinaci vytvoří nesmyslnou 

situaci.“168 

Připomeňme, že místem iniciace se stalo nádraží v Ostře sledovaných vlacích. Na úplný 

konec pro zajímavost jen stručně vystoupíme za hranice české literatury. Typické iniciační 

místo, místo s tajemstvím představuje nádražní nástupiště 9 a ¾ v románovém cyklu 

Harry Potter J. K. Rowlingové. V prvním díle Harry na nádraží King´s Cross marně hledá tajné 

nástupiště, z něhož by měl odjíždět expres do Školy čar a kouzel v Bradavicích. Nástupiště je 

obyčejným (nezasvěceným) lidem utajeno. Harry v roli adepta je nakonec zasvěcen ostatními 

kouzelníky a úspěšně překonává přepážku mezi nástupištěm 9 a 10. Nádraží (nástupiště) tak 

krom místa s tajemstvím představuje důležitý topos vchodu z jednoho světa do druhého, topos 

hranice mezi světem reálným a fantaskním. Dle Hodrové hraje topos vchodu důležitou roli ve 

všech iniciačních obřadech.169  

5.3 Osudovost a nahodilost: setkání, smrt a vražda 

Topos nádraží je ve svém dynamickém pólu spjat s představou fatality a nahodilosti. Na 

nádraží dochází k setkáním, jež jsou náhodná a mnohdy osudová. Bachtin považuje náhodu 

                                                 
165 VYSKOČIL, Ivan. Vždyť přece létat je snadné. s. 15. 
166 Tamtéž, s. 16. 
167 Tamtéž, s. 16. 
168 ŠINCLOVÁ, Soňa, Tomáš KUBÍČEK a kol. Sémantika narativního prostoru. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015. s. 92. 
169 HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím. s. 110. 
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a setkání za velmi důležitý princip dobrodružného času a románu vůbec. Setkání je dle něj 

prastará syžetotvorná událost, v níž převládá časový odstín a je charakteristická emociálně 

hodnotovou intenzitou.  Mimořádný význam pak spatřuje v souvislosti motivu setkání 

s chronotopem cesty; cesta je výsadním místem nahodilých setkání.170 Již v úvodu jsme 

konstatovali, že topos nádraží je s toposem cesty úzce spjat. Z toho důvodu je zřejmé, že se 

nádraží může profilovat jako místo nahodilého setkání (Bachtin v rámci motivu setkání uvažuje 

o dalších motivech jako odloučení, ztráta, útěk atp.; všechny tyto motivy spadají do 

sémantického pole toposu nádraží). V nádraží je v tomto případě (resp. vždy v jeho 

dynamickém pólu) potlačena myšlenka řádu. Železnice do sémantiky těchto motivů vnáší navíc 

rys osudovosti. To zřejmě souvisí se specifičnosti železniční dopravy, kde člověk není tvůrcem 

své cesty, je unášen po kolejích; jakmile se vlak rozjede, nedá se z něj vystoupit, vlak nemůže 

uhnout, a proto jsou připuštěna jen absolutní řešení. Vrcholem fatality je spojitost toposu 

nádraží se smrtí. Předem připouštíme, že tyto motivy nejsou v rámci toposu nádraží pro českou 

literaturu z různých důvodů zcela charakteristické. Jelikož ale až komparace dokáže plně 

ozřejmit všechny možnosti toposu nádraží, uchýlíme se v této kapitole více ke světové 

literatuře. 

Hodrová se ve svém příspěvku Fatální vlak zabývá rysem osudovosti 

v literárním toposu vlaku. Dospívá k názoru, že zatímco na počátku železniční dopravy byl vlak 

vnímán a tematizován jako symbol pokroku, postupně se jeho charakteristika obrátila: „vlak se 

stal symbolem zhoubné civilizace, nepřátelského osudu, smrti.“171 Jsme přesvědčeni, že 

charakter fatality nepostihuje pouze topos vlaku, nýbrž celý sémantický komplex železniční 

dopravy, tedy i topos nádraží. 

V Tolstého románu Anna Kareninová jsou s toposem nádraží spojeny stěžejní 

syžetotvorné události. Nejprve na nádraží dojde k osudovému (přitom neplánovanému) setkání 

Anny s Vronským. Fatalita tohoto setkání je podtržena nešťastným znamením. Když Vronskij 

se svou matkou, Oblonskij a jeho sestra Anna odcházejí z nástupiště, vlak přejede hlídače. 

Účastníci nehody jsou v šoku, brečící Anna neštěstí doslova označuje za špatné znamení. Celá 

scéna jako kdyby anticipovala tragický osud obou milenců. Topos nádraží se znovu objevuje 

ke konci románu. Když se žárlivá Anna shání po Vronském, vydává se na železniční stanici, 

odkud dále pokračuje na městské nádraží. V prostoru nádražní čekárny přemítá o vztahu 

k Vronskému: „Když se prodírala zástupem do čekárny první třídy, postupně si vyvolávala 
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v paměti všecky detaily své situace a různé plány. A hned naděje, hned zoufalství […] 

s odporem se dívala, jak lidé přicházejí a odcházejí, a přemýšlela, jak přijede na stanici 

a napíše mu dopis.172 Při cestě vlakem se její pochybnosti prohlubují. Chaotická atmosféra 

osudového nádraží se promítá do jejího myšlení a chování. Anna se na stanici-babylonu stává 

středem pozornosti.  

Když vjel vlak do stanice, vystoupila Anna s hloučkem ostatních cestujících, a vyhýbajíc se jim jako 

malomocným, zůstala stát na nástupišti a usilovně vzpomínala, proč sem přijela a co chtěla udělat. Vše, 

co se jí dřív zdálo možné, v té chvíli stěží chápala, zvlášť v hlučícím davu všech těch nestydatých lidí 

[…] Buď se k ní hnali nosiči, nebo tu chodili mladí muži, dupající po prknech nástupiště, hlasitě se bavili 

a prohlíželi si ji, anebo zas se jí nevyhnuli lidé, kteří šli proti ní […] Dvě služky, které se procházely po 

nástupišti, se za ní ohlédly a uvažovaly nahlas o její toaletě. Přednosta stanice, který šel kolem ní, 

se otázal, zda pojede dále. Malý prodavač kvasu z ní oka nespustil. Bože kam půjde? Šla po nástupišti dál 

a dále.173 

V ten moment si Anna vybavuje nešťastnou příhodu z nádraží, kde se seznámila 

s Vronským: „A v tom si vzpomněla na člověka, kterého přejel vlak v den, kdy se poprvé setkala 

s Vronským, a najednou pochopila, co má dělat.“174 Následně se Anna vrhá pod kola vlaku 

a umírá. Topos nádraží je tedy v Anně Kareninové místem osudového setkání a z něho plynoucí 

osudové smrti,175 tvoří prostorový rámec mileneckého vztahu. Představuje místo tragické a 

kritické. Anna na nádraží nemůže před zmatkem a hemžením uniknout (nádražní chaos koreluje 

s chaosem jejích myšlenek), její cesta proto končí pod koly vlaku. Zpočátku sebevraždu 

neplánovala, dospívá k ní znenadání až na nástupišti (vybaví se jí smrt posunovače). Scéna 

působí, jako by byl prostor nádraží pro Anninu smrt předurčen. Ve své dynamické poloze je tak 

topos nádraží příznačný pro dějové zvraty. 

V románu Hlídač číslo 47 se pokus o sebevraždu pod koly vlaku stane spouštěčem 

tragického příběhu. Vysloužilý voják František Douša se stane hlídačem v opuštěném strážním 

domku na trati. Do nového domova se s ním nastěhuje jeho manželka Anna. V reminiscencích 

se dozvídáme, že Františkova první láska skočila pod vlak, jelikož si špatně vyložila 

lehkomyslný žert ohledně nespolehlivosti vojákova srdce, který jí Douša řekl při odchodu na 

vojnu. Po návratu si Douša vzal za ženu sestru své zemřelé lásky Annu, a to i přesto, že se za 
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smrt své první lásky cítil vinen. Vlastní příběh pak začíná další sebevraždou na kolejích, 

tentokrát však neúspěšnou. Douša jakožto traťový hlídač na poslední chvíli zachrání před smrtí 

pod koly vlaku místního hrobníka. Tento incident Doušovi připomene smrt jeho milé:  

Dnes po prvé viděl na trati člověka, který uléhal tak, jako kdysi Františka, což si Douša nikdy nepředstavil. 

Dokud se ostatně člověk nepostaví v tato místa a nevidí, jak je nutno na koleje ulehnouti, aby hlava co 

nejrychleji odskočila, ani si takovou smrt přestaviti nedovede. Dnes po prvé si ji Douša představil. Bylo 

to tak mocné a úžasné, že na vlak, který kolem něho projížděl, civěl nepřítomnýma očima a spatřil jej 

pouze jako divnou zelenou čmouhu.176 

Hrobníkův pokus o sebevraždu odstartuje tragický příběh plný zvratů. Do strážního 

domku přichází hrobníkův nevlastní syn Ferda a následně se zadívá do Doušovy manželky.  

Ferda se po nějaké době zastřelí u trati, z čehož je však podezřelý hlídač Douša. Po okolí se 

roznese pomluva, že Doušova nově narozená dcera je ve skutečnosti Ferdy. Do toho Douša 

jednoho dne zjistí, že přestal slyšet. Strážní domek u trati (Douša ho v úvodu označuje za hrad 

a pevnost) se mění v místo šílenství. I přesto, že Douša nakonec zase začne slyšet, předstírá 

hluchotu dále, aby slyšel, co si o něm ostatní povídají. Nakonec se rodina Doušů raději 

přesunuje do vesnice, kde založí hospodu. V ní je Douša zabit Ferdovým přítelem, který se 

domnívá, že tak pomstil jeho smrt. 

I přesto, že se v románu Hlídač číslo 47 nevyskytuje přímo topos nádraží, je to dle 

našeho názoru jedno z mála českých literárních děl, kde je železnice tematizována primárně 

jako prostředí tragické a osudové. Sebevraždu na železničních kolejích nejprve spáchá Doušova 

první láska, hrobníkův pokus o sebevraždu na trati zapříčiní setkání Ferdy s Annou ve strážním 

domku, u nějž mělo později dojít k domnělé vraždě Ferdy Doušou. Hlídač pak na pokraji 

šílenství raději volí odchod z tohoto prostředí. Na tomto místě připomínáme strážní domek 

z Čapkovy povídky Modrá chryzantéma, jehož osamělost je naopak předpokladem proto, aby 

se stal skrytým rájem-zahradou.  

V románu Émila Zoly Člověk bestie představuje železnice ústřední prostředí celého 

děje. Popisovat složitou zápletku by bylo nad rámec této práce, a proto se jen stručně zmíníme, 

jak je topos nádraží, popř. topos vlaku, spojen s motivem smrti a osudu. Vycházíme přitom 

z premisy, že v naturalismu byl důsledně aplikován princip determinace prostředím. Pařížské 
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nádraží je v románu většinou tematizováno v noci, doslova v mihotavém šeru plynových lamp. 

Je zpravidla zahaleno v mlze páry z lokomotiv,177 k večeru se stává tajemným místem. 

Opět se spustil drobounký déšť a zatopil temné, rozlehlé prostranství, bez ustání křižované vlaky, z nichž 

bylo vidět jen osvětlené tabulky [...] Rozsvítila se zelená světla, při zemi zatančilo několik luceren. A víc 

nic, nic než nekonečná tma […] Všechno potemnělo, utichl i hluk, bylo slyšet jen hřmění lokomotivy, 

vypouštějící z otevřených kohoutků vířivé proudy bílé páry […] Potom se po opuštěných nástupištích 

rozlilo ticho, jenom několik málo plynových lamp zůstalo rozsvíceno a celé nádraží usnulo v mihotavé 

polotmě.178 

Vše, co se týká nádraží a vlaku, je v románu asociováno s míjením, nezachytitelností 

a pomíjivostí. I z toho důvodu představují tyto toposy příhodné místo k vraždě. Zaměstnanec 

nádraží Roubaud se svou manželkou Severínou nejprve v nočním vlaku zabije ředitele drah 

Grandmorina, jenž Severínu dříve zneužíval. Vraždu zvenku zahlédne strojvůdce Jakub, 

nicméně vraha nedokáže určit, jelikož celá scéna se mu jen nakrátko mihla před očima. Při 

vyšetřování vraždy se z Jakuba a Severíny stanou milenci. Posléze proto plánují vraždu 

Roubauda. „Ty širé prostory zalité tmou, celé to opuštěné noční nádraží jako by svou samotou 

přímo vybízelo k vraždě a Jakubovo rozhodnutí bylo v tu chvíli nezvratné.“179 Topos nádraží 

tedy jako by sám o sobě byl důvodem k vraždění (připomínáme, že prostředí je v naturalismus 

determinant lidského chování). Román příznačně vrcholí velkou železniční katastrofou, při níž 

je Jakub osudově zraněn. Zolův výrok, že umělci by měli najít v nádražích poezii, jako jejich 

otcové našli poezii řek a lesů, dostává v tento moment jiný význam. Topos nádraží nemá být 

líbezný jako krajina, nýbrž stejně dramatický a osudový, jako může být právě řeka a les; nejde 

o poezii okouzlení, ale o poezii silného prožitku. 

V české literatuře nenacházíme takové dílo, kde by byl topos nádraží tematizován 

primárně jako fatální místo setkání či smrti, natož vraždy. Hrdina Ostře sledovaných vlaků sice 

na nádraží smrt najde, nicméně prostor malé stanice je, jak jsme již zmínili, tragikomický a 

mnohoznačný. K osudovému setkání na nádraží však nemusí nutně dojít, na nástupištích se 

naopak lidé mohou jen míjet. V Nezvalově básni Wilsonovo nádraží ze sbírky Praha s prsty 

deště lze spatřovat motiv nahodilosti, nádraží se stává jakousi milostnou metaforou lidského 

míjení. 

                                                 
177177 Zolovy impresionistické popisy mlhavého nádraží Saint-Lazare mohly být inspirovány slavným 

Monetovým obrazem Nádraží v Saint-Lazare. Ve skutečnosti Monet nakreslil celou sérii obrazů tohoto 

nádraží. 
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Nepřišel dopis ani telegram 

Dobrodružství si hrá s tebou na slepou bábu 

Postavíš-li se na peron někdo přijede 

                                             tím si buď jist 

Ponesete zavazadlo dva nebo jim půjdeš v patách 

                                             jako ten třetí180 

V Nezvalově surrealismem ovlivněné básnické sbírce, jejíž hlavním tématem je město 

Praha, představuje hlavní nádraží místo asociované s milostným hledáním a setkáním zároveň. 

Jde o prostor, kde lze vždy někoho potkat; kdo ale bude tím, který vystoupí vlaku na nástupiště, 

je nejisté. 

Ve sbírce Miloše Vacíka Sonety z opuštěného nádraží se topos nádraží naopak stává 

místem ne-setkání, odloučení. Železniční stanice představuje místo existenciálního 

subjektivního prožitku a je obrazem lidského ohrožení.181 „A jsme tu sami Jenom sami / Jen 

sítem větru slzně mží / v šeď zrušeného nádraží / oploceného střepinami / na jehož nástupiště 

náš vlak vjíždí / žel – jen po lživé dráze hvězd! “182 Lyrický mluvčí stylizuje svou výpověď jako 

dopis své milé z opuštěného nádraží-věznice. Nádraží je vytrženo ze své původní funkce; lidé 

se v něm nepotkávají, nýbrž jsou v něm od sebe navzájem odloučeni. Tato skutečnost je 

základem paradoxu celého prostoru. „Ti kteří dleli v odloučení / dají si v tobě schůzku zas - / a 

těm jimž vlezlý zimostráz / bezútěšného rozdeštění / obrůstal čekárnu a stěny / naplníš vrchovatě 

čas.“183 Do jisté míry lze v tomto případě mluvit o toposu nádraží za války,184 nicméně válka 

není hlavním tématem sbírky. Napětí tedy vzniká z rozporu mezi prostorem nádraží, jejž lyrický 

subjekt vnímá jako místo setkávání a svobodného pohybu, a skutečností, že „malinké 

nádražíčko z noci propadlé žalu čekání“185 je naopak místem tragického odloučení a uvěznění. 

Z výše uvedeného můžeme konstatovat, že motiv setkání je pro topos nádraží příznačný. 

Tato skutečnost bezpochyby vychází ze spojitosti nádraží s toposem cesty, jenž představuje 

důležitý dynamický prvek tohoto prostoru. Pokud Bachtin shledává v motivu setkání vysokou 

emocionální intenzitu, domníváme se, že topos nádraží tuto intenzitu mj. rysem fatality 

umocňuje. S tím souvisí i princip náhody. Vnímání železniční stanice jako osudového místa je 

dále předpokladem pro její tematizaci jako místa smrti (sebevraždy) a zločinu. 

                                                 
180 NEZVAL, Vítězslav. Praha s prsty deště. Praha: Akropolis, 2000. 
181 NOVOTNÝ, Vladimír. Železná dráha na kolejích české literatury. In: Osudový vlak. s. 86. 
182 VACÍK, Miloš. Sonety z opuštěného nádraží. Praha: Mladá fronta, 1947. s. 15. 
183 Tamtéž, s. 47. 
184 Sbírka vychází z autorových protektorátních zkušeností. Vacík byl na konci války vězněn mj. 

v Německu. 
185 VACÍK, Miloš. Sonety z opuštěného nádraží. s. 52. 
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5.4 Nádraží a město 

Topos města je jedním z nejvýznamnějších literárních prostorů. Město může být 

tematizováno různými způsoby, a nabývá tak mnoha podob (v rámci jednoho města je přitom 

významný rozdíl mezi jeho centrem a periferií). Jde o složitý znak s velmi rozsáhlým 

sémantickým polem. Pro nás je důležité, že město je zpravidla spjato s principem dynamičnosti 

(zejm. pokud stojí ve významové opozici proti maloměstu a vesnici). Město bývá asociováno 

s chaosem, ne-řádem, blouděním; stává se městem-labyrintem. V této kapitole nás zajímá, 

jakým způsobem topos nádraží zapadá do významového pole velkého města. 

Ještě předtím, než je hrdina Obyčejného života na malé horské stanici zasvěcen do 

řádného a idylického života, pracuje krátký čas na nádraží Františka Josefa v Praze (jde o jeho 

první nádraží). Ne náhodou u něj na velkém městském nádraží propuknou zdravotní potíže. 

Byl jsem přidělen na nádraží Františka Josefa v Praze […] byla to [dopravní kancelář] strašná 

a beznadějná díra […] před oknem se míhají lidé, kteří na někoho čekají nebo někam jdou; má to svou 

nervosní, skoro pathetickou atmosféru odchodů a příchodu […] k tomu ten rozčilený spěch příjezdů a 

odjezdů, pořád ten chvat, pořád ten nepořádek; nádraží, jmenovitě nádraží velkého města, je překrvená, 

trochu jako zjitřená uzlina – čert ví, proč se sem táhne tolik pakáže, zlodějíčků, pasáků, cour a divných 

individuí; snad proto, že lidé, kteří přijíždějí nebo odjíždějí, jsou už tím vyšinuti ze svých zvykových kolejí 

a stávají se příznivou půdou, na které může bujet veškerá neřest. Čichal jsem s uspokojením ten slabý 

pach rozkladu, hodilo se to k mé horečné náladě, k tomu mstivému pocitu zániku a chcípání.186 

Nádraží není místem nepořádku a rozkladu, jelikož by bylo jako u Branalda nebo 

Poláčka takto deformováno válkou, nýbrž ze své velkoměstské podstaty (není dynamizováno, 

je primárně dynamické). Nádraží je do značné míry centrem veškerého městského chaosu, stává 

se nádražím-labyrintem, nádražím-babylonem. Topos nádraží má proto schopnost stát se 

metonymií (synekdochou) města. Dokonce se domníváme, že ze všech prostorových dominant 

města má nádraží pro svá specifika největší předpoklad být obrazem města. Lidé v něm 

spěchají, navzájem se přitom míjejí, v jeho útrobách bloudí; městské nádraží je prostor 

chaotický a sociálně otevřený, potkávají se v něm tak všechny společenské vrstvy, do značné 

míry mizí hierarchie. 

V novele Jáchyma Topola Výlet k nádražní hale je hlavním tématem a zároveň 

prostorem topos města. Topol zachycuje nervózní atmosféru Prahy v 90. letech a začíná 

příznačně: „Město se měnilo […] shodilo tu bývalou tvář, tu pochmurnou a přísnou, tu masku 

                                                 
186 ČAPEK, Karel. Obyčejný život. s. 65, 67. 
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hnijícího bolševismu, nasadilo jich teď tisíc.“187 Dle Iva Říhy je Topolova Praha 

„město-babylon, město-labyrint, město-vetešnictví, město-supermarket, město-chrám 

a město-bordel.“188 Rámec novely tvoří putování (lépe bloudění) hlavní postavy-vypravěče 

různými zákoutími Prahy. Jak dosvědčuje titul, cesta městem je pojata jako výlet k nádraží. 

Topos nádraží je v Topolově novele místem, kde se střetává chaos, zločin a kýč 90. let s dávnou 

historií secesních staveb. Na Jižním nádraží je k vidění a k dostání ledasco.  

Na jižním nádraží jsem v kocovině chodil zkoumat pestrobarevné obálky rodokapsů, detektivek 

a pornografií […] Tady jsou lvi a tady je Tisíc vražd z vilnosti a tady Černá Máry […] Vedle je stánek 

se zeleninou a těžká vůně asijský neznámý a kopr a taky oregano […] a rozinky vytvářej jedinečnou 

čichovou clonu ke Králi mutantů, Sexuální požíračce, vedle páchnoucí záchody. Taky je má soukromník, 

prodává pornokazety, stojí tam, u žlabu, celá roztažená na obálce Týnejdž Prostitjút. Honíš si ho rád? 

oslovuje mě chlapík vedle […] No prostě si ho budeš honit v kabině a tam se budou koukat. Kdo? No, 

úchylové, do pytle přece […] Sleduju hemžení nomádů v hale, to se nedivím, že je v keřích před nádražím 

tak silná konkurence těch veřejných toalet.189 

Jižní nádraží lze stejně jako Prahu charakterizovat jako babylon, vetešnictví, 

supermarket a bordel. Prostor nádraží jako kdyby ztělesňoval Topolovu poetiku spočívající 

v neustálém prolínání vysokého s nízkým, moderního se starým a v absenci jakékoliv hodnotící 

hierarchie. Na pražském nádraží se při hemžení lidí prodává zelenina vedle páchnoucích 

záchodů, pestrobarevné knihy, všude je pak k dostání pornografie. Nádražní záchody ve 

skutečnosti patří soukromníkovi, jenž v nich provozuje sexuální byznys. Nicméně hlavní hrdina 

na Jižní nádraží chodí v prvé řadě proto, že mu svou architekturou připomíná dávné doby. 

Jižní nádraží jsem měl upřímně rád. Připomínalo doby kdy byla nádražím věnována stejné péče jako dnes 

letištím. Secesní kov držel klenbu, držel sklo […] Možná že tehdy si řemeslníci ještě mysleli, že ty jejich 

výtvory vidí Bůh […] Žádnej volnomyšlenkář by tyhle kovový, do sebe se zavíjející spirály nevytvořil 

[…] obdivoval jsem kov a sledoval to nekonečno, až mě zamrazilo […] Dřevěný dveře od záchodů byly 

taky secesně vypravený […] Jako by byly stavěný pro muže obřích postav. Celý nádraží jako by bylo 

zbudovaný pro nějakou jinou, zmizelou rasu […] Chtěl jsem ještě do čekárny, chvíli obdivovat obrovský 

kachlový kamna.190 

                                                 
187 TOPOL, Jáchym. Výlet k nádražní hale; A Trip to the Train station. Praha: Plus, 2011. s. 8, 11. 
188 ŘÍHA, Ivo. Výlety, útěky a návraty na místa zhanobení. In: TOPOL, Jáchym, Výlet k nádražní hale; 

A Trip to the Train station.. s. 47. 
189 TOPOL, Jáchym. Výlet k nádražní hale; A Trip to the Train staion. s. 13–14. 
190 Tamtéž, s. 16–17. 
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Nádraží je tedy stejně jako vetešnictvím, bordelem atp. i jakýmsi chrámem, místem 

paměti; vše se míchá se vším. Celý prostor tak odpovídá Topolově postmoderní poetice. Jižní 

nádraží představuje metonymii měnící se Prahy. Jak dosvědčuje velkolepá nádražní 

architektura, minulost je v zběsilé přítomnosti (nádraží jako místo prostituce atp.) stále 

obsažena. To je však princip celého města. I přesto, že se Praha mění a snaží se historii „přikrýt 

reklamou“, minulost je v ní stále nějak přítomna: „Město se měnilo. V noci nad ním sice stejně 

samozřejmě jako v desátým století a jako kdykoli jindy visel měsíc v tmavý bráně […] 

Zaprášené sklepy a špinavé putyky v bývalé židovské čtvrti se chytře měnily v luxusní obchody. 

K mání byly lodní kufry z minulého století […] staré rozbité zdi se strhávaly, rozpraskanou 

mapu omítky přikryla reklama, chodníky dostaly nové dláždění.191 Ve velkolepém secesním 

nádraží (působí dojmem, že je postavené pro jinou rasu) se prodávají vedle zeleniny 

pornokazety, vysoké secesní dveře k záchodům jsou vstupem do světa podivného sexuálního 

byznysu, židovské sklepy a hospody se stávají luxusními obchody, stará omítka je přikryta 

reklamou. Topos nádraží je ve Výletu k nádražní hale spojen s obrazem chaotického města, 

dokonce ho lze vnímat jako jeho metonymii. 

Prostor města je úzce spjat s poetikou Skupiny 42. Město pro umělce tohoto uskupení 

představovalo prostor každodenních lidských osudů a dramat; lze mluvit o specifické 

„mytologii města“. V rámci krajiny města tematizovali spisovatelé, výtvarnicí a fotografové 

Skupiny 42 velmi často městskou periferii. Topos periferie je charakteristický svou neurčitostí, 

jde o místo přechodové; dle Hodrové je periferie prostorem bez paměti a bez dominant.192 Jednu 

z dominant města a jeho periferie v rámci tvorby Skupiny 42 spatřujeme právě v toposu 

nádraží. 

Nádraží je oním místem každodenních lidských osudů, cest z periferie města do jeho 

centra či naopak. Několikrát se proto stalo námětem výtvarných děl umělců Skupiny 42. 

Připomeňme na tomto místě obraz Františka Hudečka Nádraží s větrným mlýnem. Noční scéna 

zachycuje osamělé nádraží, z něhož vedou koleje z města ven, do nekonečna. Hudečkovi se 

nádraží dále stalo námětem na obrazech Nádražní ráno a Muž čekající na vlak. Malíř vzpomíná, 

že jeho slavnému tématu nočních chodců dala vzniknout večerní procházka kolem nádraží. Při 

zamyšlení nad tématem města Hudeček píše: „[…] stačí vteřina a nádraží, z něhož už přes 

dvacet let odjíždím a jehož jsem si nikdy předtím nevšímal, pojednou zjeví mi svou důležitost 

                                                 
191 TOPOL, Jáchym. Výlet k nádražní hale; A trip to the Train station. s. 7–9.  
192 HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím. s. 101. 
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v mém životě.“193 Dále zmiňme obraz Kamila Lhotáka Vstříc osudu (Nádraží), na němž je 

vyobrazen dav lidí na nádraží jdoucí k vlaku; koleje stejně jako u Hudečka končí daleko 

v obzoru. Lhoták také ilustroval vydání Branaldova Severního nádraží z roku 1958.  

  Jak dosvědčuje Hudeček, obyčejné městské nádraží může zničehonic odkrýt svou 

pravou hodnotu.  V básni Josefa Kainara Odjezd představuje nádraží místo rozhraní bytí: „Co 

ještě dál A bíla černá bíla / vývěsky nádraží ukazují kam / Odcházím z nádraží / A nejdu 

Zanikám“194 Topos nádraží je v tvorbě Skupiny 42 často spojen s pocitem samoty a odcizení ve 

městě (viz Hudečkovy obrazy). V básních Jiřiny Haukové je stanice místem městského 

osamocení a setkání zároveň: „A jsme tu stále, ještě - / Daleko v cizím městě / na teskném 

nádraží, / daleko v cizím městě / se potkáváme beze lži.“195 A jinde: „Odjíždíme, odjíždíme / 

z neznámého nádraží, / kde jsme se náhodou setkali.196 Atmosféru samoty a tesknoty na nádraží 

tematizuje i Jan Hanč: „Hvízdání vlaku za lesem. Ptal jsem se: Jakého vlaku? - Dali se do 

smíchu. Nádraží s opuštěným peronem, brzy ráno, očekávalo se vzlykotem podzimní němotu.“197 

Topos nádraží je v tvorbě Skupiny 42 místem nejednoznačným. V rámci města 

nepředstavuje prostor chaosu a nepořádku jako v ukázce z Obyčejného života nebo jako 

u Topola. Na městské periferii jde často o poslední záchytný bod, z nějž vedou koleje daleko 

do prázdného prostoru polí; železniční stanice představuje významnou urbánní dominantu 

periferie města. Jako místo, kde se každý den pohybují lidé, odjíždějí do práce (např. do továren 

na periferii města) a zase z ní přijíždějí, setkávají se zde a loučí, je nádraží příhodným místem 

pro zobrazení oněch každodenních lidských osudů. Avšak nádraží je též obrazem městského 

odcizení a samoty v tom smyslu, jak svět města vnímá např. Hudeček a Hanč. 

  

                                                 
193 HUDEČEK, František. Prehistorie malířského tvora. Výtvarné umění 16, 1966, č. 8, s. 399. 
194 KAINAR, Josef. Příběhy, osudy a mýty. Praha: Čs. spisovatel, 1987. s. 390. 
195 HAUKOVÁ, Jiřina. Cizí pokoj. Praha: Symposion, 1946. s. 58. 
196 HAUKOVÁ, Jiřina. Básně. Praha: Torst, 2000. s. 71. 
197 HANČ, Jan. Události. Praha: Torst 1995. s. 35. 
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6 Závěr 

Naším cílem bylo zevrubně analyzovat literární topos nádraží. Vycházeli jsme přitom 

z hypotézy, že nádraží je složitý sémantický znak, a proto se může významově zapojovat do 

narativní výstavby textu. Šlo nám o to dokázat, že nádraží není jen pouhá prostorová kulisa, 

nýbrž má schopnost nést symbolický význam a stávat se metaforou a metonymií. Na začátku 

jsme na základě Lotmanovy teorie binárních opozic v prostoru rozdělili topos nádraží do dvou 

pólů (dynamický x statický). Dále nás proto zajímalo, jak se prostor nádraží v každé z pozic 

projevuje a jaký je mezi oběma póly vztah. Celou analýzu jsme vztahovali k české literatuře 

(resp. k českému kulturnímu prostoru, tedy i střední Evropě); pokud jsme vycházeli ze světové 

literatury, šlo nám v prvé řadě o to ukázat vzájemné odlišnosti, a tím tak demonstrovat specifika 

pojetí toposu nádraží v české literatuře. Závěrem se pokusíme formulovat, jakými způsoby se 

topos nádraží v české literatuře profiluje a jaké z toho plynou důsledky. 

Na základě naší práce můžeme konstatovat, že hypotéza o nádraží jako složitém 

sémantickém znaku se nám potvrdila. Komplexnost toposu nádraží spatřujeme zejména v tom, 

že jeho sémantické pole zahrnuje celou řadu prvků (rysů, představ, možností), z nichž se většina 

spojuje do skupin (trsů), mezi nimiž je vzájemný dynamický vztah (napětí). V rámci narativní 

výstavby textu může být přitom využit pouze jeden prvek, častěji celá skupina či dokonce 

samotné napětí mezi jednotlivými „trsy“. Je důležité, že princip této variantnosti nespočívá 

v pouhé hodnotící negaci.198 Z těchto důvodů může být topos nádraží tematizován jako místo 

řádu, kde vše probíhá v mechanickém a jistém běhu věcí, jako místo idylicky uzavřené před 

světem, místo, jež navozuje důvěru v zmatečném světě atp., stejně tak přesvědčivě jako místo 

chaotické, tajemné a dobrodružné, místo osudového setkání, smrti a vraždy. Již samotný výběr 

z těchto variant představuje jisté sémantické gesto. Jak jsme konstatovali již na začátku, v rámci 

významového pole toposu nádraží se profilují dvě skupiny (vzájemné protipóly), jejichž hranice 

však nejsou neprostupné (mohou se vzájemně prolínat). 

Statická poloha toposu nádraží úzce souvisí s projektem idyly. Jak jsme dokázali, 

prostor nádraží je na sebe schopen vázat většinu tradičních rysů toposu (chronotopu) idyly 

                                                 
198 Např. topos zahrady je vnímán primárně jako locus amoenus, idylické místo. Pokud by zahrada měla 

být tematizována jako místo negativní, lze k tomu využít její pozitivní rysy a jejich tradiční konotace 

hodnotově znegovat (tento postup jsme výše označili za antiidylu). Zahrada není nikdy primárně locus 

terribilis. Stejně tak topos maloměsta může být ztvárněn sice různě (podle Bachtina idylická 

a flaubertovská varianta), avšak jeho variantnost vychází pouze z jednoho principu či podobných představ 

(řád, opakování atp.); liší se je jen jejich hodnocení. Zatímco variantnost toposu nádraží spočívá ve výběru 

z mnoha různých prvků (řád, opakování, rituál x chaos, cesta, setkání, osudovost atp.) Z toho důvodu 

můžeme konstatovat, že sémantické pole nádraží je bohatší a složitější než sémantické pole. např. zahrady 

nebo maloměsta.    
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jakožto místa. Jde o uzavřenost, přítomnost řádu, cyklický čas, ritualizaci, sakralizaci, přírodní 

charakter. Při jistém vyhrocení je tak možno nádraží pojímat jako locus amoenus. Tento pól 

shledáváme pro českou literaturu charakteristickým, příznačným. Programově této varianty 

využil Karel Čapek v Obyčejném životě; topos nádraží je zde metaforou řádu života hlavního 

hrdiny. Čapek jeho pomocí zvýraznil rozkol mezi integritou a dezintegritou lidské identity 

(v řádném přednostovi-úředníkovi s vzorným nádražím je ve skutečnosti zmatek dalších 

osobností). Podobně Čapek tematizoval nádraží ve svém fejetonu Stanička; v tomto případě ho 

obohatil o sakrálně-idylický rys.199 Spojitost toposu nádraží s přírodou vyhrotil v Povídce 

s mrzutým koncem Jan Lier. Idealizace a stylizace (další rys idyly) se projevuje tím, že se 

nádraží může stávat nádražím-zahradou (Obyčejný život, Modrá chryzantéma). Rakouští 

spisovatelé Roth a Musil při tematizaci toposu nádraží vycházejí také z této polohy.200 Pro 

Rotha je železniční stanice symbolem integrity a řádu v rozpadajícím se světě 

(Rakousku-Uhersku); Musil využívá tradičně pozitivně vnímané rysy nádraží (opakování, 

rituály, řád) k vyjádření grotesknosti, apatičnosti a tragičnosti (tento postup nazýváme 

antiidylou). Symbolickou se ve statickém pólu toposu nádraží stává postava přednosty – jde 

o výrazný typ ztělesňující principy tohoto světa. 

Samostatnou kapitolu tvoří topos nádraží za války. Zpravidla jde o dynamizaci původně 

statického, idylického prostoru. Tento postup se objevuje u Čapka v Obyčejném životě, 

u Branalda v Severním nádraží – Lazaretním vlaku, u Poláčka v Hrdinové táhnou do boje 

a svým specifickým způsobem u Hrabala v Ostře sledovaných vlacích. Z toho můžeme 

usuzovat, že téma nádraží za války je pro českou literaturu rovněž typické. Chaos a nepořádek 

války představují na stanicích, jejichž podstata spočívá v těchto dílech v idyličnosti a řádu 

(u Branalda jde o doslova idylické místo rozevlátých šátečků, u Čapka dobře běžící stroj, kapli 

atd.), rušivý a kontrastní prvek. Vytváří se tak zvláštní napětí, při němž jsou aktivizovány obě 

polohy sémantického pole. Locus amoenus se proměňuje v locus terribilis. 

Bohumil Hrabal využil v Ostře sledovaných vlacích téměř všechny možnosti 

významového pole toposu nádraží. Základní postupem je kontrast. Na malé stanici se střetává 

grotesknost, komičnost, sexualita, iniciace, válka a smrt. Spojitost toposu nádraží se sexualitou 

dle nás však nevyplývá z podstaty železniční stanice; toto téma je Hrabalovo vlastní. 

                                                 
199 U Čapka se ve statické variantě objevují metafory nádraží jako (doslova): poutního místa, tiché kaple, 

kostela, správně běžícího stroje, přísného nádvoří zámku, ostrova, klokočového zrna na růženci, 

uzavřeného a výlučného království, malé hračky; (nepřímo): zahrady, ráje, maloměstské promenády.  
200 Jelikož tvorba těchto autorů spadá do stejné nebo blízké kulturní oblasti jako česká literatura, vnímáme 

jejich pojetí toposu nádraží jako potvrzení naší hypotézy, že statický pól je pro českou literaturu typický.     
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Dynamický pól nádraží implikuje topos cesty, setkání, tajemství, osudovost, iniciaci, 

topos města, chaos, lineární čas a smrt. V této práci jsme došli k přesvědčení, že tato poloha 

pro českou literaturu naopak není příliš typická. Hlavní důvod je dle nás primárně 

mimoliterární: česká železnice není asociována s dynamickou představou dálky a rychlosti; 

jelikož je její síť velmi hustá, nádraží představují známá, všední místa a v neposlední řadě není 

její výstavba, na rozdíl např. od amerického kontinentu či částečně Ruska, spojena 

s dobrodružným objevováním nových míst (nádraží se v českém prostředí odjakživa nacházela 

v obydlených oblastech). Jako místo s tajemstvím a místo iniciace je topos nádraží tematizován 

v Čapkově povídce Čekárna a ve Vyskočilově povídce Habřiny aneb vítězství držadla. V české 

literatuře postrádáme zejména rys osudovosti, jenž je pro světovou literaturu u toposu nádraží, 

resp. u celého prostředí železnice příznačný (nádraží není vnímáno jako kritické místo smrti, 

osudového setkání či vraždy). Jediné dílo, v němž je prostředí železnice tragické ze své 

podstaty, představuje dle nás Koptův Hlídač číslo 47 (topos nádraží v něm však příznačně 

tematizován není). Výrazněji se nádraží profiluje ve spojitosti s toposem města.201 Na základě 

Topolovy novely Výlet k nádražní hale a tvorby Skupiny 42 jsme došli k závěru, že nádraží se 

může stát metonymií města, metaforou městského chaosu, samoty a odcizení. 

Skutečnost, že je topos nádraží v české literatuře tematizován primárně jako idylické 

místo řádu a jistot (popř. je až vnějšími okolnostmi dynamizován), nikoliv jako fatální 

a tragické místo spojené s dálkami, dobrodružstvím, setkáním, náhodou, smrtí nebo jako 

nádraží-babylon , proto vnímáme jako sémantické gesto, jež může svědčit o charakteru české 

literatury (inklinace k biedermeieru, idyličnosti a přehlednosti, naopak eliminace 

dobrodružství, absolutna apod.), české mentality, české krajiny a českého kultrního prostoru 

obecně. 

 

 

 

 

 

                     

                                                 
201 Nicméně v tomto případě nevystupuje topos nádraží jako samostatná jednotka, nýbrž je součástí 

rozsáhlého sémantického pole toposu města. 



66 

 

7 Seznam použitých zdrojů a literatury 

Knižní zdroje: 

Primární literatura: 

BART, Ilja. Nádraží. Písek: B. Novotný, 1934. Jih. 

BRANALD, Adolf. Severní nádraží – Lazaretní vlak. 5. vydání. Praha: Československý 

spisovatel, 1965. 

 

ČAPEK, Karel. Boží muka; Trapné povídky. Praha: Československých spisovatel, 1958. 

 

ČAPEK, Karel. Obyčejný život. Praha: Fr. Borový, 1939. Spisy bratří Čapků, sv. 35. 

 

ČAPEK, Karel. Povídky z jedné a druhé kapsy. Praha: Dobrovský, 2013. Omega. ISBN 978-

80-7390-002-1. 

 

ČAPEK, Karel. Stanička. In: Na břehu dnů. Praha: Československý spisovatel, 1966. 

 

GEISSLOVÁ, Irma. Vlnobitím ku přístavu: román. Praha: Edvard Beaufort, 1888. Přítel 

domoviny. 

 

HANČ, Jan. Události. Praha: Torst. 1995. ISBN 80-85639-54-8. 

 

HAUKOVÁ, Jiřina. Básně. Praha: Torst, 2000. ISBN 80-7215-124-X. 

 

HAUKOVÁ, Jiřina. Cizí pokoj. Praha: Symposion, 1946. Plejáda sv. 14. 

 

HRABAL, Bohumil. Ostře sledované vlaky. 3. vydání. Praha: Československý spisovatel, 

1967. 

 

KAINAR, Josef. Příběhy, osudy a mýty. Praha: Čs. spisovatel, 1987. Vybrané spisy, sv. 1. 

 

KOPTA, Josef. Hlídač číslo 47. 4. vydání. Praha: Čin, 1929. Proud, sv. 30. 

 

LIER, Jan. Povídka s mrzutým koncem. In: Arabesky a novelly. Svazek I. Praha: Vladimír 

Čech, 1886. 

 

MUSIL, Robert. Zmatky chovance Törlesse. 2. vydání. Praha: Mladá fronta, 1993. ISBN 80-

204-0379-5. 

 

NEZVAL, Vítězslav. Praha s prsty deště. 2. samost. vydání. Praha: Akropolis, 2000. ISBN 80-

85770-88-1. 

 

ROTH, Joseph. Pochod Radeckého. 2. vydání. Praha: Odeon, 1974. Klub čtenářů, sv. 350. 

 

ROTH, Joseph. Pochod Radeckého. Kapucínská krypta. Praha: Odeon, 1986. Světová 

knihovna. 

 



67 

 

ROWLINGOVÁ, Joanne K. Harry Potter a Kámen mudrců. 2. vydání. Praha: Albatros, 2001. 

ISBN 80-00-0095-1. 

 

 

RUDIŠ, Jaroslav a Jaromír 99. Alois Nebel: kreslená románová trilogie. 2. vydání. Praha: 

Labyrint, 2011. ISBN 978-80-87260-22-7. 

 

SEIFERT, Jaroslav. Všecky krásy světa. 2. vydání.  Praha: Československý spisovatel, 1985. 

 

TOLSTOJ, Lev Nikolajevič. Anna Kareninová. Praha: Mladá fronta, 1964. Máj, sv. 51. 

 

TOPOL, Jáchym. Výlet k nádražní hale; A trip to the Train Station. Praze: Plus, 2011. ISBN 

978-80-259-0087-1. 

 

VACÍK, Miloš. Sonety z opuštěného nádraží. Praze: Mladá fronta, 1947. Boje, sv. 19. 

 

VYSKOČIL, Ivan. Vždyť přece létat je snadné. 2. vydání. Praha: Mladá fronta, 1964. Boje, 

sv. 132. 

 

ZOLA, Émile. Člověk bestie. Praha: Odeon, 1973. Spisy Émila Zoly, sv. 12. 

 

 

 

Sekundární literatura: 

BACHELARD, Gaston. Poetika prostoru. Praha: Malvern, 2009. ISBN ISBN 978-8086702-

61-2. 

 

BACHTIN, Michail M. Román jako dialog. Praha: Odeon, 1980. ARS. Literárněvědná řada. 

 

BALUCH, Jacek. Kain Podle Hrabala. Praha: Academia, 2012. Literární řada. ISBN 978-80-

200-2199-1. 

 

ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. Praha: OIKOYMENH, 2006. Oikúmené, sv. 125. ISBN 

80-7298-175-7. 

 

HLAVAČKA, Milan. Superstroj 19. století a nová organizace času, prostoru a společnosti. In: 

Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2013, s. 117–130. ISBN 978-80-

200-2232-5. 

 

HODROVÁ, Daniela a kol. Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H&H, 

1997. ISBN 80-86022-04-8. 

 

HODROVÁ, Daniela. Fatální vlak. In: Osudový vlak. Praha: Nakladatelství a vydavatelství NN 

(III), 1995, s. 65–70. ISBN: 80-900962-0-4. 

 

HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím. Praha: KLP, 1994. ISBN 80-85917-03-3. 

 

HODROVÁ, Daniela. Román zasvěcení. 2. rozšířené vyd. Praha: Malvern, 2014. ISBN 978-

80-87580-79-0. 



68 

 

 

HRBATA, Zdeněk. Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle. In: Na cestě ke 

smyslu: Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005, s. 315–509. ISBN 80-7215-244-

0. 

 

KROUTVOR, Josef. Potíže střední Evropy: anekdota a dějiny. In: Potíže s dějinami. Praha: 

Prostor, 1990. s. 54. ISBN 80-85190-01-X. 

 

LOTMAN, Jurij M. Štruktúra umelckého textu. Bratislava: Tatran, 1990. Okno. ISBN 80-222-

0188-X. 

 

MACKENZIE, John and Jeffrey RICHARDS. The Railway Station: A Social History. Oxford, 

New York: Oxford University Press, 1984. ISBN 0-19-285201-9. 

 

MACURA, Vladimír. Sen o vlaku. In: Český sen. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 

ISBN:80-7106-270-7. 

 

MACURA, Vladimír. Vlak jako symbol 19. století. In: Osudový vlak. Praha: Nakladatelství a 

vydavatelství NN (III), 1995, s. 59–65. ISBN: 80-900962-0-4. 

 

MAGRIS, Claudio. Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Brno: Barrister & 

Principal, 2001. ISBN 80-86138-40-2. 

 

MIGNOT, Claude. Architektur des 19. Jahrhunderts. Stuttgart: Deutsche Verlags-Ansalt, 1983. 

3-421-02595-9. 

 

NOVOTNÝ, Vladimír. Železná dráha na kolejích české literatury. In: Osudový vlak. Praha: 

Nakladatelství a vydavatelství NN (III), 1995, s. 83–88. ISBN: 80-900962-0-4. 

 

PETRASOVÁ, Taťána. Vlaky a katedrály. In: Osudový vlak. Praha: Nakladatelství a 

vydavatelství NN (III), 1995, s. 35–38. ISBN: 80-900962-0-4. 

 

ŘÍHA, Ivo. Výlety, útěky a návraty na místa zhanobení. In: TOPOL, Jáchym. Výlet k nádražní 

hale; A trip to the Train Station. Praze: Plus, 2011, s. 45–50. ISBN 978-80-259-0087-1. 

 

ŠINCLOVÁ, Soňa, Tomáš KUBÍČEK a kol. Sémantika narativního prostoru. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4791-9. 

 

VYBÍRAL, Jindřich. Brány z kamene a železa. In: Osudový vlak. Praha: Nakladatelství a 

vydavatelství NN (III), 1995, s. 39–42. ISBN: 80-900962-0-4. 

 

Periodika: 

HUDEČEK, František. Prehistorie malířského tvora. Výtvarné umění 16, 1966, č. 8. 

 

KOPECKÝ, Jakub. Topos. Naše řeč. 2011, vol. 94, č. 5. 

 

 

 



69 

 

Internetové zdroje: 

Primární internetové zdroje: 

POLÁČEK, Karel. Hrdinové táhnou do boje [online]. Praha: Městská knihovna v Praze, 2016 

[2. 7. 2018]. ISBN 978-80-7532-199-2. Dostupné z: 

http://web2.mlp.cz/koweb/00/04/26/25/29/hrdinove_tahnou_do_boje.pdf. 

 

Sekundární internetové zdroje: 

 

Global Mass Transit Report. Europe: Rail network density and utilisation rates [online]. 2017 

[cit. 16. 6. 2018]. Dostupné z: https://www.globalmasstransit.net/archive.php?id=24558 

 

http://web2.mlp.cz/koweb/00/04/26/25/29/hrdinove_tahnou_do_boje.pdf
https://www.globalmasstransit.net/archive.php?id=24558

