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ABSTRAKT 

Práce  zobrazuje  Prahu  v prózách Karla Matěje Čapka Choda. Jejím cílem je popsat 

fungování jednotlivých míst a najít možné symbolické významy.  Z metodologického 

hlediska se opírá jednak o naratologický přístup (konstrukce prostoru prostřednictvím 

narativu), jednak o přístup tematologický (poetika místa). V praktické části se pak odráží 

převážně ten, který počítá s tím, že místo má schopnost mít určitou paměť a nosit symbolické 

významy,  neopomíjí tedy literární a kulturněhistorické kontexty.  Práce při interpretaci 

s těmito aspekty počítá a uplatňuje je při určování funkce popisovaných míst. Snaží se 

formulovat význam autorem zvoleného místa či prostředí. Zachycuje, jaký má toto místo 

vliv na fungování postav a jak se chová v rámci příběhu. 
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ABSTRACT 

The thesis depicts Prague in the prose of Karel Matěj Čapek Chod. Its aim is to describe the 

functioning  of  individual  places  and  to  find  possible  symbolic  meanings.  From  a 

methodological point of view, it is based on a naratological approach (forming the space via 

narration) and a thematic approach (expressing the poetics of the place). The practical part 

reflects  mainly  the  approach  that  assumes  that  places  have  the  ability  to  have  a  certain 

memory and to bear symbolic meanings, thus not forgetting literary and culturally historical 

context. The  interpretation work  takes  these aspects  into account  and applies  them when 

determining the function of the places described. It tries to articulate the meaning of the place 

or its surroundings chosen by the author. It captures how this place affects the functioning 

of the characters and how it behaves within the story. 
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Úvod  

Karel Matěj Čapek Chod ve svých prózách pracuje výhradně s prostředím Prahy. 

Snaží se zobrazit sociální prostředí v celém jeho rozsahu. Toto prostředí zachycuje opravdu 

věrohodně. To je způsobeno tím, že je zaměřen na detail. Autor si tento aspekt uvědomoval 

a kritika samozřejmě také, což mu bylo to často zazlíváno: „Jedním z jejich řemínků  jest 

také výtka, jakáž zcela jistě učiněna bude Vilému Rozkočovi, že je to zase ̀ slepenec`, kteréžto 

slovo  z mineralogie převzato do kritického žargonu na označení přemíry epizod, kteréž 

zdánlivě s osudem hlavního hrdiny nesouvisí, anebo nemají k němu vlivné relace. Bude mi 

zazlíváno přelidnění mé knihy, bude ukazováno na její délku: Třezalkova kavárna, svatba 

starého Pivky a j. v., ze strany těch, kdož na románu vymáhají poslušnost zákonu dramatické 

kompozice anebo klasické novely. Ačkoli jsem z toho všeho byl již mnohokráte kárán, nikdy 

nevzdám se nejmohutnější možnosti velkého románu o pražském prostředí, vyčerpati totiž 

proud pražského života v určitém období až na samo dno a ničeho si neodpustiti, co 

například Rozkočovu případu dolíčiti může oba jeho světy, ze kteréhož vyšel i do kterého 

vstoupil. Mnohost života jest mi svrchovaným skladebným příkazem.“1 ČapekChod reaguje 

na kritiku tímto způsobem a za svým názorem si pevně stojí, protože jedině tak dokáže ono 

pražské prostředí zachytit. Autora se zastala Božena Benešová, která se vyjádřila k románu 

Antonín Vondrejc v dopise ze dne 25. 6. 1918: „Zdá se mi, že objímá, i přes grotesknost a 

výjimečnost jednotlivých figur, celou oblast velmi typicky českou, ovzduší, které zůstane 

navždy příznačno pro určitou generaci, růst a zkázu lidí v ní.“2 

  K tématu bakalářské práce nás tedy vedla snaha toto prostředí nějakým způsobem 

popsat  a  dostat  se  mu  jaksi  pod kůži.  Hlavním  cílem  je  popsat  funkci  pražských míst 

v prózách Čapka–Choda.  Pro  analýzy  jsme  vybrali  knihy,  které  se  nám  zdály  vhodné 

z hlediska prostředí, do kterého autor zasazuje své postavy, např. Antonín Vondrejc, 

Turbina,  Kašpar Lén mstitel, Nejzápadnější Slovan a další.  Vybereme  místa,  která  jsou 

nějakým způsobem charakteristická, např. tajemný dům v romantickém duchu nebo Malá 

Strana  jako  místo  s  literární  tradicí.  Pokusíme  se  vypozorovat,  jestli  se  charakter 

 
1 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Vilém Rozkoč. Praha 1956, s. 366. 
2 MOLDANOVÁ, Dobrava: K. M. ČapekChod ve vývoji české prózy. Česká literatura 33, 1985 (3), s. 229
230. 
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jednotlivých míst nějakým způsobem odráží v osudu postav, nebo jestli místa mohou tyto 

postavy ovlivňovat. 

  Následující teoretická část vysvětluje pojmy jako prostor, místo a prostředí. Bude 

hledat  vztahy  mezi  nimi  a  objasní,  jak  autor  s těmito pojmy může pracovat ve svém 

literárním  díle.  Tyto  poznatky  slouží  jako  východisko  pro  následující  interpretace,  které 

budou vycházet z již zmíněných míst a autorových románů, jednoho romaneta a povídek.  
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1  Poetika místa a prostoru 

1.1  Prostor a jeho charakteristika 

1.1.1  Prostor, prostředí a místo  

Existuje určitá rozdílnost mezi těmito pojmy a zcela jistě považujeme za důležité si 

tuto rozdílnost uvědomit. Při diferenciaci těchto tří pojmů budeme vycházet především ze 

Sémantiky  narativního  prostoru,  publikace,  na  které  se podílel Tomáš Kubíček a Soňa 

Šinclová. Ti mluví o prostoru jako o souboru objektů vyprávěného světa, které vytvářejí 

prostředí. Prostor je pak souborem vztahů mezi objekty a vytváří určitou strukturu, v té se 

pak postavy různým způsobem chovají a pohybují.3 

  Je tedy potřeba odlišit další dva pojmy. Prostředí vytváří komplexy, v našem případě 

je to např. Praha a její části – např. továrna, Malá Strana, dvůr atd. Tomáš Kubíček hovoří i 

o tzv. mimetické zkratkce, kdy si příjemce textu uvědomuje vztahy mezi objekty a mapuje 

si prostor.4   

  Místo je pojem, na jehož významu se podílejí kulturní aspekty. V Sémantice 

narativního prostoru je zmíněná jako příklad charakteristického místa rajská zahrada, místo, 

které  je  popisované v Genesis  a na základě konotace s touto skutečností v případě rajské 

zahrady počítáme.5  

Je třeba si uvědomit, jaký je rozdíl mezi prostorem a místem. Vyzdvihli bychom 

pojetí rozdílnosti podle Tomáše Kubíčka: „Součástí prostoru jsou nejenom izolované či do 

podoby prostorové mapy zapojené objekty, ale i symbolické významy, které nesou místa.6 Za 

základní rozdílnost považujeme tedy ony symbolické významy a paměť místa (ta souvisí se 

zmíněnými kulturními aspekty, které místo obsahuje). 

1.1.2  Prostor a jeho realizace 

V literárním díle se prostor realizuje popisem. Popis je nedějová část příběhu a jak 

již bylo řečeno, tak prostor v literárním díle může být různou mírou konkretizován, 

 
3 ŠINCLOVÁ, Soňa, KUBÍČEK, Tomáš a kol. Sémantika narativního prostoru. s. 13. 
4 Tamtéž. s. 14. 
5 Tamtéž. s. 14. 
6 Tamtéž. s. 13. 
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v každém případě je ale také určitou mírou selektivní. Zobrazení fikčního světa totiž nemůže 

být nikdy zrealizováno kompletně. K uvědomění selektivity nám mohou pomoci Nerudovy 

Povídky malostranské. Ty sice Malou Stranu popisují detailně, ale nezmiňují se o některých 

důležitých budovách a komplexech, např. Hradčanech.7 

  Prostor může být popsaný subjektivně nebo objektivně. V prostoru  mohou  být 

objekty pojmenovány obecně, to znamená, že se autor zmíní jen o nějakých blíže neurčených 

domech, krajinách, lesích, řekách, loukách apod. Další způsob je uvedení toponym (Evropa, 

Vltava, Paříž, Praha) nebo vlastních jmen (dům U Dvou slunců).  Pomocí výrazů (nahoře x 

dole, vpravo x vlevo, tady x tam) se utváří vztahy mezi objekty  a tím způsobem 

charakterizují prostor. Tomu napomáhají i výrazy, které popisují vzdálenost (kilometr, míle) 

nebo výrazy, které tvoří tvar prostoru (kulatý, plochý, čtvercový, kruhový).8 

1.1.3  Hranice prostoru 

V próze Karla Matěje Čapka Choda budeme zkoumat i ohraničení prostoru. Je to 

totiž jedna z dalších základních vlastností, která dává prostoru nějakou podobu. Hranici 

prostoru můžeme vztáhnout i na náš reálný život, kdy máme k pocitu bezpečí (ten však může 

přerůst i v pocit uvěznění) potřebu své místo oddělovat od prostoru volného.  

  Prostor je tedy potřeba nějakým způsobem ohraničit. V literárním díle má toto různé 

účely, hranice prostoru může utvářet různé předěly příběhů a její překračování (nebo naopak, 

nepřekračování) udává možnosti svým postavám a ovlivňuje je.9  Překračování hranic 

(přemístění) je většinou doprovázené dějovým zvratem nebo konfliktem.10 Zde narážíme i 

na symbol cesty11, která souvisí s dynamikou prostoru. 

  Hranice je pojem, který nemůžeme přesně definovat. Její základní účel je vytvoření 

nějaké překážky, tyto překážky pak člení prostor a tím i pomáhají zprostředkovat představu 

 
7 ŠINCLOVÁ, Soňa, KUBÍČEK, Tomáš a kol. Sémantika narativního prostoru. s. 16.  
8 Tamtéž. s. 15. 
9 Tamtéž. s. 20. 
10 PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. s. 234. 
11 Cestu v této práci rozebírat nebudeme, pro velkou část děl je však motiv cesty velmi zásadní. V dílech Karla 
Matěje Čapka Choda se cestou, ve smyslu neustálého putování – ne symbolického, spíše nesetkáváme. 
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prostoru ve čtenáři. Hranice může být různě zřetelná a určitou mírou prostupná/neprostupná 

– to znamená, jak je pevná.12 

  Další zajímavostí jsou hranice, které umožňují ohraničený prostor pouze spatřit, 

můžeme je nazvat jako vizuálně propustné hranice.13 Touto hranicí může být například okno, 

postavy pak nemají možnost k činům na druhé, oddělené straně. 

  Problémem může být umístění hranice. V Sémantice narativního prostoru autor tento 

jev nazývá jako rozvolněné hranice, v tomto typu pak vzniká přechod, který nese vlastnosti 

obou překračovaných prostorů.14 

  Opakem uzavřeného prostoru je prostor otevřený, z výše uvedených záležitostí 

vyplývá, že prostor může být otevřený různou mírou a různými způsoby. Otevřený prostor 

poskytuje postavě mnoho možností, může v ní však vyvolávat pocity osamělosti, protože 

postava není pevně spjata s nějakým místem, tedy i lidmi.15 

  Hranice prostoru může být i částečná, v tomto případě  má postava možnost svůj 

prostor opustit. Např. obecně v pohádce, kdy postava opouští svou rodnou vesnici a vydává 

se do světa, který je sice nebezpečný, ale má mnohem více možností ke svému působení.  

  Hranice dodává postavám určitý pocit bezpečí. Trochu odlišným náhledem, který je 

více ovlivněn sledováním rozvoje příběhu, je to, jak souvisí idyla a dobrodružství 

s uzavřeností/otevřeností. Dobrodružný příběh je ten, který se většinou odehrává 

v otevřeném prostoru (např. výše zmíněná pohádka, které dodává otevřený prostor více 

napětí), v tomto případě se otevřenost rovná nebezpečnosti, tím pádem dobrodružnosti. 

Tento charakter může dodávat příběhu i např. exotické, cizí prostředí. Naopak idylu tvoří 

bezpečný, známý, ohraničený prostor. V české literatuře je většinou spojován s venkovským 

 
12 V románě Antonín Vondrejc, K.M.ČapkaChoda, je hranice Prahy pro hlavní postavu téměř neprostupná. 

Při pokusu překročení této hranice (únik Antonína za prací na Moravu) mu Anna (servírka, jeho budoucí 

partnerka) prostup hranice překazí.  
13 ŠINCLOVÁ, Soňa, KUBÍČEK, Tomáš a kol. Sémantika narativního prostoru. s. 21. 
14 Tamtéž. s. 22. 
15 Tamtéž. s. 22. 
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prostředím. Jako idylický můžeme vnímat prostor Babičky Boženy Němcové, jehož hranice 

je překračována jen formou vyprávění vzpomínek babičky.16 a 17 

1.1.4  Množství prostorů 

Není úplně typické, aby se v díle objevil pouze jeden prostor, jenž by tvořil celý 

fikční modelový prostor v díle.  Z existence  hranic  vyplývá právě i existence několika 

prostorů, které pak tento modelový fikční svět tvoří jako jeden větší celek. Určitou roli pak 

hrají právě i vztahy mezi těmito prostory (jak bylo řečeno v předchozí kapitole) a tvoří svou 

hierarchii. Často množství prostorů souvisí s typem žánrů. Např. v kratších povídkách jich 

většinou nalezneme méně, což je dáno  omezeným  množstvím scén. S nárůstem rozsahu 

(délky) žánru pak roste i množství scén – to znamená i větší počet prostorů. Opět to není 

pevně stanoveno, i v tomto případě může být toto pravidlo porušeno.18 

1.1.5  Prostor a jeho proměny 

Neopomenutelná vlastnost prorostu je jeho proměnlivost. Neproměnný prostor je 

takový, který ve vývoji příběhu neprojde žádnými zásadními změnami. Důležité je si 

uvědomit, že prostor se nemění změnou vztahu postavy k nějakému aspektu prostoru. Pokud 

tomu tak je, dojde pouze ke změně subjektivního vnímání prostoru – ten zůstává v pohledu 

ostatních postav stále stejný. 

  Prostor může procházet proměnou v různých rovinách. Může se proměnit pouhá část 

prostoru (nebo naopak větší část), která má pak zásadní vliv na obecné vnímání celého 

fikčního světa. K proměnám může docházet různými způsoby, např. destrukcí předmětu, 

vznikem něčeho nového atd.19 

1.1.6  Subjektivizace prostoru 

Důležité je i to, jaký má/nemá  subjekt  k prostoru vztah. Ve velké míře záleží na typu 

vypravěče. Homodiegetické vyprávění většinou prostor mnohem více zosobňuje, protože 

 
16 PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. s. 232. 
17 V Babičce je však pestrosti dosahováno i překračováním menších hranic, přesahování menších (dílčích) 

prostorů, např. cesta babičky za kněžnou na zámek. Nepůsobí to však dobrodružně, spíše idylicky, jelikož není 

přesahován fikční prostorový celek, jehož překročení by způsobilo napětí. 
18 ŠINCLOVÁ, Soňa, KUBÍČEK, Tomáš a kol. Sémantika narativního prostoru. s. 24. 
19 Tamtéž s. 28. 
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vyprávění vychází z úrovně postav. Není to však nutnost. Heterodiegetický vypravěč má 

také schopnost prostor zesubjektivizovat.20 

  Prostor v literárním díle může být vnímán z několika perspektiv, každá perspektiva 

může být určitou mírou subjektivizována. Většinou u rozsahově menších  žánrů není 

výjimkou pouze jediná perspektiva – tedy i jediný subjekt. Zajímavostí může být vnímání 

prostoru dětskýma očima, dítě má většinou jinou perspektivu, než má dospělá postava.21 

  Jde vždy o nějaké vztahy subjektu s prostorem. Prostor může být pro subjekt známý 

a neznámý. Známý prostor je tedy prostorem, který postava důvěrně zná a bez problému se 

v něm pohybuje. Nebo naopak je prostor neznámý a cizí. Může se však stát, že se z prostoru 

známého stane nějakým vlivem (např. psychickým) prostor neznámý, nebo běžněji se časem 

z neznámého prostoru stane známý prostor. 

  Ke známému prostoru chová postava různé typy vztahů. Postava má např. k prostoru 

pozitivní vztah, pak je to prostor osobní. Ten se dále člení na soukromý a veřejný. Typickým 

prostorem osobním a soukromým je domov. Veřejný prostor je sice postavě důvěrně známý, 

ale je k dispozici i ostatním postavám. 

  Známý prostor může být ale i neosobní. Dělí se stejně jako prostor osobní, z toho 

tedy vyplývá, že postava může mít ke svému soukromému prostoru negativní či neutrální 

vztah.  Ve svém domově se postava nemusí cítit jako v osobním prostoru. Může to být 

způsobeno negativními prožitky spojenými  s tímto  prostorem  a  postava  se  tím  pádem 

neztotožňuje s takovým místem. Způsobit to může např. pocit, že je postava neustále 

sledována – necítí se jako v soukromém prostoru. Typickým příkladem pro tento případ je 

kontrola pomocí obrazovek v knize 1984 (Orwell).22 

  Postava  chová  tedy  k prostoru  určitý vztah. Může tomu být v jistém  významu  i 

naopak, kdy prostor chová nějaký vztah k postavě, ve významu, že má na ni nějaký vliv. 

Tento vztah využijeme i při zkoumání Prahy Karla Matěje Čapka Choda. Prostor  je sice 

neživý  abstraktní  pojem, ale má svůj vlastní  charakter,  pokud  ho  budeme  vnímat  jako 

 
20 ŠINCLOVÁ, Soňa, KUBÍČEK, Tomáš a kol. Sémantika narativního prostoru. s. 29. 
21 Tamtéž. s. 3031. 
22 Tamtéž. s. 3233. 
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postavu.  V dílech Čapka–Choda  zřejmě budeme narážet na případy, kdy Praha možná 

zapříčinila negativní vývoj některých postav. 

1.2  Místo a jeho charakteristika 
Následující kapitola se bude věnovat místu. Vychází z pojetí Daniely Hodrové, která 

se již nezaměřuje na prostor, ale právě na  místo.  Pracuje  s pojmy  jako  je  symbolika, 

metaforičnost a paměť míst. V podobném  duchu  se  nese  definice  místa  i  v Sémantice 

narativního prostoru od Tomáše Kubíčka. Mluví o tom, že sémantickým základem místa 

jsou  jeho kulturní konotace.   „Jeho sémantickým základem je kulturně kódované sdělení, 

které  nevyplývá  ani  z antropologického rozumění prostorovým vztahům, ani jednoduše 

z empirické zkušenosti s prostorovými konfiguracemi.“23  Dále  se  zmiňuje o tom, že 

k pochopení  významu  místa  je  nutno  být  v určité sociální, kulturní nebo vzdělanostní 

skupině. Jako příklad uvádí skupinu národní.  

1.2.1  Místo reálné a místo fiktivní 

Mohou být místa, která jsou geograficky konkrétní a odkazují nás k určitému bodu 

na mapě. Například tím, že autor pojmenuje konkrétní město, ulici nebo dům (např. Povídky 

malostranské). Pak jsou místa imaginární, která vytvářejí celý fiktivní svět (př. Tolkienův 

Pán prstenů se odehrává ve Středozemi). Neexistují pouze tyto dva protipóly, důležité je 

zmínit také místa obecně typizovaná, která sice nejsou přesně pojmenovaná a nevíme, kde 

jsou, ale místo si dokážeme důvěrně představit na základě našeho reálného života. Autor si 

však může se čtenářem „zahrávat“ tím, že mu místo nepojmenuje nebo přejmenuje, ale 

věrohodně vylíčí, příjemce díla pak bude zanechán v nejistotě i přesto, že mu místo přijde 

důvěrně známé a třeba by i věděl, kde přesně se příběh odehrává. 24 

  Autorovi  se  tedy  naskýtá  velké  množství prvků, s kterými může ohledně místa 

pracovat. Práce s místy ale není zcela závislá na autorovi, záleží také na žánrových a 

dobových hlediscích. 

 
23 ŠINCLOVÁ, Soňa, KUBÍČEK, Tomáš a kol. Sémantika narativního prostoru. s. 14. 
24 PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. s. 232.  
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1.2.2  Literární předurčenost místa 

Každý autor a každé jeho dílo představuje svůj specifický model světa. Nezáleží však 

pouze na autorovi, není tedy zcela individuální, určitou mírou patří tento model světa i 

svému uměleckému směru a určitému žánru.  „Spisovatel sice v díle buduje svůj vlastní 

prostor, ale z možností, které mu nabízí „prostor“ doby a toho kterého žánru či žánrové 

oblasti.“25 Samozřejmě ale také záleží na tom, na kolik se spisovatel svou dobou a žánrovou 

oblastí nechá ovlivnit.  

  Mezi místem a žánrem tedy může fungovat jakýsi provázaný vztah. Jako příklad si 

uvedeme pohádku. Pokud pohádkový hrdina vstoupí do lesa, který je předurčen k tomu, aby 

se zde odehrál boj, zpravidla se tak stane a nevyhne se boji s nepřítelem (drakem, obrem…). 

Jedná se o literární předurčenost místa. Jde tedy o to, že nějaké obecné místo je žánrem 

předurčeno k tomu, aby se na tomto místě odehrála určitá událost. Předurčenost místa souvisí 

i s pamětí žánru, která vzniká právě používáním typických událostí, hrdinů, míst. Tato paměť 

zahrnuje i různé výkyvy. 

Autorovi se zde naskýtá možnost předurčenost místa porušit, přijde s něčím novým a 

netradičním, dochází pak k uměleckému efektu a dílo se tak stane zajímavějším.26 

1.2.3  Metaforický charakter místa 

Místo  jako  metafora  (nebo symbol27)  je  jedna z významných funkcí, kterou může 

místo  v díle  zastávat.  Dochází  zde  k určitým posunům v zobrazování  místa.  V určitých 

dobách byl proces metaforizace místa pro literaturu zásadní, hlavně z pohledu nadosobního, 

národního. Charakteristickým prostředím, které mělo podpořit národní obrození, je venkov. 

V dobách  obrození se idylická česká chaloupka proměnila v projekt, jenž si kladl za cíl 

zobrazit venkov jako prostor, kde funguje jakási neporušenost národa.28 

  Za protipól venkova a chalupy pokládejme město, v českých zemích Prahu.  I 

v případě Prahy, později než chaloupky, se vyskytuje metaforizování tohoto místa. Praha je 

prostředí charakteristické rychlým životem. V době technického pokroku to bylo jistě také 

 
25 HODROVÁ, Daniela. Poetika míst. s. 14. 
26 Tamtéž. s. 15. 
27 Je otázkou, zda nahlížet na funkci místa jako na metaforu nebo spíše symbol. V naší práci pracujeme spíše 

se symbolickou funkcí místa 
28 HODROVÁ, Daniela. Poetika míst. s. 15. 
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město naděje a šance pro mnoho lidí zlepšit zde kvalitu svého života. Někteří spisovatelé 

však mohli na věc nahlížet jinak. Karel Matěj Čapek Chod zobrazuje Prahu jako město ztráty 

nadějí a všech iluzí.      

1.2.4  Paměť místa 

Podle Daniely Hodrové, která využívá teorie Davida Bohma (že jsou všechna slova 

„svinutá“), se místa také vyznačují jakousi „svinutostí“29. To znamená, že místa mají svoji 

paměť a po rozvinutí mohou ve čtenáři způsobit uvědomění nějaké spojitosti, která je 

v nějakém místě zahrnuta. Místo je totiž schopné (a je to jeho přirozenou vlastností) 

zapamatovat si historické nebo literární události, které zažilo. Takováto paměť je neomezená 

a je to zřejmě ten nejdůležitější rys místa. 

Je to způsobeno právě tím, co všechno se na tomto místě odehrálo. V každém čase, 

v každé minutě a sekundě může totiž místo zažít nějaký příběh. Nevztahuje se to pouze na 

literární dění, ale může se tak dít právě i v reálném životě čtenáře, který má s nějakým 

místem určité zkušenosti. Mohou být např. emočního charakteru, spojené s nějakou 

nostalgií, také mohou existovat právě i některé literární zážitky spojené s tímto  místem. 

Takto vzniká individuální paměť určitého místa. Všechny tyto aspekty jsou schopné toho, 

aby se navzájem ovlivňovaly, dále se mají schopnost propojit i s pamětí kolektivní, kterou 

můžeme dále specifikovat např. jako paměť národní (př. celkový národní postoj k Praze daný 

historickými a literárními událostmi).30  

1.3  Shrnutí 
V kapitole o poetice místa jsme vysvětlili hlavní aspekty, kterými se budeme zabývat 

při popisu Prahy Karla Matěje Čapka Choda.  I dále bychom se mohli zabývat prostorem 

např. z filozofického pohledu. Takový pohled by se však svou charakteristikou vzdaloval od 

literárního  charakteru  prostoru  a  v této práci jsme potřebovali spíše vytyčit základní 

problematiku. Za důležité považujeme uvažování o místě jako o metafoře, kdy jsme zjistili, 

že prostor nemusí fungovat jako pouhá kulisa pro život postav. Uvědomili jsme si, že místo 

má své hranice a jejich překračování je většinou doprovázeno nějakým dějovým zvratem. 

 
29 HODROVÁ, Daniela. Poetika míst. s. 20. 
30 Tamtéž. s. 21. 
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Také jsme uvažovali o tom, že je místo pohyblivé. Za zásadní také považujeme to, že místo 

má schopnost se v literatuře chovat jako živý element. To je způsobeno tím, že si pamatuje 

všechno, co o něm bylo napsáno. Nějakým způsobem se tedy vyvíjí. Má ale také svůj stálý 

charakter, který souvisí s jeho předurčeností. 
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2  Praha K. M. ČapkaChoda 

  Praha ČapkaChoda  obsahuje  místa,  která  jsou  pro  Prahu  typická.  Následující 

kapitoly můžeme rozdělit do několika skupin: Malá Strana jako část Prahy. Dům, hospoda a 

stavba jsou obecné objekty. Jiným způsobem na problematiku místa nahlíží kapitola o 

uzavřeném prostoru. Soud se částečně vzdaluje od problematiky tím, že kromě místa je to 

v podstatě také určitý proces.   

2.1  Malá Strana  
Malá Strana není v díle ČapkaChoda zobrazena kompletně. Autor se nesnaží tuto část 

zobrazit jako jeden celek, Malá Strana je vždy vnímána jako pouhá součást Prahy. Nefunguje 

tedy jako jednotný uzavřený fiktivní svět, na rozdíl třeba od Jana Nerudy, kde takto Povídky 

malostranské fungují.31  

Jak tedy vypadá Malá Strana ČapkaChoda? Můžeme ji srovnávat s Nerudovou nebo 

Arbesovou Malou Stranou? Určitě to nemůžeme učinit ve smyslu, že si představíme, že by 

náš autor popisoval Malou Stranu jako jednotný a ucelený svět, ostatně, nebyl to ani jeho 

záměr. Můžeme však zkoumat, jak toto místo vnímá, jak ho popisuje.  

  Dalibor Tureček se ve své studii zaměřil na analýzu novely našeho autora. Zmiňuje 

se o tom, že novela Humoreska se intertextově vztahuje k Povídkám malostranským. Avšak 

není to jen navázaní na Nerudův popis všední skutečnosti a zaměření se na detail, ale právě 

i  malostranská  lokace.32  Rozhodnutí věnovat této lokaci v naší práci kapitolu vyplynulo 

mimo jiné právě z této skutečnosti. Dále nemůžeme opomenout i jistou literární paměť 

malostranské lokace, která byla poznamenána právě Janem Nerudou, Jakubem Arbesem a 

dalšími. Krom literární tradice se toto místo jeví jako labyrint. Poskytuje značné možnosti 

autorovi, protože svou dispozicí působí jako labyrint i v reálném světě. Je to dáno tím, že si 

Malá Strana zachovává svůj středověký půdorys, který je volný a nemá geometrickou 

kompozici. Je plná zákoutí, uliček, průchodů.33  Takto nahrává třeba právě Malá Strana 

tajuplným příběhům, ne jako např. Vinohrady, které svým povětšinou pravidelně 

geometrickým uspořádáním toto neumožňují a hodí se zasadit sem tedy příběhy jiného typu. 

 
31 MOCNÁ, Dagmar. Záludný svět Povídek malostranských. Praha 2012, s. 75101. 
32 TUREČEK, Dalibor. Tradicí stvořená. Praha 2020. s. 184. 
33 HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím. Praha 1994, s. 102. 
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Autor se dokonce o Praze jako labyrintu zde zmiňuje: „Znáte všichni romantický labyrint 

malostranských uliček, jednu z nich vám vylíčím.“34  Souhrnně si můžeme dovolit tvrdit, že 

je to část města, která má neopomenutelné historické kouzlo způsobené všemi aspekty, které 

jsme zmínili, a proto si tato městská část zaslouží pozornost i v naší práci. 

  V Nejzápadnějším Slovanu je Malá Strana  zřejmě nejvýrazněji patrná z celé  jeho 

tvorby. Tato kniha je zajímavě komponována. Nese příznačný podtitul „Historie ve třech 

kapitolách“,  to odkazuje právě i k jejímu členění, začíná totiž kapitolou romantickou, 

následuje realistická kapitola, poslední je kapitola naturalistická. Nutno říci, že kapitoly 

opravdu nesou charakteristiky podle toho, jak jsou nazvány. Právě kapitola romantická je 

spojena s Malou Stranou, kde se nalézá tajemný palác, který objeví hlavní postava. „Znáte 

všichni romantický labyrint malostranských uliček, jednu z nich vám vylíčím. […] Spojovala 

onu  odlehlou  ulici,  v níž jsem bydlil, s jinou, jejíž jméno jsem zapomněl. Byla jako 

zakleta“35Autor líčí tajemnou atmosféru malostranské ulice. Tímto bychom ho mohli 

připodobnit k Praze Jakuba Arbesa, který viděl Malou Stranu také spíše tajemnou  a 

opuštěnou36: „Vešel jsi do ní a zmizel jsi jako v tajných dveřích. Vše tam bylo jednotvárné, 

šedivé, i vzduch, kráčel jsi šedí. Hned za rohem seděla v zapadlém krámku jakási baba a 

prodávala ptačí zob“37  Podle našeho názoru autor v této části popisuje  atmosféru  místa 

úplně jiným způsobem než v jiných případech,  popis  je  opravdu  realizován  jaksi 

„romantickým“ stylem. 

  V této  novele  se  setkáme  i  s přesnými místopisnými údaji. Autor zmiňuje např. 

zasněžený kostel svatého Mikuláše: „…čepice, již si báň mikulášského kostele včera 

nasadila, byla jen tak na noc.“38 Také zmiňuje svoji cestu do Klementina, kterou absolvoval 

Ostruhovou ulicí, neochvějně spojenou s Janem Nerudou. „Přes nepohodu nevolil jsem však 

nejkratší cestu do Klementina svou zamilovanou uličkou, nýbrž Ostruhovou ulicí dolů ke 

kamennému mostu.“39  

 
34 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Nejzápadnější Slovan. Praha 1893, s. 15. 
35 Tamtéž. s. 15. 
36 MOCNÁ, Dagmar. Záludný svět Povídek malostranských. Praha 2012, s. 89. 
37 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Nejzápadnější Slovan. Praha 1893, s. 15. 
38 Tamtéž. s. 25. 
39 Tamtéž. s. 25. 
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  Jiný pohled na Malou Stranu nalezneme v povídce Beethovenův večer, kde se sice 

detailnější popis tohoto místa nenachází, ale rozhodně stojí za zmínku. Hlavní postava na 

Malou  Stranu  přichází  vlastně čistě z praktických důvodů: „Na své návěstí v Malém 

oznamovateli dostal jsem jedinou nabídku, a že byla z Malé strany, zlákala mne ihned, neboť 

odtud bych měl do továrny za Prahou nejblíže.“40 Ústředním předmětem tohoto bytu byl 

klavír, kterému autor věnuje celkem dlouhý popis. (Tato povídka  nese hlavně  hudební 

charakter,  tu a  tam nalezneme hudební motivy  i v jiných dílech ČapkaChoda, např. také 

v románu Kašpar Lén mstitel). Pomocí klavíru a hudby se netradičně vypravěč seznámil se 

svým přítelem. „Hra zaznívala za mými zády z protějšího okna téhož patra přes dvůr.“41 

Stalo tak při hře na klavír, kdy houslista doplňoval klavír svou hrou z protějšího okna. Autor 

zde dává důraz na to, že tato příhoda je spjata s Malou Stranou v promluvě vypravěče: „Mně 

zdála se tato příhoda tak malostranskohradčansky nefalšovanou, že bych byl jásal nad tím, 

že se přihodila mně na věčnou roztomilou upomínku…“42 Tato událost se tedy jeví tak, že 

by se nemohla stát jinde než právě zde na Malé Straně. Místo tedy předurčuje charakter 

příběhů, které se v něm stanou. Jeho hudební přítel po krátké době umírá a kvůli tomu hlavní 

postava opouští i toto místo, malostranský byt je tedy spojen pouze s touto událostí. „Tato 

myšlenka mne dosti trápila a kvůli ní odstěhoval jsem se z hradčanských výšin zas do nižších 

poloh pražských, kde není takových retrospektivních dobrodružství…“43 

2.2  Tajemný dům 
V díle Karla Matěje Čapka Choda se často setkáváme s toposem domu, v některých 

případech je to dům, který skrývá nějaká tajemství. Podle Daniely Hodrové se topos domu 

začíná v evropské literatuře objevovat na počátku 19. století. Literatura začala své prostory 

směřovat spíše dovnitř, předtím byla fáze expanze do světa (ven). Dům je charakteristický 

svojí odděleností od světa, tedy i soukromím.44 

  Tajemný dům dělá tajemným jeho hloubka. Tato hloubka je spojená nejen s velikostí, 

ale i s množstvím předmětů, které napodobují jeho strukturu. Tajemnost je vyvolána také 

 
40 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Z města i obvodu. Praha 1913, s. 90. 
41 Tamtéž. s. 97. 
42 Tamtéž. s. 99. 
43 Tamtéž. s. 107. 
44 HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím. Praha 1994, s. 69. 
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stářím domu, které může zajít i do fáze rozpadání, to je důkazem paměti času.45 Můžeme si 

to dokázat tím, jak na nás v reálném životě působí zříceniny hradů, rozpadlé domy, které 

mají  svoji  duši, genius loci.  Láska  k zříceninám je odrazem romantické duše.  V historii 

narážíme třeba na Karla Hynka Máchu, který je svou láskou k zříceninám hradů proslulý. 

Daniela Hodrová se ve své knize zmiňuje právě o vývoji romantického tajemného domu, 

který  je  potomkem  hradu  z anglického  gotického  románu  18.  století.46  O této záležitosti 

pojednáváme z jednoho prostého důvodu. Tajemný dům ve vývoji samozřejmě pokračuje, 

právě takový dům je typický i pro romaneta. V našem případě se bude jednat o romantickou 

kapitolu v Nejzápadnějším Slovanu, přičemž název kapitoly odkazuje k romantismu, tudíž i 

k toposu tajemného domu, k tajemnému paláci na Malé Straně.  

2.2.1  Tajemný palác na Malé Straně  

  Hvězda (hlavní postava) v tajemné uličce nachází starý dům, který ho zaujal. „Spatří 

nad sebou mohutně rozčleněné čnící římsy risalit, mocné  údy  patheticky  modelovaných 

kariatyd  a  skloní  zraky  k portálu roztomile vyřezávanému, jehož dolení polovici bohužel 

zakrývalo hrubé bednění ze silných prken jako pro věčné časy.“47 Před domem je tedy zeď, 

hranice prostoru, přes kterou se nelze dostat  a  jedinou cestou jsou dveře vyvolávající 

zvědavost, touhu dostat se přes ně, navíc dům není téměř vidět. Už na první pohled působí 

tajemně. Zájem postavy se však ještě zvýší, když opuštěný a starý dům zjevně ožije: „Rezem 

vyhlodaná, avšak mistrovsky pracovaná, gryfa představující klika se objevila. Byla skvěle 

vycíděna, hvězdičky sněhu jiskřily na ní. Při zemi byl sice sněhový nános navát jemnou vlnou 

až k samým vratům, avšak pochyby nebylo, starý dům ožil, a přece dřív vše vypadalo, jako 

zakleto pečetí Šalamounovou.“48 Hvězda se jednoho dne v horečnatém stavu dostane do 

domu. Situace se vyostří tím, že mu odchod znemožní klika, s kterou nejde pohnout, když 

se pokouší dostat pryč. Ocitá se tak v tajemném ohraničeném prostoru úplně sám. Vše autor 

zabarvuje temným hávem. Pak se objevuje další postava příběhu, tajemná postava. Daniela 

Hodrová zmiňuje právě postavu jako hlavního aktéra tajemnosti domu. Většinou je s domem 

spjata těsným vztahem, často je tato postava zajímavá i svým oděvem, který bývá něčím 

 
45 HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím. Praha 1994, s. 74. 
46 Tamtéž. s. 75. 
47 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Nejzápadnější Slovan. Praha 1893, s. 16. 
48 Tamtéž. s. 17. 
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výjimečný.49 To nám modelově autor dokázal: „Ano, tu stála ve svém podivném šatě, jenž 

vysoko podpásán zvyšoval její štíhlost, a její ruka v hrubé rukavici sbírala na hrudi veliký, 

volný plášť.“50  

  Tajemnost domu je ještě stupňována. Hvězda následuje neznámou ženu dále do 

domu, vstoupí do místnosti, kde je spousta zrcadel. Právě zrcadla jsou (opět podle Daniely 

Hodrové) téměř závaznou součástí tajemného domu.51  Zrcadla dokážou oklamat zrak a 

celému prostoru dodávají zajímavou atmosféru, pozorovatel si totiž nemůže být jistý tím, co 

v nich vidí, tedy spíše, jestli to, co vidí je opravdu na tom místě, na které se dívá. „…ale 

postava za ním seděla neskutečná v zrcadle.“52  Kromě zrcadel umocňuje tajemnost 

místnosti i její hloubka způsobená nedostatečným osvětlením. Místnost směřuje tedy 

v podstatě do nekonečna, hlavní postava byla prostorem zcela zmámena: „Stál jsem 

uprostřed této komnaty zhola sám. Kterým vchodem ze čtyř jsme vstoupili a kterým potom 

ona zmizela, bylo mi naprosto nejasno.“53 Neodpustíme si zmínit, že této místnosti vévodil 

hudební nástroj – klavír.   Tajemná žena začala zpívat, bez jakékoliv předchozí promluvy 

s Hvězdou. Zpěv, tedy hudební motiv, pojí celý tento příběh, není tedy možné tento motiv 

opomenout, ani v rámci popisu tajemného domu, ani v kontextu celé knihy. 

  Romantická kapitola končí velmi podivně, mezi ženou z paláce a Hvězdou proběhne 

jisté sblížení, náhle ale žena mladého muže rázně z domu vyžene. Kapitola se uzavře a stejně 

tak se uzavře i palác: „Konečně byl jsem u vrat, vší silou padl jsem na kliku, divě jí trhl a 

shroutil  se  v mdlobách na zemi. Klika zůstala mi v rukou.“54  Později se dozvídáme, že 

všechno byl pouhý přelud nemocného a do paláce se už velmi dlouho nikdo nemůže dostat. 

„…ano opravdu vchod do paláce vašeho blouznění jest od nepamětných dob zazděn.“55 

Tento prostor je tedy jen součástí blouznivého snění. Autor sice zcela vyvrací to, že se 

příhoda v paláci odehrála, zároveň však čtenáře stále nechává na pochybách, protože některé 

 
49 HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím. Praha 1994, s. 74. 
50 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Nejzápadnější Slovan. Praha 1893, s. 38. 
51 HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím. Praha 1994, s. 74. 
52 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Nejzápadnější Slovan. Praha 1893, s. 46. 
53 Tamtéž. s. 44. 
54 Tamtéž. s. 48. 
55 Tamtéž. s. 64. 
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aspekty zůstávají stále nevyřešeny. Právě tato nedořešenost ještě o něco více umocňuje 

tajemnost příběhu, a tedy i tohoto záhadného místa.  

2.2.2  Dům s trhlinou  

  Podle  Daniely  Hodrové  se  topos  tajemného  domu  objevil  v přetvořené formě i v 

naturalistickém románu.56 U Karla Matěje Čapka Choda by tento tajemný dům mohl mít 

východisko v romanetu, které jsme zmiňovali výše.  

  Zajímavý  topos domu se objevuje v Turbině. Tento společenský román byl vydán 

v roce 1916, zobrazuje osud bohaté měšťácké rodiny. Velká část románu je situována do 

továrny, kterou tato rodina vlastní. Všechno se točí právě okolo titulní turbíny, jejíž 

zprovoznění provází naděje, ale následně pro továrnickou rodinu znamená zkázu.  

  S továrnou  je spojená  jedna  tajemná postava, s kterou autor čtenáře seznamuje již 

v počátcích románu. Jmenuje se Armin Frey a představení této postavy je provázeno opět 

s tajemným nádechem. Armin Frey svým zevnějškem působí opravdu velmi netypicky, jeho 

tělo je znetvořené a má na sobě zvláštní oděv: „Byl to černý aksamitový háv s dlouhými 

rozstřiženými křídelnatými rukávy, splývajícími téměř až k zemi s obrubou hávu zároveň, 

z rukávů vyčnívaly paže v těsných rukávech z černého atlasu, na hlavě aksamitová čapka“57 

Takto oděná a zvláštní postava, která se zabývá paděláním starých knižních vazeb, nás 

utvrzuje o svém výjimečném postavení v této knize. Dům, v němž tato postava žije, je 

provázen zvláštním osudem.  Objevuje  se  zde  motiv  trhliny:  „Rozsedlina vypadala jako 

klikatý blesk, šla  po pravých úhlech jednotlivých destiček parketových a obnažila bílé 

dříví…“58 Trhlina znamená předzvěst toho, co se s domem stane. Dům se zřítí i s tajemnou 

postavou, samozřejmě vinou zprovoznění turbíny.  

2.2.3  Labyrint Antonína Vondrejce 

  Za dalším domem se vydáme do románu Antonín Vondrejc. Zde však není dům 

tajemný  svou  záhadností  jako v Nejzápadnějším Slovanu, není to ani rozpadající se dům 

s trhlinou jako v Turbině. Tentokrát je to labyrint. V tomto domě se odehrává klíčová scéna 

románu. Básník Vondrejc si sem jde pro stipendium, které mu bylo přiznáno za jeho sbírku. 

 
56 HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím. Praha 1994, s. 91 
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Nakonec však stipendium nezíská, dostane ho „několikanásobný“ doktor Freud, který sbírku 

přeložil.  

Cesta za stipendiem začíná značně optimisticky: „Tady na temeni Vinohradů, bylo 

krásné, rozkošné slibné ráno, po pravé jarní slotě, týdny trvavší, první krásné jarní jitro. 

Nedlážděná půda jednostranných ulic za předměstskými humny, jimiž se ubíral, ovlhla 

mlhou do černa, takže vypadala jako jarem napita, a na ní tetelil se pablesk oslněných oken, 

byl teple žlutý, právě jako zář slunce jitrem nadechnutá na jižní fronty domů zlatověla.“59 

Poté absolvuje neúspěch ve velkém úředním labyrintu. Popis jeho cesty po Praze pak vypadá 

zcela jinak: „Toto srovnání napadlo mu teprve po dlouhých hodinách, ve kterých zvroubil 

značnou část Veleprahy, leč nikoli na nejživějších třídách, nýbrž v tak odlehlých končinách, 

že se několikráte přistihl při tom, jak se vlastně z některého předměstí do vnitřního města 

vrací. Byloť mu, jako by hanba jeho případu byla již na všech nárožích plakátována.“60 

Nakonec přijde do hostince U zlaté štiky, o němž se budeme zmiňovat později. 

  Budova  jako  by  bránila  tomu,  aby  Vondrejc  stipendium  dostal.  Cesta  k oddělení 

stipendií a nadací je velmi dlouhá: „Departement stipendií a nadací umístěn byl v něm někde 

vysoko a daleko. Vysoko u nebe, jak se sluší správnímu odboru posledních pořízení na loži 

smrtelném, a daleko,  tak  jako státní  péče o vědy a umění od jejich skutečných potřeb.“61 

Možná autor čtenáři tímto uvádí paralelu s životem titulní postavy, jak daleko je vzdálen od 

štěstí. Postava v tomto domě bloudí, „…stalo se Vondrejcovi, že zbloudil v nesmírné  té 

spoustě architektury dávných  století,  v níž orientace ztížena tím, že všechny tři budovy, 

jdoucí do kopce a jedna druhou převyšující, ve všech poschodích v různých úrovních spojeny 

chodbami vzniklými probouráním společných zdí.“62 Postava se v domě vůbec neorientuje a 

autor bloudění popisuje velmi důkladně. 

  „Pro znalce bylo hned na první pohled patrno, že toto oddělení c. k. místodržitelství 

sídlí na bývalé půdě. Bylo tu najednou jasno, prostorno i vzdušno.“63 Vondrejc dorazil na 

místo  a  bylo  jasno.  Jasno  bylo  v tom, že stipendium nedostane, po dlouhém bloudění 

 
59 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Antonín Vondrejc. Praha 1971, s. 122. 
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budovou, přišel zbytečně. Po cestě si však nezapomene užít pohled z okna na Prahu, ta jej 

provází celým životem. Labyrint v tomto románu má tedy zcela jasnou funkci, komplikuje 

cestu za štěstím Antonína Vondrejce. Určitě bychom chtěli navrhnout i možný druhotný 

výklad, ten, o kterém jsme se zmiňovali výše, že je paralelou k celému životu titulní postavy. 

Tedy k hledání nějakého štěstí a životní spokojenosti. Toho samozřejmě nikdy nedosáhne. 

Po dlouhých peripetiích umírá bez toho, aniž by zažil nějaké životní uspokojení, podobně 

jako se snažil získat stipendium, které nakonec také nedostane. Projde labyrintem života a 

štěstí na konci nenajde.  

2.2.4  Residence boháče, pana Moura 

  Pokud bychom částečně upustili od tajemnosti  jako hlavní  vlastnosti  domu v této 

kapitole, nalezli bychom zajímavý dům v Turbině, který svým vzezřením působí velmi 

honosně a noblesně, ale své tajemství přece  jen ukrývá. Je to dům pana Moura, bohatého 

Amerikána. 

  Tento dům nás upoutá opět puklinou, tentokrát se však netýká zdi jako v domě 

Armina Freye, ale okna. Autor čtenáře upozorňuje na toto okno jako první části domu, které 

si přijíždějící návštěva všimne: „V nastalé tmě zůstal však trčeti veliký světelný oblouk ve 

výši a pro úžasně černou noc nebylo oku snadno náležitě daleko v dohledu  jej  umístiti. 

Teprve za vteřinu ukázalo se, že je to okno neuvěřitelného rozpětí a tím imposantnější, že 

bylo kryto jedinou jednolitou skleněnou tabulí, bez jakéhokoliv rámového přerušení.“64 

S tímto oknem se pak v průběhu večera stane naprosto nečekaná věc. V okamžiku, kdy se 

Tynda (nadějná pěvkyně) chystá začít zpívat, tak okno pukne. „Neboť zrovna v tom 

momentu, když měla nasadit Tynda, ozvala se sálem děsná rána, při které do výše vyskočil 

nejen  skladatel  pianista,  ale  kde kdo seděl. Znělo to jak výstřel z děla.“65  Tím skončila 

zábava a slibně rozjetý večírek. Náhlé puknutí skla je zřejmě předzvěstí neblahého osudu 

Tyndy, která se i přes svůj talent slavnou pěvkyní nestane, určitě také fatálního zprovoznění 

Turbiny, nešťastného osudu Armina Freye a samozřejmě samotného továrníka. 

 
64 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Turbina. Praha 1964, s. 185. 
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2.3  Hospoda  
Neopomenutelným  prostorem  v románech Karla Matěje Čapka Choda je hospoda. 

Pražská hospoda plní velkou úlohu v románě Antonín Vondrejc. Také jistě nemůžeme 

ponechat bez povšimnutí hospodu v díle Nejzápadnější Slovan, ta se v Praze sice nenachází, 

ale je základem pro vyprávění, které nás do Prahy opět vrací. 

  Nutno zmínit, že hospoda v české kultuře hraje roli celkem podstatnou. Tato role je 

sice překvapivá a někdo by možná mohl mít pocit, že je pro český národ poněkud ponižující, 

ale po prozkoumání této záležitosti, je důležitost tohoto veřejného prostoru v české 

společnosti dobře pochopitelná.  Hospoda  je  v počátcích národního obrození ideální pro 

komunikaci v českém jazyce. Je to sice místo veřejné a možná trochu pokleslé, ale právě 

proto nebylo zahanbující komunikovat v tomto prostoru česky. Používání českého jazyka 

bylo v té době považováno za nižší formu komunikace, český mluvčí ve společnosti mohl 

být považován za kulturně pokleslejšího jedince. V tomto ohledu přinášela hospoda svobodu 

a tím pádem umožnila i volnější cestu pro šíření nejen českého jazyka. Byla nápomocná 

k růstu české kultury.66 

  Je tedy pochopitelné, proč má toto místo v české kultuře takovou pozici. Je pak tedy 

jasné i to, že je v české literatuře tak hojně zastoupeno.  

   Zcela jistě se nám vybaví i dílo autora z pozdější doby. Jaroslav Hašek spojil hospodu 

se  svým  Švejkem, tím vytvořil symbol, který zasahuje do smýšlení nejen Čechů, ale i 

ostatních národů, o pozici tohoto prostoru v naší kultuře. Není se tedy čemu divit. Hospoda 

tvoří kulisu pro mnoho českých literárních děl a má to své opodstatnění. Dílo Karla Matěje 

Čapka Choda není výjimkou.  

2.3.1  Hospoda v díle Antonín Vondrejc 

Román  Antonín  Vondrejc  se  z velké části odehrává právě v hospodě. Na tento 

prostor narážíme již v počátcích románu, hned po představení, které se koná v Národním 

divadle.  S hospodou  je  spojená  i  jedna  z hlavních  postav  tohoto  románu,  servírka  Anna. 

 
66 HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím. Praha 1994, s. 65 
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Román autor sestavil v letech 19171918, skládá se z novel, které autor vydával přibližně od 

roku 1906.67 

Autor knihy dokonale popíše atmosféru onoho místa, čtenář si tak dokáže bezpečně 

představit a vycítit náladu hostince, v němž se část děje odehrává. „Když básník vstoupil do 

Hostěnice, dveře chladným závanem roztrhly šedomodrý oblak kouře, vyplňující klenutou 

místnost tak hutně, že nebylo ničeho rozeznati kromě několika plynových plamenů, bez skla, 

bez stínítek planoucích na primitivních pravoúhlých dvojramenných  lustrech,  vyrobených 

jenom z plynových rourek beze všech ozdob, s tím  toliko rozdílem, že na zdi a stropu byly 

zabíleny; kolmé ráhno a vodorovná ramena natřena černým lakem.“68 Takto popisuje autor 

vstup do prostoru pivnice, která má přezdívku „kufr“, tímto jménem je pak toto místo 

nazýváno během celého večera v hostinci. Uvedený popis je barvitě vykreslen, autor však 

místo popisuje  i  s určitou nadneseností, ironií, který  je pro  jeho prózu  typickou osobitou 

vlastností: „Veselého lidského lomozu tu bylo dost, ale pátralli po lidských tvářích, jako by 

hledal  utopence  pod  vodou, teprve když si sedl, stalo se zdejší povětří jaksi řidší a 

průzračnější.“69  V tomto  hostinci  se  Antonín  Vondrejc  setkává  s Annou,  která  je  s jeho 

osudem neodmyslitelně spjata. Anna zde pracuje, a proto je možná prostor hospody tímto 

románem prostoupen více než u autorových jiných děl.  

Ještě dodáme, že místa v knihách Čapka–Choda jsou často prostřednictvím jejich 

obyvatelů „oživována“. Fungují tedy tak trochu jako živý element. „Kufr oněměl a zraky 

jeho obráceny směrem ke stolu Vondrejcovu.“70 Nejednou autor přistoupí k personifikování 

celého podniku. Tímto způsobem ještě více oživí prostor, stejně tomu tak je i v některých 

popisných částech Prahy a jejích ulic, kdy prostor ožívá a díky metaforám a personifikacím 

se stává živým aspektem knihy, nejen kulisou. Zmíníme např. i román V třetím dvoře, kde 

je tomu také tak. (Pojednáno v kapitole o Třetím dvoře). 

Hospoda slouží jako místo k setkávání lidí a pití piva. V našem případě slouží také 

jako jakási brána do světa vypravování vedlejších postav. V této knize je toto patrné ještě 

 
67 SAVITSKAYA, Katsiaryna. Karel Matěj ČapekChod a český naturalismus. Praha 2014. Bakalářská práce.  

s. 40. 
68 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Antonín Vondrejc. Praha 1971, s. 19. 
69 Tamtéž. s. 19. 
70 Tamtéž. s. 22. 
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jednou, a to v mnohem větší míře. Nyní je to postava, která přichází z Moravy do Prahy, 

román značně zpestřuje, protože s sebou přináší i jazykové ozvláštnění knihy –  hanácký 

dialekt, kdejakému čtenáři by však nemusel při četbě vyhovovat. (podle Josefa Jodase  je 

Čapkovo hanáčtina uměle stylizovaná a její podoba je předimenzovaná71). Floryš Vestyd je 

postava,  která  nevystupuje  v díle  mnohokrát, ale ohraničuje příběh. Nejprve  na začátku 

v hostinci  a poté na konci, kdy Floryš při pitvě, která je součásti medicínských zkoušek, 

odhalí na pitevním stole svého přítele Vondrejce. Na první pohled by se mohlo zdát, že tato 

linie ohraničující celý děj knihy se zaměřením naší práce nesouvisí, naše domněnka ale je, 

že by zde mohl být naznačen jistý úděl pražské společnosti, kdy Praha své obyvatele pohltí 

a má tedy vliv na vývoj postav. Metaforicky bychom si mohli pod postavou Floryše Vestyda 

představit moravský venkov, který přichází do styku s Prahou (Antonínem).  Na konci se 

Praha  prosadí  svou  neporazitelností  a  výsměchem této druhé straně  právě zmiňovanou 

pitvou. Síla Prahy se však neprojeví jen v tomto případě, ale například také při plánovaném 

odjezdu Vondrejce z Prahy na venkov, okolnosti totiž této události zabrání a k odjezdu nikdy 

nedojde.  

Hlavní postava se ocitá po neúspěšné výpravě za stipendiem (pojednáno v kapitole 

Labyrint  A.  Vondrejce)  v  „Grandrestaurantu“ s názvem „U zlaté štiky“. Součástí tohoto 

velkého podniku byly i místnosti, které sloužily ke schůzkám literární a umělecké 

společnosti. Antonín Vondrejc měl možnost se do této společnosti dostat jako redaktor a 

autor básnické sbírky „Poskvrněná početí“. 

Prostor, který měla tato společnost vyhrazena, vypadal dosti netradičně: „A 

podívejme se, strop byl skleněný! Deska krytu jest, jak se zdá, ze skla silnějšího než prkno, a 

po obrubě všech čtyř stran úzkého obdélníku skleněného stropu by do hmoty  kanul 

fantastický ornament černých listnatých úponků.“72  Autor svým detailním popisem opět 

dává prostor představivosti a přenáší nás pomocí jazykových prostředků do atmosféry této 

uzavřené společnosti. 

 
71 JODAS, Josef, Typ nářečí v „hanáckých“ prózách K. M. Čapka. In: Studia Bohemica IX. Olomouc 2004, s. 

47 
72 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Antonín Vondrejc. Praha 1971, s. 161. 
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Nutno zmínit, že vstup do této společnosti byl pouze  pro vybranou společnost. 

Prostor má tedy stále charakter hospody, ale je ohraničený a veřejnosti nepřístupný. Hlavní 

postava se tedy po sdělení hesla „Svétašvatara“73 dostává za hranice jeho běžného prostoru, 

v kterém se pohybuje.  

V tomto prostředí stráví hlavní postava celý večer, pro čtenáře to znamená několik 

kapitol rozprostřených přibližně na 100 stran. Hlavní dějová linie se odvrací od Antonína a 

věnuje se dílčím epizodám. Postavy svým vyprávěním zavádějí čtenáře a Antonína do úplně 

jiného světa,  který  nám vyjeví to, jak velkým okruhem vědění autor vynikal, ostatně 

prokazuje nám to po celou dobu četby. Na druhou stranu, tato kompozice knihy by mohla 

dělat leckterému čtenáři problém. Dobrava Moldanová se ve své studii zmiňuje o kritice 

právě tohoto aspektu. „Zde kritika mluví o roztříštěné a nepodařené kompozici.“ 74 Ale právě 

díky zaměření autora na detail nám poskytuje mnoho informací o prostoru a času a zavádí 

nás do bohatě popsaného prostředí. 

2.3.2  Hostinec v díle Nejzápadnější Slovan 

Novela Nejzápadnější Slovan byla poprvé vydána v roce 1893 s podtitulem „Historie 

o třech kapitolách“. V této knize se setkáváme s dvěma kontrastními prostředími, je to Praha 

a Domažlicko. Kniha začíná kapitolou, jež je nazvána „romantická“. V jejím začátku čtenáře 

zasazuje do atmosféry srazu patnácti mužů, konkrétně jde o „sjezd kolegů oktávy gymnasia 

domažlického z r.1879“.75 Jeden účastník srazu však chyběl – Hvězda. Jeho pozdější příchod 

je popsán celkem tajemně: „Půlnoční, zeleně modrý paprsek plné luny s dávkou teplé vůně 

ze zahrady vskočil do síně s příchozím. Muž ten lišil se od nás všech jako to měsíční světlo 

od petrolejového a svěží vzduch červencový od těžké, ssedlé atmosféry doutníkové.“76 Po 

příchodu Hvězdy počne jeho vyprávění, které nás zavádí opět do Prahy, tentokrát na Malou 

Stranu.  Hospoda,  v níž se vypravování odehrává, není charakterizována detailně. Víme 

pouze, že je v Domažlicích a jmenuje se „U černého koně“. Příběh Hvězdy je odvyprávěn 

během noci a s ránem přichází i konec knihy, který nás opět zavádí do přítomnosti a stejného 

prostoru, kde kniha začala. Autor v tomto případě řešil strukturu knihy velmi zajímavě – 

 
73 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Antonín Vondrejc. Praha 1971, s. 160. 
74 MOLDANOVÁ, Dobrava: K. M. ČapekChod ve vývoji české prózy. Česká literatura 33, 1985 (3), s. 228. 
75 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Nejzápadnější Slovan. Praha 1893, s. 8. 
76 Tamtéž. s. 11. 
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právě vložením dílčích prostorů (zmiňovaných ve vyprávění Hvězdy –  Praha,  pak 

Domažlicko) do nadřazeného prostoru hostince. Čtenář se tímto způsobem dostává do 

„příběhu v příběhu“. Podobně tomu bylo i u románu Antonín Vondrejc. 

2.4  Prostor uzavřený 
Nyní se budeme věnovat prostoru, který je ohraničený. Postavy většinou nemají šanci 

z tohoto prostoru uniknout,  v podstatě bychom mohli takto vnímat i Prahu ČapkaChoda 

jako celek, často postavy nemají možnost z Prahy odejít, jsou předurčeny fungovat v tomto 

sociálním kolosu až do svého  konce. My se však nyní nebudeme věnovat celkové 

uzavřenosti Prahy, zaměříme se na prózu V třetím dvoře, kdy třetí dvůr funguje pro postavy 

jako symbol jakési předurčenosti a brání jim v jejich seberealizaci. Také zkusíme zhodnotit 

smysl pokoje, tedy malého uzavřeného prostoru, v románu Antonín Vondrejc. 

2.4.1  Smysl pokoje v románu Antonín Vondrejc 

V románu Antonín Vondrejc se setkáváme s pokojem ve velké míře, v podstatě se 

v něm odehrává celá druhá polovina knihy. Titulní postava v něm kvůli své nemoci tráví 

poslední chvíle svého života. Je tedy naším cílem zjistit, jestli je zde pokoj vnímán pouze 

jako prostor k dožití, nebo jestli hraje nějakou další roli, která nemusí být odhalena na první 

pohled. 

Pokoj je jedním ze základních prostorů, kde se postava pohybuje, kde žije. Pokoj je 

s postavou spjatý velmi těsným vztahem. Daniela Hodrová se zmiňuje o pokoji, který má 

svoji vlastní auru, jež představuje jakousi duchovní informaci, ta je tvořená z pocitů, 

myšlenek a osudů postav, které tento pokoj obývají.77 

  Pokoj se vyznačuje různou mírou uzavřenosti/otevřenosti. Je tvořen čtyřmi stěnami 

a představuje vnitřní prostor. S vnějším prostorem bývá spojen dveřmi (ty však mohou být 

v některých případech uzamčené) a okny. Prostřednictvím těchto otvorů vniká do vnitřního 

prostoru vnější svět. Pokoj tedy může být místem  pozorování a reflexe světa, v našem 

případě je to spíše místo usebrání a sebereflexe.78 Antonín Vondrejc je postupem času a 

nemoci zcela připoutám ke svému lůžku. Onemocnění přichází po mnoha neúspěších, jako 
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poslední kapku bychom mohli vnímat nevyplacení stipendia, které měl nadějný básník získat 

za svou báseň (o cestě za stipendiem pojednáváme v kapitole Labyrint Antonína Vondrejce). 

Přichází tedy o každou naději, která by ho mohla uspokojit. Spojení s Prahou (tedy vnějším 

světem) pro něj není dostačující: „Což jestliže už nikdy nespatří z vnějšího světa to přívětivé 

malounko, na něž ještě včera mohl zírati? Ovšemže toho bylo vlastně pramalounko na půdici 

světlého obdélníku, oknem obrýsnutého – hrot, ani ne celá laterna petřínské rozhledny. To 

bylo vše, co viděl a mohl ještě vidět z celé své Prahy.“79 Titulní postava chová k Praze velmi 

dobrý vztah a je pro ni tedy velmi obtížné smířit se s tím, že do kontaktu s městem možná 

už nikdy nepřijde. Je tedy pochopitelné, že vyjadřuje touhu svou Prahu ještě někdy vidět: 

„Můj bože! Moci tak vidět ještě jednou Hradčany…“80  Můžeme tedy tento prostor 

považovat za poměrně uzavřený a postava je od vnějšího prostoru radikálně oddělena. 

Vyvstává otázka, jestli se Vondrejc z tohoto pokoje má ještě někdy šanci dostat.  

  Funguje zde pokoj pouze jako prostor určený k čekání na smrt? Daniela Hodrová se 

zmiňuje o pokoji v souvislosti s výtvarným uměním, kde je to prostor pro meditaci o smrti. 

Zmiňuje  se o některých obrazech (např. Dürerův obraz Svatého Jeronýma, Rebrandtova 

kresba  s názvem Čaroděj). V těchto případech autorka hovoří o kombinaci portrétu se 

zátiším (nábytek a předměty pokoje), které poukazuje na myšlenku o pomíjivosti, o smrti. 

Také  se  zmiňuje o středověkém románu a pohádce, kde pokoj představuje tajemnou a 

zakletou komnatu. Hrdina se pak ocitá na „záhubném loži“ a hrozí mu tedy smrt. Je pak pro 

něj jakousi zkouškou chrabrosti se ze spárů smrti vyprostit.81 Antonín Vondrejc a postavy, 

které ho obklopují, smrt dozajista tuší. Básníkovi je však připouštěna naděje. Napíše totiž 

novou epickou báseň nazvanou Živý zvon sevillský.  „Vondrejc byl tak zachvácen svou 

představou, až jej sama zamrazilo. Uchvátil jej paroxysmus tvorby, že na lůžku usedl  a 

překonávaje všechnu nesnáz dechu a tepu, sotva stačil psát.“82 I přesto, že je značně oslaben 

nemocí, báseň dopíše a pokusí se o prosazení jejího vydání, to se však nepodaří. Básník 

narazí ještě na jednu naději, narodí se mu dcera, také ho čeká svatba  s jeho „osudovou“ 

partnerkou Annou. Anna je Židovka, to samozřejmě přináší jisté komplikace, protože si chce 
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vzít katolíka, svatba ale nakonec proběhne. Pokud jsme si mysleli, že dá autor románu titulní 

postavě šanci, tak jsme samozřejmě na omylu. Antonín Vondrejc umírá. Ve svém pokoji 

však stráví dlouhý čas a stále ho obklopuje naděje. Směřování do uzavřeného prostoru 

znamená i směřování do nitra postavy, které autor znázorňuje například psaním výše 

zmíněné básně. V závěru románu se autor ale spíše zaměřuje na dění kolem postavy Anny, 

svatby a dítěte, od nitra Vondrejce se odvrací. Krátce před smrtí se vlivem duchovního 

působení postavy dr. Freuda zdánlivě uzdraví: „Jste zdráv, víra vaše – jsi zdráv, víra tvá tě 

uzdravila!“83  Postava „trojdoktora“ Freuda je charakterově velmi zajímavá, z pohledu 

čtenáře záhadná. S Antonínem se setkává vždy v zcela nečekanou chvíli a zřejmě má s jeho 

osudem velmi těsný vztah. V této  práci  se touto postavou dále zabývat nebudeme, příliš 

bychom se odklonili od hlavního tématu, máme však za to, že by to bylo zajímavé a přínosné, 

jelikož zde hraje zcela výjimečnou roli.  

  Pokoj pro Antonína Vondrejce tedy opravdu znamená spíše prostor pro dožití. Pro 

nás však znamená volnější přístup do nitra postavy, které nám však přinese spíše další otázky 

než odpovědi. I když se čtenář snaží postavě fandit a věřit v její naději (kterou podpoří např. 

výše zmíněná báseň s jejíž procesem psaní je čtenář seznámen a tím se ocitá  i  tak  trochu 

v nitru básníka), tak autor stejně směřuje postavu k záhubě a nepřinese mu jediné štěstí. 

Básníkovi se sice narodí dcera a vezme se s Annou, ale to pro něj neznamená uspokojení 

v tom smyslu, v jakém by podpořilo to, co postava skutečně potřebuje. 

2.4.2  Třetí dvůr jako uzavřený a zapadlý prostor uprostřed Prahy 

V každém románu nebo povídce Karla Matěje Čapka Choda nacházíme určitý 

spojovací prostředek, který spojuje postavy vystupující v příběhu. V Turbině je to továrna a 

dění odehrávající se kolem ní. Může to být právě i postava, kolem které se vše točí – jako je 

to  v Antonínu  Vondrejcovi.  V románu  V třetím dvoře je tímto spojovacím prostředkem 

právě třetí dvůr, prostor, jenž je někde v Praze (není přímo řečeno kde) a který funguje jako 

samostatný celek. Román V třetím dvoře s podtitulem „Z pražského života“ je zřejmě jeden 

z prvních, který se snaží o komplexní sociální zobrazení Prahy, byl vydán v roce 1895, takže 

kromě Nejzápadnějšího Slovana předchází všem ostatním, o kterých jsme se dosud zmínili. 

Příběh třetího dvora začíná ve chvíli, kdy se do něj přistěhuje nová rodina, tento prostor tedy 
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přijme nové osadníky a tím naruší zdejší všední dění, nová rodina Benýškových přinese 

s sebou totiž také zápletku a postavy třetího dvora se začnou jejich záležitostí zaobírat. 

  Třetí dvůr se jeví tak trochu zapadlým. Působí tedy uzavřeně a od Prahy je celkem 

oddělený. Autor nám to naznačuje už jen tím, že je to dvůr „až třetí“, předchází mu totiž 

ještě dvůr první a druhý. „…bydleli ve třetím dvoře, první byl dlážděný, druhým vedla jen 

uprostřed dlážděná cesta a třetím ušlapaná stezka.“84 Pozorujeme tedy dvůr, do kterého 

vstupují většinou jen postavy, které zde bydlí a žádnou jinou cizí postavu by ani nenapadlo 

sem vstoupit. Autor naznačuje oddělenost i např. takto: „Kdyby byl v té chvíli vstoupil nějaký 

cizinec do třetího dvora, byl by najisto mínil, že se nachází v nádvoří blázince.“85  

  Dalo by se říci, že dvůr má vlastní hierarchii rolí, které samostatný celek (skupina 

obyvatelů sdílející určité místo) většinou mívá. V románu se objevuje např. postava paní 

hausinspektorové, kterou autor ironicky vyzdvihává do role paní s největší mocí ve třetím 

dvoře: „Paní „hausinspektorová“ byla největší paní v celém domě, její muž tu byl na místě 

domácího, ale ona nejméně na místě božím.“86 Dále: „Ba ani největší paní v domě, paní 

„hausinspektorová“, jejíž slovo mělo větší váhu než desatero.“87 Najdeme zde tedy postavy, 

které by každé správné zapadlé místo mělo mít, postavy, které jsou naprosto obyčejné a 

nehrdinské. Hlavní zápletka spočívá v honbě za jměním, které chce získat akademický malíř 

Benýšek. Toto jmění však mělo připadnout jeho manželce, později se ale ukáže, že paní 

Benýšková manželkou akademického malíře vlastně není a jmění nakonec samozřejmě 

nezíská, do toho všeho jsme svědky milostné pletky pana Benýška s Pavlínou,  také 

obyvatelkou třetího dvora. Jak to tak u Karla Matěje Čapka Choda bývá, příběh končí 

absolutním  fiaskem  osudů hlavních postav, smrtí paní Benýškové a peníze také nikdo 

nezíská.  Do boje o jmění se připlétá Pavlínin bratr, který se jeví značně neschopným  a 

povrchním člověkem: „Mladý muž, na němž na první pohled bylo patrno, že jeho podstatou 

jest náruživá samolibost. Byl oděn s veškerou nemužností ženkýlů88 Příklopy zalidňujících, 

jichž ideál právě toho léta korunován byl co nejsvětlejším cylindrem a s černou stuhou. Tato 

 
84 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. V třetím dvoře. Praha 1922, s. 4. 
85 Tamtéž. s. 53. 
86 Tamtéž. s. 50. 
87 Tamtéž. s. 51. 
88 Ženkýl = zbabělec, chlípný člověk  
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přízdoba pozlacené mládeže pražské nescházela také příchozímu ulízaném u panáčkovi.89 

Nevýjimečné postavy mají zřejmě za cíl nás dostat do života běžných lidí, zažívající 

záležitosti naprosto přízemní. Je zde však jedna zajímavá postava, je to syn paní Benýškové, 

který je slepý a je otázkou, zda tento hendikep něco nesymbolizuje, tato postava se totiž od 

ostatních právě tímto  liší, také je to jediné dítě vystupující v celém příběhu.  Minimálně 

můžeme uvažovat o tom, že je symbolem jisté zaslepenosti a omezenosti zorného úhlu 

postav třetího dvora. 

  Třetí dvůr je tedy podložím k samotnému příběhu, nutno zmínit, že není jediným 

místem, které zde vystupuje. Nacházíme se také na Smíchově, Karlově náměstí  atd. 

Každopádně třetí dvůr je východiskem pro veškeré dění v tomto románu, vyvstává zde tedy 

otázka,  zda  je příčinou neblahých osudů postav. Odpověď na tuto otázku není jasná, ale 

určitě je na místě uvažovat o tom, že tomu tak je. Neúspěch akademického malíře Benýška 

začíná totiž až po tom, co se přistěhuje do volného bytu ve třetím dvoře a také po tom, co se 

do jeho záležitosti začnou míchat postavy, které jsou původními obyvateli tohoto dvora. 

2.5  Technická observatoř v Turbině  
V Turbině se nachází zajímavé a výjimečné místo. Jedná se o observatoř. Observatoře 

slouží ke zkoumání vesmíru,  a tudíž má zřejmě i nějaký symbolický význam v tomto 

románu.  Je  to  román,  který  bere  v potaz industrializaci na začátku 20. století.  Kromě 

observatoře narážíme na již zmíněnou Turbinu, která vede postavy spíše ke zkáze než ke 

štěstí. Turbina vypráví o zkáze rodiny Uliků, majitelů továrny. Továrníkova dcera Tynda se 

snaží prosadit jako pěvkyně, jejím snem je vystupovat v Národním divadle, to se jí po jistých 

peripetiích nakonec podaří, ale její představení je propadák, propadákem je i zprovoznění 

turbiny, do které továrník vložil veškeré své naděje i peníze.  

Zajímavá je poloha technické observatoře, kam jde Máňa za svým budoucím 

manželem Dr. Zouplnou.  Observatoř  se nacházela někde nad Smíchovem „na horoucí 

skále“90. Na tomto místě nám autor nabízí zcela jiný pohled na Prahu: „…ale vyhlídka odtud 

z vysokého nadkošířského úbočí byla jednou z oněch nezapomenutelných modrých 

srpnových  básní  o  Praze,  za  jakých  na  jejím obraze je více blankytu než na nebi, což 

 
89 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. V třetím dvoře. Praha 1922, s. 29. 
90 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Turbina. Praha 1964, s. 77. 
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podmíněno náležitou distancí, naskytující se jenom z této strany města“91  Zde  tedy 

spatřujeme jakýsi nadhled. Je to jediné místo, kde se autor ocitá mimo Prahu a dává nám 

možnost vidět Prahu z jiné perspektivy. Najdeme zde jisté propojení místa s osudy postav. 

Autor nám tím možná symbolizuje distanci dvou výše zmíněných postav od marných osudů 

jiných,  v tomto románě hlavnějších,  postav.  Zajímavé je i to, že autor zvolil zrovna 

observatoř. Je otázkou, zda byla zamýšlena její funkce, tedy pozorování hvězd, jako nějaký 

symbol. Hvězdy představují něco nedosažitelného, vzdáleného. Mohl by to být tedy symbol 

pro  nedosažené  cíle Tyndy, která nedosáhne úspěchu ve své kariéře,  samozřejmě také 

neblahého osudu továrny a jejího majitele.  

2.6  Stavba   
Nyní se budeme věnovat románu, který byl vydán v roce 1908, Kašpar Lén Mstitel. 

Již podle názvu poznáme, že se jedná o román, který bude mít co do činění s pomstou. 

Kašpar Lén se pomstí jistému  bohatému  kupci  Konopíkovi.  Tento  kupec totiž  dovedl  k 

sebevraždě Kryštofa, Lénovo starého přítele. Dcera Kryštofa pak zůstává sama (Lén je v té 

době na vojně) a je nucena živit se prostitucí. Titulní postava toužící po pomstě spřádá plán 

na vraždu Konopíka: „Ej, ať tak či onak, od té chvíle věděl, že jej zabije, pana Konopíka, 

když už bylo jisto, že jej zabít musí. Musí!“92 K jeho smrti nakonec dojde na jeho stavbě, kde 

Lén shodou okolností pracuje jako zedník. 

  Román je rozdělen na dvě části, první část vypráví o návratu Léna z vojny a o zjištění 

okolností, které ho vedou k oné pomstě. Většina této části románu se odehrává na stavbě 

obchodníka Konopíka. Tato část knihy patří událostem, které jsou viděny hlavní postavou, 

o čemž se ostatně zmiňuje Jiří Brabec v předmluvě tohoto románu (vydání z roku 1962). 

Naopak druhá část vypadá jinak, o Lénovi už se pouze hovoří a je pouze objektem děje.93 

Tato část čtenáře zasvěcuje do soudního řízení, které řeší Lénovu vinu. Soudní proces na 

první pohled vypadá naprosto jasně a je zřejmé, že cihlu na Jindřicha Konopíka nemohl hodit 

nikdo jiný než Lén, ale jsou zde jisté okolnosti, které vinu Kašpara Léna popírají: „Žaloba, 

která  s velkou oblibou užívala slůvka „nutně“, na tomto svém nejsilnějším místě byla 

 
91 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Turbina. Praha 1964, s. 77. 
92 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Kašpar Lén mstitel. Praha 1962, s. 61. 
93 Tamtéž. s. 20. 
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nejslabší. Neboť obžalovaný Kašpar Lén nalezen byl u řečeného poklopu ovšem ve stavu 

naprosté strnulosti bez vědomí, […] jsa stižen zápalem plic, ze kterého uzdravení bylo jenom 

poměrné a zůstavilo tuberkulosní infiltrát plicních hrotů.“94 Kašpar Lén však pomohl vyřešit 

soudní proces variantou nejjednodušší, při soudním jednání zemřel. „Tak udělal Kašpar Lén 

z dlouhého krátký proces.“95  

  Nyní se zaměříme na onu stavbu, které je věnována tato kapitola. Stavba je 

prostředí jedné  z nejnižších vrstev. Vzrůst nového objektu znamená pro majitele štěstí a 

radost z něčeho nového. Na opačné straně však stojí obrovská dřina dělníků a stavba si tu a 

tam může  dokonce  vyžádat  oběti na životech. Na stavbě (jako v každém společenství) 

funguje určitá hierarchie. Máme zde postavy, které mají své funkce. Z postav pracujících na 

stavbě vyniká upovídaný stařík přezdívaný „dědekfajfka“ – podle jeho fajfky. Dělníci si ze 

staříka utahují a jediný Lén staříka pokaždé vyslechne. Tento „dědekfajfka“ na stavbě 

nešťastnou náhodou zahyne a je možná předzvěstí smrti dalších dvou postav: „Budete vidět, 

že ještě půjdou dva… pamatujte si to, že na každý stavbě, dyž se někdo zabil, nezůstalo při 

jednom nebožtíku, a dyž jeden vzal za svý, byli vždycky nejmíň tři…“96 A opravdu, k naplnění 

předpovědi opravdu dojde. Druhý byl Jindřich Konopík, třetí Kašpar Lén. Ten na stavbě sice 

nezahynul, ale v jistém smyslu ho stavba ke smrti dovedla. 

  Skutečnost smrti na stavbě nás zavádí k myšlence, jak kruté je prostředí takového 

rázu. Uvědomíme si, jaká je hluboká společenská propast mezi panem Konopíkem (bohatým 

a zajištěným obchodníkem) a dělníky. Konopík může svým vydřidušstvím za to, že se stala 

Mařka prostitutkou a za to, že její otec zemřel. Možná, že autor upozorňuje na vinu těchto 

vysokých vrstev, které svým dělníkům ani pořádně nezaplatí. Autor však tuto vyšší vrstvu 

zobrazí i značně ironicky – Konopík totiž zemře na své vlastní stavbě, kterou si zaplatil a 

zprostředkoval. V podstatě bychom mohli říci, že jeho celoživotní snažení ho přivedlo do 

hrobu. Zajímavé je i to, že je zabit cihlou, která by v podstatě mohla celou stavbu symbolicky 

zastupovat, stavbu jeho života. Na druhou stranu, Lén, který chce osoby dotčené 

obchodníkovým chováním pomstít  (a tím pádem symbolicky pomstít celou společenskou 

vrstvu, jíž je příslušníkem), také nedopadne dobře.  Pomsta  sice  nakonec  dojde  k 

 
94 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Kašpar Lén mstitel. Praha 1962. s. 177. 
95 Tamtéž. s. 248. 
96 Tamtéž. s. 128. 
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svému naplnění, Lén však není v očích příslušníku nižší vrstvy považován za žádného 

hrdinu. Možná, že je to částečně způsobeno tím, že čin není ani náležitě potrestán a trochu 

tak ztrácí na své vážnosti.    

Závěrem této kapitoly  konstatujeme, že stavba v tomto románu rozhodně hraje 

velkou roli. Minimálně je to prostředí tohoto románu a celý ho  tak stmeluje, ale také v ní 

můžeme hledat nějaké symbolické významy. Např. symbol vykořisťování nižších 

pracujících vrstev společnosti, kde je smrt na denním pořádku. ČapekChod však bohatou 

vrstvu nepodává jako nějakou hrůzyplnou a neporazitelnou, ale podává ji v ironickém světle 

tak, že jí může nakonec stavba třeba i spadnout na hlavu. 

2.7  Soud   

2.7.1  Soud v románu Kašpar Lén mstitel  

Karel Matěj Čapek Chod věnuje soudu téměř polovinu knihy. Jak již bylo řečeno, je 

to druhá část knihy, která je napsána jiným způsobem než ta první. Kašpar Lén je v této části 

už jen pouhým objektem, mohli bychom říci, že je zde již pouze jako figurka, jejíž proces 

vyvolává ve společnosti obrovskou senzaci: „Lénův proces byl sensací prvního řádu, jak 

psali soudní reportéři.“97 Proč v této práci zmiňujeme zrovna toto místo? Je to místo, které 

se od předcházejících značně liší. Už to není pouhopouhý objekt, pouhá stavba, místo 

sloužící k setkávání postav nebo uzavřený pokoj. Je to místo spojené se státní mocí. Soud je 

vlastně také trochu děj, tím se od ostatních zmiňovaných míst také značně liší. V naší práci 

budeme soud brát jako pole pro hru s aférami, pestrými zápletkami, kdy se dovídáme další 

záležitosti týkajících se jednotlivých postav, to už ne ze subjektivního pohledu postavy, ale 

ze všech možných úhlů, například prostřednictvím výpovědi svědků.  

Soudní síň je prostor, který vyvolává v člověku jistý respekt. Kdo stane před soudem, 

v podstatě stane před celým státním aparátem. Karel Matěj Čapek Chod nevyužívá toto 

místo k tomu, abychom se dozvěděli, jaký trest si obviněný za svou vinu odpyká, spíše je to 

místo, které má pobavit, mnohdy až téměř absurdními situacemi. V románu Kašpar Lén 

mstitel v „soudní“ části vyčnívá záležitost týkající se milostných pletek obžalovaného, tedy 

Léna. Vystupuje zde Mařka (zmiňovaná v kapitole o stavbě) a její sokyně Kabourková. 

 
97 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Kašpar Lén mstitel. Praha 1962. s. 173. 
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Případ Léna zde působí téměř jako jen pouhé podloží. Mařka se u soudu  dovídá  o 

Kabourkové  a  o  jejích  milostných  plánech  s Lénem, to ji absolutně vykolejí, čtenář je 

dokonce svědkem plánování její sebevraždy. Kabourková vystupuje jako svědek a její 

výstup působí značně komicky nejen na účastníky soudu, ale také na čtenáře, snaží se obhájit 

Kašpara Léna. Mařky svědectví, které nebylo původně ani plánováno, je umístěno na konec 

této části a vypovídá spíše v neprospěch Léna, který po tomto výstupu padá na zem a umírá.  

Jsme tedy svědky senzace, kterou autor zobrazuje mistrně. Častým užíváním trpného 

rodu a odosobněným objektivním vyjadřováním nás zavádí do soudního líčení velmi 

důvěrně. Tento styl s prvky soudně–administrativními vyčnívá svou komikou, komicky 

působí hlavně použití odborných slov postavených do složité větné struktury pro záležitosti 

velmi přízemní, zmiňme např.: „…že totiž žádná hmota není s to svéčinně v pohyb se uvésti, 

a na základě podotknutí opilého, potomně zemřelého nádeníka zkonstruovati skutečnou 

úkladnou vraždu…“98 nebo: „…když z důvodu, pro psychology v obecenstvu zjevného, aby 

totiž zeslabila nepříznivý dojem nelegitimního požehnání svého klína, sama od sebe dodala, 

že to byly třikrát dvojčata.“99 Je tedy velmi zajímavé, jak autor toto místo z reálného života, 

často obávané, v knize  využívá a samozřejmě také zlehčuje jeho závažnost svým 

charakteristickým autorským způsobem.  

2.7.2  Soudní síň v románu V třetím dvoře  

Soudní výjev v románu V třetím dvoře je poněkud kratší a netvoří význačnou část 

knihy.  Přesto je tato  část pro  literární  analýzu  zajímavá  a  v lecčem se  podobá  soudu 

v Kašparu Lénu mstiteli. U soudu figuruje také žena, která je ale nyní v pozici obžalované. 

Soud  v tomto díle je odbočkou od hlavní příběhové linie, ale samozřejmě s ní  jistým 

způsobem souvisí. Postava jménem Richard Terttlo, pomocník v advokátní  kanceláři,  se 

účastní boje  o dědictví paní Benýškové. Richard se podílí na padělaní křestního  listu. 

V okamžiku, kdy přemýšlí o svém činu a bojí se, že bude nést za svůj čin následky, dostává 

se k soudu. Má v tu chvíli totiž „slabou chvilku“ a přemýšlí o tom, že se udá. Náhodou se 

však připlete k soudnímu řízení, které se ho také týká. Jedná se o soud trafikantky, která mu 

zadarmo dává doutníky a půjčuje peníze – právě za tento čin je žalována. Trafikantka je 

 
98 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. Kašpar Lén mstitel. Praha 1962. s. 231. 
99 Tamtéž. s. 211. 
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vnímána  komicky, tedy podobně jako paní Kabourková v Lénu  mstiteli.  Její  zjev  není 

reprezentativní a u soudu funguje jako zesměšňovaná figurka. Richard Terttlo se snaží u 

soudu být nezpozorován, jelikož v kauze je primárně o něj. Trafikantka jeho jméno zapírá a 

označuje ho jako tajného milence, Richard mezitím trne hrůzou, kdy jeho jméno u soudu 

zazní. Nakonec se na něj nepřijde a čtenář je svědkem toho,  jak  mu  tento  proces  dodal 

sebevědomí, které před samotným soudem ještě neměl.  Ze soudní síně vychází plný 

pozitivního smýšlení a k sebeudání už necítí žádný důvod: „On a její milenec! Fuj! Co si to 

myslí!  K smíchu! Vždyť ji vůbec tentokráte poprvé viděl. Vždyť se jí vlastně nikdy ani 

pořádně do tváře nepodíval a mimo okénkem tabáčnické boudy ani slovo s ní nepromluvil! 

[…] A ostatně mu ta ohava doutníky a peníze sama vnucovala. A teď by si k němu dělala 

naposled snad nějaké právo. […] A ejhle! Na svoje dnešní setkání s Benýškem a na svůj 

hrozný strach, který jím po celé Praze strkal a vlastně až do novoměstské radnice přivedl, 

málem by byl zapomněl.“100 

  V tomto románu má soud tedy o něco menší význam než v románu výše 

zmiňovaném, přesto je však pro tuto knihu charakteristický a nelze ho opomenout. Nevíme, 

jestli soud v tomto díle nese nějakou zásadní funkci. Možná má podtrhnout charakter jedné 

z postav, a to Richarda Terttla, každopádně z románu vyplývá, že o obžalovanou trafikantku 

ani tak nejde. Ta zde slouží zřejmě pro doplnění a zpestření románu. Lze však usuzovat, že 

soud byl pro autora zřejmě velmi oblíbenou záležitostí, která mu umožnila „pohrát“ si 

s postavami a přivést je často až do trapných a zesměšňujících situací.  

   

 

 

   

   

 

 

 
100 ČAPEK CHOD, Karel Matěj. V třetím dvoře. Praha 1922, s. 198. 



40 
 

Závěr  

V naší bakalářské práci jsme se pokusili popsat způsob práce Karla Matěje Čapka 

Choda  s místy,  které  v jeho textech zaujímají svou charakteristickou roli a většinou se i 

určitou mírou odrážejí v osudech postav. Nefungují tedy vždy jen jako podloží pro jejich 

fungování, ale výrazně se podílejí na celkovém charakteru autorových románů nebo povídek.  

První  analýzy  se  týkaly  Malé  Strany.  Toto prostředí jsme popsali hlavně z důvodů 

literární paměti, kterou Malá Strana získala primárně díky Povídkám malostranským Jana 

Nerudy a romanetům Jakuba Arbesa. ČapekChod si tuto skutečnost dozajista uvědomoval 

a  podle  toho  s Malou  Stranou  také  pracoval, např. romaneto Nejzápadnější Slovan se 

inspiruje Svatým Xaveriem, převzalo odsud svůj tajemný charakter Malé Strany. V druhé 

analýze jsme pojednali o tajemném domě. Tato analýza vychází z publikace  Daniely 

Hodrové,  která  obsahuje  kapitolu  o tajemném domě. ČapekChod  s tajemností  pracuje 

celkem často.  Zmínili jsme opět Nejzápadnějšího Slovana a Turbinu, ve které se jeden 

takový dům také nachází. Román Turbina nám posloužil i k dokázání skutečnosti, že místo 

svým charakterem může předurčit osud postav, konkrétně jsme o tom pojednali v kapitole 

Residence boháče, pana Moura a Labyrint Antonína Vondrejce. Román Antonín Vondrejc 

nám kromě labyrintu poskytl i další zajímavé místo – hospodu. Ta funguje většinou jako 

jakási brána do vyprávění vedlejších postav. Následující kapitola se týká uzavřeného 

prostoru. Svou uzavřeností vyčnívá román V třetím dvoře, v němž toto prostředí možná také 

předurčuje neblahý osud postav. Jistě tomu tak je v románu Antonín Vondrejc, kde Antonín 

tráví své poslední měsíce života v uzavřeném pokoji, z kterého se může dostat jen pomocí 

odchodu do svého nitra. Další kapitola znázorňuje stavbu jako místo msty nižších 

společenských vrstev těm vyšším. Soud interpretujeme jako místo, které má komickou 

funkci, což u soudu není typickým jevem, spíše je to místo, které způsobuje strach, ale 

samozřejmě také zvědavost, proto kapitola o soudu mluví jako o místě plném senzace. 

Interpretace většinou vychází z pojetí Daniely Hodrové, o kterém hovoříme v teoretické 

kapitole. Daniela Hodrová většinou užívá pojem místo (ne prostor), které definuje Sémantika 

narativního prostoru Tomáše Kubíčka a Soni Šinclové tak, že má schopnost nosit kulturní 

paměť. Prostor je pak soubor objektů, jenž vytváří prostředí. S pojmem prostor pracujeme 

v kapitole o Třetím dvoře, interpretace však vychází opět z pojetí  Daniely  Hodrové. 
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Nepracujeme totiž s tím, jak se tyto postavy ve Třetím dvoře pohybují a např. za jaké hranice 

se mohou dostat, ale spíše s tím, jaký má Třetí dvůr na postavy vliv. Tento přístup 

považujeme při práci s prózami ČapkaChoda za směrodatnější. Autor totiž jako český 

naturalista počítá s tím, že prostředí a příslušnost k určité společenské vrstvě se význačně 

podílejí na lidském osudu. Lidé nemají kvůli své předurčenosti mnoho možností svůj osud 

změnit. Toto se pak samozřejmě odráží nejen ve funkci jednotlivých míst, ale i ve funkci 

celé Prahy, jež v dílech Karla Matěje Čapka Choda maří naděje a cíle vystupujících postav.  
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