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Příloha č. 1 

Básník 

 
Úvodní otázky: 

 Viděl jsi někdy film s detektivním příběhem? Jaké detektivní příběhy znáš? 

 Jak takové vyšetřování probíhá? Kdo je svědek? Co jsou to důkazy? 

 Proč si myslíš, že se příběh jmenuje Básník? 

 

Hlavní postavy: 

policista dr. Mejzlík       strážník číslo 141     svědek Jan Králík      básník Jaroslav Nerad 

                             
           

Slovníček: 

 

dr. – doktor; titul 

 

strážníkovi – strážník = policista 

 

bábu – bábě - bába = stará paní 

 
 

z výfuku - výfuk = trubka auta, ze které vychází kouř  
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svědka - svědek = člověk, který viděl, co se stalo 

podrobnost = detail, malá věc 

za úsvitu - úsvit = slunce, které vychází 

 
 

účty - účet = papír, na kterém je napsáno, co musím zaplatit (př. účet za telefon) nebo co jsem 

zaplatila (př. účet za nákup) 

 
 

recitovat = číst báseň 

abstrakce = vymyšlená představa 

červánky = obloha, která je červená, protože zapadá slunce 

 
 

Malajci = lidé hnědé pleti, kteří žijí na Malajském poloostrově 

 
 

 

Byla to normální policejní událost. Ve čtyři hodiny ráno srazilo auto v Žitné ulici opilou 

starou paní a rychle odjelo. A teď měl mladý policista dr. Mejzlík vyšetřit, které auto to bylo. Bylo to 

pro něj důležité. 

„Hm,“ řekl dr. Mejzlík strážníkovi číslo 141, „tak vy jste viděl auto, jak jede rychle a na zemi 

tělo paní.  Co jste nejdřív udělal? 

„Nejdřív jsem běžel k té mrtvé paní,“ řekl strážník, „abych jí dal první pomoc.“ 

„Nejdřív jste se měl podívat na to auto,“ řekl dr. Mejzlík, „a potom bábě pomoct. Takže číslo 

auta jste neviděl?“ 

„Myslím,“řekl strážník číslo 141, „že auto bylo tmavý. Možná bylo modrý nebo červený. 

Neviděl jsem barvu auta, protože tam byl kouř z výfuku.“ 

„Achjo,“ naříkal dr. Mejzlík, „jak potom zjistím, které to bylo auto? Mám se ptát každého 

řidiče auta: Srazil jste starou bábu? Nebo co s tím mám dělat?“ 
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Strážník pokrčil rameny. „Prosím,“ řekl, „mně se přihlásil jeden svědek. Ale taky nic neví. On 

čeká vedle v místnosti.“ 

„Tak ho zavolejte,“řekl dr. Mejzlík. Byl zoufalý. „Prosím řekněte mi jméno a bydliště,“ řekl a 

na svědka se nepodíval.  

„Jan Králík. Jsem student,“ řekl svědek. „Tak vy jste viděl dnes ráno ve čtyři hodiny, jak 

srazilo neznámé auto Boženu Macháčkovou.“ 

„Ano, a já musím říct, že řidič je vinen. Prosím, pane policisto, ulice byla volná a řidič měl 

auto zpomalit.“ 

„Jak jste stál daleko?“ zeptal se ho dr. Mejzlík. 

„Asi deset kroků od něj. Já jsem šel se svým kamarádem z kavárny, a když jsme byli v Žitné 

ulici…“  

„Kdo je váš kamarád?“ zeptal se znovu dr. Mejzlík. „On tu není napsaný.“ 

„Jaroslav Nerad, básník,“řekl svědek pyšně. „Ale ten by vám asi nic neřekl.“ 

„Proč ne?“ zeptal se nervózně dr. Mejzlík. 

„Protože on…je básník. Když se stalo to neštěstí, začal plakat a utíkal domů jako malé dítě. 

Tedy když jsme byli v Žitné ulici, přijelo velkou rychlostí auto…“ 

„Které mělo číslo?“ 

„To nevím. Toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu rychlou jízdu, a zrovna jsem si řekl, 

že…“ 

„A jaké to bylo auto?“ zeptal se dr. Mejzlík. 

„Poznal jsem motor, ale značku auta neznám.“ 

„A jakou mělo barvu? Kdo v něm seděl? Byla střecha otevřená nebo zavřená?“ 

„To nevím,“ řekl svědek. „Myslím, že to byl černý vůz, ale nejsem si jistý, protože když se 

stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi: Ten řidič srazí člověka a vůbec se nezastaví!“ 

„Hm,“ řekl dr. Mejzlík nespokojeně, „to je správné, ale já bych byl rád, kdybyste viděl číslo 

auta. Tak vám děkuji, pane Králíku, můžete jít.“ 

Za hodinu zazvonil na zvonek strážník číslo 141 doma u básníka Jaroslava Nerada. Pan 

básník spal. Když básník otevřel dveře, byl překvapený, proč musí jít k policii. „ Musím tam jít? Já si 

nic nepamatuju. Byl jsem…“ 

„opilej,“ řekl strážník. „Pane, já jsem poznal hodně básníků. Tak se, pane, oblečte. Mám 

čekat?“ 

Potom si básník a strážník začali povídat. Povídali si celou cestu na policii. 

„Vy jste pan Nerad Jaroslav, básník,“ řekl mu dr. Mejzlík. „Pane svědku, vy jste byl při tom, 

když neznámé auto srazilo Boženu Macháčkovou.“ 

„Ano,“ řekl básník. 

„Mohl byste mi říci, jaké to bylo auto? Jestli mělo střechu otevřenou nebo zavřenou, jakou 

mělo barvu, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?“ 

Básník přemýšlel. „To nevím,“ řekl, „Já jsem to neviděl.“ 

„Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?“ zeptal se dr. Mejzlík. 

„Ne,“ řekl básník upřímně. „Já si podrobností nevšímám.“ 

„Tak prosím vás,“ začal mluvit dr. Mejzlík, „čeho jste si všiml?“ 

„Toho celého okolí,“ povídá básník. „Tu opuštěnou ulici…takovou dlouhou…za úsvitu…a 

stará paní jak leží na zemi.“ Najednou vyskočil. „Vždyť já jsem o tom napsal báseň, když jsem přišel 

domů!“ Hledal v kapsách a vytahal obálky, účty a jiné papíry. „Ne, tohle to není,“ řekl, „tohle taky 

ne…Počkejte, asi je to tohle.“ 
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„Ukažte mi to,“ řekl dr. Mejzlík. 

„Jestli chcete, já vám to přečtu.“ A začal recitovat. 

 

„Marš tmavých domů ráz dva zastavit stát 

úsvit na mandolínu hrá 

proč dívko proč se červenáš 

pojedem vozem 120 HP na konec světa 

nebo do Singapore 

zastavte zastavte vůz letí 

naše veliká láska v prachu leží 

dívka zlomený květ 

labutí šíje ňadra buben a činely 

proč tolik pláču“ 

 

„A to je celé,“ řekl Jaroslav Nerad. 

„Prosím vás,“ řekl dr. Mejzlík, „co to znamená?“ 

„To je to neštěstí s autem,“ diví se básník. „Copak tomu nerozumíte?“ 

„Myslím, že ne,“ řekl dr. Mejzlík. „Není v té básni napsané, že dne 15. července ve čtyři 

hodiny ráno v Žitné ulici srazilo auto šedesátiletou opilou starou Boženu Macháčkovou. Raněná byla 

odvezena do Všeobecné nemocnice a umírá.“ 

„Takhle to v básni nemá být napsáno. Báseň je velká abstrakce. Člověk jí musí rozumět,“ 

řekl Jaroslav Nerad. 

„Prosím vás,“ řekl naštvaně dr. Mejzlík. „Nebo půjčte mi tu 

báseň. Děkuju. Tak tu máme napsáno: ‚Marš tmavých domů ráz 

dva zastavit stát‘ tohle mi, prosím, přeložte…“ 

„To je přece Žitná ulice,“ řekl básník. „Takové dvě řady 

domů.“ 

„A proč to není třeba Národní třída?“ ptal se dr. Mejzlík. 

„Protože ta není rovná,“ odpověděl básník. 

„Tak co je tam dalšího napsáno. ‚Úsvit na mandolínu hrá, proč dívko proč se červenáš‘ 

prosím vás, kdo je ta dívka?“ 

„Červánky,“ řekl básník.  

 

 

„Aha, omlouvám se. ‚Pojedem vozem 120 HP na konec světa‘ Co to znamená?“ 

„To asi přijelo to auto,“ vysvětloval básník. 

„A měl 120 HP?“ 

„To já nevím. To znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na 

konec světa.“ 

„Aha. ‚Nebo do Singapore‘ – Proč do Singapore?“ 

Básník pokrčil rameny. „To už nevím. Třeba proto, že tam jsou Malajci.“ 

„A proč Malajci?“ 

„Možná, že ten vůz byl hnědý.“ Odpověděl básník. „Něco hnědého tam 

bylo. Proč bych do básně psal Singapore?“ 

„To auto bylo červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?“ řekl dr. 
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Mejzlík. 

„Vyberte si hnědý,“ poradil básník. „To je hezká barva.“ 

„Naše veliká láska v prachu leží dívka zlomený květ, „četl další verš dr. Mejzlík. „Ten 

zlomený květ, to je ta opilá baba?“ 

„Přece nebudu psát o opilé babě,“ řekl básník. 

„Byla to prostě žena.“ 

„Aha. A co je tohle: ‚labutí šíje ňadra buben a činely.‘ “ 

 Básník přemýšlel. „Nepřipomíná vám dvojka jako labutí šíje?“ a napsal tužkou 2.  

 

 

 

 

 

 

„Aha,“ řekl dr. Mejzlík. „A co ta ňadra?“ 

„To je přece 3, dva obloučky, ne?“ divil se básník. 

 

 

 

 

 

 

„Ještě tam máte buben a činely,“ vykřikl dr. Mejzlík. 

„Buben a činely,“ přemýšlel básník Nerad, „Buben a činely…to by snad mohla být pětka, 

ne?“ řekl a napsal číslici 5. „To bříško je jako buben, a nahoře činely-„ 

 
„Počkejte,“ řekl dr. Mejzlík a napsal si na papírek 235. „Jste si tím jistý, že to auto mělo číslo 

235?“ 

„Já jsem si vůbec žádného čísla nevšiml,“ řekl Jaroslav Nerad. „Ale něco takového tam 

muselo být.“  

Za dva dny navštívil dr. Mejzlík básníka. Básník nespal. Měl doma dívku a nemohl najít židli 

pro policistu. 

„Já už za chvíli jdu,“ řekl dr. Mejzlík. „Já vám jen jdu říci, že to bylo opravdu auto číslo 235.“ 

„Jaké auto?“ divil se básník. 

„Labutí šíje ňadra buben a činely,“ řekl rychle dr. Mejzlík. „A Singapore taky.“ 

„Aha, už vím,“ řekl básník. „Chcete, abych vám přečetl další básně? Teď už jim budete 

rozumět.“ 

„Až jindy,“ řekl rychle policista. 
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Kontrolní otázky: 

 

1. Popište, co se stalo za neštěstí. 

Datum: 

Čas: 

Místo: 

Co se stalo: 

(15. července ráno ve čtyři hodiny byla v Žitné ulici sražena stará žena neznámým 

autem) 

2. Kdo vyšetřoval neštěstí? (policista dr. Mejzlík) 

3. Kdo je svědek? Vypiš jména všech svědků. 

(„vlastní definice“, strážník číslo 141, básník Jaroslav Nerad a Jan Králík) 

4. Kdo nakonec pomohl s vyřešením a jak? (básník, napsal báseň) 

5. Jaké mělo auto barvu a číslo? (hnědou, 235) 
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Příloha č. 2 

Karel Čapek – R.U.R. 

 

R.U.R. je vědeckofantastické drama. Obsahuje předehru a 3 dějství. V příběhu se dozvíme, jaký 

negativní vliv může mít rozvoj techniky na lidstvo.  

ÚVODNÍ OTÁZKY: 

 Doma máte určitě televizi, počítač, telefony a další techniku. Zamyslete se nad tím, jaký 

negativní vliv to může mít na člověka?  

 Co myslíte, že znamená zkratka R.U.R.?  

(zkratka firmy Rossum’s Univerzal Robots) 

 V tomto díle poprvé zaznělo slovo „robot“. Dokážete robota popsat a nakreslit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaký je rozdíl mezi robotem a člověkem? 

 Představte si, že by mezi lidmi chodili roboti. Co by se mohlo stát? 

 O čem si myslíte, že bude příběh vyprávět? 

 Připomeňte si, jak vypadá drama a co jsou to scénické poznámky.  
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 Nyní se seznamte s hlavními postavami: 

 

Harry Domin – centrální ředitel Rossumových Univerzálních Robotů 

Má 38 let, je vysoký, oholený. 

Inž. Fabry – generální technický ředitel R.U.R. 

Oholený, má světle hnědé vlasy, vážnou tvář. 

Dr. Gall – přednosta fyziologického a výzkumného oddělení R.U.R. 

Má malou postavu a černý knír. 

Dr.  Hallemeier - přednosta ústavu pro psychologii a výchovu robotů R.U.R. 

Má velkou postavu, zrzavý knír a zrzavé kudrnaté vlasy. 

Konzul Busman - generální komerční ředitel R.U.R. 

Je tlustý, plešatý, nosí brýle a má rád peníze. 

Stavitel Alquist - šéf staveb R.U.R. 

Je starší než ostatní, má dlouhé, šedivé vlasy a vousy. 

Helena Gloryová 

Elegantní dáma. 

Nána – chůva Heleny 

Marius Robot 

Sulla Robotka 

Radius Robot 

Damon Robot 

1. Robot 

2. Robot 

3. Robot 

4. Robot 

Primus Robot 

Helena Robotka 

Robotský sluha 

a další roboti
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R.U.R – Karel Čapek  

 
Roboti jsou oblečeni jako lidé. Jsou strnulí. Mají bundy s páskem a na hrudníku napsané číslo. 

   

 Po předehře a druhém aktu přestávka. 

Předehra: 

Hlavní kancelář továrny Rossumś Universal Robots. Vpravo vchod. Okny v průčelní stěně pohled na 

nekonečné řady továrních budov. Vlevo další ředitelské místnosti. 

Domin: (Sedí u velkého stolu v otáčecím křesle. Na stole je lampička, telefon, těžítka, atd., na stěně 

vlevo veliké mapy, veliký kalendář, hodiny, na stěně vpravo plakáty atd. Na zemi je nádherný koberec, 

vpravo kulatý stůl, pohovka, kožená klubovní křesla a knihovna, ve které jsou místo knih lahve s vínem 

a kořalkami. Vlevo je pokladna. Vedle Dominova stolu je psací stroj, na kterém píše dívka Sulla.) 

Domin: (Sedí v křesle a diktuje Sulle, která píše na psacím stroji.) - neručíme za zboží, které bylo 

poškozené dopravou1. Upozorňujeme, že loď není vhodná k dopravě Robotů.  Rossum´s Universal 

Robots.  Hotovo? 

Sulla: Ano. 

Domin: (Vezme nový list papíru.) Potvrzujeme objednávku na 1 500 Robotů- (Zazvoní telefon. 

Domin telefon zvedne a mluví.) Haló – Zde centrální – ano- zajisté. Ale ano, jako vždycky. -ovšem, 

zavolejte jim. -Dobrá-(Zavěsí telefon.) Kde jsem přestal? 

Sulla: Potvrzujeme objednávku na 1 500 Robotů. 

Domin: (Povídá zamyšleně.) 1 500 Robotů. 1 500 Robotů. 

Marius: (Vstoupí do místnosti.) Pane řediteli, nějaká dáma prosí- 

Domin: Kdo? 

Marius: Nevím. (Podává vizitku 2.) 

                                                           
1 Neručíme za zboží, které bylo poškozené dopravou. – nezaplatíme peníze za škodu; není to náš problém; když 
se při dopravě robotů jeden robot poškodí (rozbije), továrna škodu nezaplatí 
2 vizitka – kartička s údaji (např. jméno, název firmy, telefonní číslo apod.) 
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Domin: (Čte.) Prezident Glory. – Slečna může přijít. 

Marius: (Otevře dveře.) Račte 1paní. 

 

(Vejde Helena Gloryová. Marius odejde.) 

 

Domin: (Vstane.) Račte 3. 

Helena: Ředitel Domin? 

Domin: Ano, to jsem já. 

Helena: Jdu k vám- 

Domin:-s vizitkou 2 prezidenta Gloryho. To stačí. 

Helena: Prezident Glory je můj otec. Jsem Helena Gloryová. 

Domin: Slečno Gloryová, je pro nás neobyčejnou ctí 2, že-že- 

Helena: (Větu doplní.) -že vám nemůžeme ukázat dveře 3. 

Domin:-že smíme pozdravit dceru velkého prezidenta. Prosím, posaďte se. Sullo, můžete odejít.  

 

(Sulla odejde.) 

 

Domin: (Sedne si.) Čím mohu posloužit 4, slečno Gloryová? 

Helena: Já jsem přijela- 

Domin: (Větu doplní.) Chcete vidět továrnu. Každý chce vidět továrnu, slečno Gloryová. 

Helena: A vy továrnu ukážete každému? 

Domin: Jen někomu. Výroba umělých lidí, slečno, je tovární tajemství. 

Helena: Proč mě nenecháte domluvit? 

Domin: Prosím za prominutí5. Chtěla jste říct něco jiného? 

Helena: Chtěla jsem se zeptat- 

Domin: - zda bych vám neukázal továrnu. Ale ovšem, slečno Gloryová. 

Helena: Jak víte, že jsem se na to chtěla ptát? 

Domin: Všichni se ptají stejně. (Vstane.) My vám ukážeme více než ostatním.  

Helena: Děkuji vám. 

Domin: Ale slibte, že nikomu nic neřeknete. 

Helena: (Vstane a podává ruku Dominovi.): Mé čestné slovo 6. 

Domin: Děkuji. Nechtěla byste si sundat závoj7? 

Helena: Ach, ovšem. Promiňte. 

                                                           
1 Račte. - zdvořilostní fráze; uvolním cestu nebo místo jiné osobě; „račte“ můžeme říct i „prosím“;  

             př.: Račte, můžete se posadit. = Prosím, můžete se posadit.  

                    Račte, můžete vstoupit. = Prosím, můžete vstoupit. 
2 Je to pro nás ctí. = vážíme si toho; je to pro nás čest, pocta, poklona 
3 že vám nemůžeme ukázat dveře – „dveře“ znamenají také odchod. Jinak řečeno: že vás nemůžeme vyhodit. 
4 Čím mohu posloužit. = Co pro vás mohu udělat? 
5 Prosím za prominutí. = promiňte = pardon = omlouvám se 
6 Mé čestné slovo. = slibuji 
7 závoj – látka přes obličej, připevněná jako ozdoba na klobouku nebo na vlasech 
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Domin: Prosím. 

Helena: Kdybyste mi pustil ruku, tak bych mohla. 

Domin: (Pustí Heleninu ruku.) Prosím za prominutí. 

Helena: (Sundává závoj.) Chcete vidět, jestli nejsem vyzvědač 1. Jste opatrní. 

Domin: (Dívá se na Helenu s velkou radostí a Helena se mu moc líbí.) Hm, máte asi pravdu. 

Helena: Vy mi nevěříte? 

Domin: Ale ano, slečno Hele- (Nedořekne její jméno.) pardon, slečno Gloryová. Měla jste dobrou 

cestu? 

Helena: Ano, proč- 

Domin: Protože si myslím, že jste ještě mladá. 

Helena: Půjdeme hned do továrny? 

Domin: Ano. Myslím, že vám je 22 let, ne? 

Helena: 21. Proč to chcete vědět? 

Domin: Protože – jelikož - (Řekne s velkou radostí.) Zůstanete tady déle? 

Helena: Rozhodnu se podle toho, co mi ukážete v továrně. 

Domin: Sakra! Ale ovšem, slečno Gloryová, všechno uvidíte. Prosím, posaďte se, zajímala by vás 

historie vynálezu? 

Helena: Ano, prosím vás. (Sedne si.) 

Domin: Tak tedy. (Sedne si na stůl, dívá se na Helenu s obdivem a mluví rychle.) Roku 1920 filozof 2 

Rossum odcestoval na ostrov, aby studoval živočichy z moře. Také se snažil napodobit živou hmotu 

protoplazmu. Objevil látku, která se chovala jako živá. Bylo to roku 1932. 

Helena: Umíte to nazpaměť? 

Domin: Ano. Můžu pokračovat dál?  

Helena: Třeba. 

Domin: (Řekne s radostí.) A tenkrát, slečno, starý Rossum napsal: „Příroda našla jednu cestu, jak 

organizovat živou hmotu. Je však jiný způsob. Jednodušší a rychlejší. A tuto cestu jsem dnes našel já.“ 

Představte si, slečno, jak sedí nad zkumavkou3 a myslí na to, jak z hmoty vyroste strom nebo i člověk. 

Člověk z jiné hmoty než my. Slečno Gloryová, byl to velký okamžik. 

Helena: Tak dál. 

Domin: Dál? A teď bylo důležité, toho člověka vytvořit. Rozumíte tomu? 

Helena: N-n-nevím. Myslím, že málo. 

Domin: Rossum mohl z hmoty udělat třeba žížalu padesát metrů dlouho. Ale chtěl člověka. A tak 

to udělal. 

Helena: Co? 

Domin: Napodobil člověka. Nejdřív zkusil udělat psa. Trvalo to dlouho. Nakonec se mu to 

nepovedlo a pes hned umřel. Ukážu vám toho psa v muzeu. A pak už vytvářel člověka. 

 

(Pauza.) 

 

Helena: A to nesmím nikomu říct? 

Domin: Nikomu na světě. 

Helena: Škoda, že už jsou informace všude napsané. 

                                                           
1 vyzvědač – špión, člověk, který tajně zjišťuje informace 
2 filosof – myslitel; člověk, který zkoumá svět, člověka, život 
3 zkumavka – skleněná nádoba na pokusy 
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Domin: Škoda. Ale není nikde napsané, že Rossum byl blázen. Dělat lidi může jenom blázen. 

Helena: Ale teď děláte lidi vy! 

Domin: Ano, ale Rossum to myslel jinak. Chtěl dokázat, že člověka nestvořil Bůh. Znáte anatomii 1? 

Helena: Moc ne. 

Domin: Já také moc ne. Rossum chtěl vytvořit umělého člověka i se všemi částmi lidského těla. 

Dokonce i s pohlavními orgány. Ukážu vám v muzeu, co vytvořil. Vůbec se mu to nepovedlo. Bylo to 

hrozné. Ten umělý muž žil 3 dny, ale měl všechny orgány. To bylo pro Rossuma důležité. Potom přijel 

synovec Rossum, a celého umělého člověka změnil. 

Helena: V knížkách je to napsané jinak. 

Domin: V knížkách je napsaný nesmysl. Starý Rossum a synovec Rossum se hádali, každý chtěl 

něco jiného. Synovec Rossum dělal pracovní roboty a starý Rossum pořád nepovedené lidi, kteří 

vypadali jako příšery. Potom umřel. To je celá historie. 

Helena: A co ten synovec Rossum? 

Domin: Synovec Rossum věděl, že je složité vytvořit stejného člověka. Chtěl člověka zjednodušit. 

Nenudí vás to? 

Helena: Ne vůbec, je to zajímavé. 

Domin: A tak vytvořil robota, který jenom pracuje. Robot necítí, nepřemýšlí, že chce jít třeba na 

procházku, tak jako člověk. Robot nic nechce. Roboti nejsou lidé, slečno Gloryová, jsou lepší než my, 

mají úžasnou inteligenci, ale nemají duši. 

Helena: Říká se, že člověk je výrobek, který stvořil Bůh. 

Domin: Bůh nevěděl nic o technice. Rossum si zahrál na Boha. 

Helena: Jak to myslíte? 

Domin: Začal vyrábět NadRoboty. Pracovní obry. Zkusil vytvořit robota vysokého 4 m. Ale Roboti 

se lámali. 

Helen: Lámali? 

Domin: Ano. Najednou jim třeba praskla noha. Naše planeta je malá pro obry. Tak děláme Roboty 

lidské velikosti a hezky oblečené. 

 

 

 
 

Helena: Viděla jsem první Roboty u nás. Vesnice je koupila. Pracují jako metaři 2. Jsou tak divní, 

tak tiší. 

Domin: Viděla jste mou písařku1? 

                                                           
1 anatomie – věda, která se zabývá stavbou živých tvorů, částmi jejich těla 
2 metař – člověk, který zametá ulice 
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Helena: Nevšimla jsem si. 

Domin: (Zvoní na zvonek.) Továrna Rossumových Univerzálních Robotů vyrábí různé Roboty. Ti 

lepší budou žít i dvacet let. 

Helena: Pak umřou? 

Domin: Ano, opotřebují se. 

 

(Vstoupí Sulla.) 

 

Domin: Sullo, ukažte se slečně Gloryové. 

Helena: (Vstane a podává Sulle ruku.) Těší mě. Je vám asi smutno, že? Tak daleko od světa. 

Sulla: To neznám, slečno Gloryová. Račte si sednout, prosím. 

Helena: (Sedne si.) Odkud jste, slečno? 

Sulla: Z továrny. 

Helena: Ach, vy jste se narodila v továrně? 

Sulla: Ano, byla jsem tu udělána. 

Helena: (Lekne se.) Cože? 

Domin: (Směje se.) Sulla není člověk, slečno, Sulla je Robot. 

Helena: Prosím o prominutí- 

Domin: (Položí ruku Sulle na rameno.) Sulla není naštvaná. Podívejte se, slečno Gloryová, jakou 

děláme pleť. Sáhněte jí na tvář. 

Helena: Oh, ne, ne! 

Domin: Nepoznala byste, že je z jiné látky než my. A ty vlasy! Obraťte se, Sullo! 

Helena: Už přestaňte! 

Domin: Promluvte s hostem, Sullo. Je to vzácná návštěva. 

Sulla: Prosím, slečno, posaďte se. (Obě si sednou.) Měla jste dobrou cestu? 

Helena: Ano-za-zajisté. 

Sulla: Nevracejte se lodí Amélie, slečno Gloryová. Barometr2 silně klesá, na 705. Počkejte na loď 

Pensylvánii, to je silná, dobrá loď. 

Domin: Kolik? 

Sulla: Dvacet uzlů za hodinu. 3 Tonáž dvanáct tisíc 4. 

Domin: (Usměje se.) Dost, Sullo, dost. Přestaňte pracovat. Ukažte, jak umíte francouzsky. 

Helena: Vy umíte francouzsky? 

Sulla: Umím čtyři jazyky. Píši Dear Sir! Monsieur! Geehrter Herr! Ctěný pane! 

Helena: (Lekne se.) To je hrozné! Domine, vy jste kouzelník! (Helena nevěří, že Sulla je Robot.) 

Sulla není Robot, Sulla je dívka jako já! Sullo, nehrajte komedii! 

Sulla: Já jsem Robot. 

                                                                                                                                                                                     
1 písařka – žena, která v kanceláři zapisuje informace na papír 
2 barometr – přístroj, který měří jaký je tlak vzduchu 

 
3 Dvacet uzlů za hodinu. - (1 uzel = 1,852 km za hodinu), způsob měření rychlosti na lodi 
4 Tonáž dvanáct tisíc. „tonáž“-určuje objem lodi, kolik toho loď uveze 
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Helena: Ne, ne, vy lžete! Oh, Sullo, já vím, děláte reklamu. Donutili vás, abyste hrála Robota! Vy 

jste stejná dívka jako já! Řekněte to! 

Domin: Omlouvám se, slečno Gloryová. Sulla je Robot. 

Helena: Vy lžete! 

Domin: (Postaví se.) Cože? (Zazvoní.) Promiňte, slečno, pak vás musím přesvědčit. 

 

(Vejde Marius.) 

 

Domin: Marie, vemte Sullu do pitevny 1, aby ji otevřeli. Rychle! 

Helena: Kam? 

Domin: Do pitevny. Až Sullu rozříznou, půjdeme se podívat. 

Helena: Nepůjdu. 

Domin: Promiňte, ale mluvila jste o lži. 

Helena: Vy chcete Sullu zabít? 

Domin: Stroje se nezabíjejí. 

Helena: (Obejme Sullu.) Nebojte se, Sullo, já vás nenechám zemřít! Řekněte, drahoušku, jsou 

k vám všichni tak zlí? To si nesmíte nechat líbit! 

Sulla: Já jsem Robot. 

Helena: To je jedno. Roboti jsou stejně dobří lidé jako my. Sullo, vy chcete, aby do vás řezali? 

Sulla: Ano. 

Helena: Oh, vy se nebojíte smrti? 

Sulla: Neznám, slečno Gloryová. 

Helena: Víte, co by se stalo, kdybyste umřela? 

Sulla: Ano přestala bych se hýbat. 

Helena: To je hrozné! 

Domin: Marie, řekněte slečně, co jste. 

Marius: Robot Marius. 

Domin: Dal byste Sullu do pitevny? 

Marius: Ano. 

Domin: Nebylo by vám Sulli líto? 

Marius: Neznám. 

Domin: Co by se s ní stalo? 

Marius: Přestala by se hýbat. 

Domin: To je smrt. Bojíte se smrti? 

Marius: Ne. 

Domin: Tak vidíte, slečno Gloryová. Robotům nezáleží na životě. Nemají totiž duši a cit.  

Helena: Oh, přestaňte! Pošlete je pryč! 

Domin: Marie, Sullo, můžete odejít. 

 

(Sulla a Marius odejdou.) 

 

Helena: Roboti jsou hrozní! To je ošklivé, co děláte! 

Domin: Proč ošklivé? 

                                                           
1 pitevna – místnost, kde se zkoumají mrtví lidé 
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Helena: Nevím. Proč-proč jste jí dali jméno Sulla? 

Domin: Nelíbí se vám to jméno? 

Helena: Je to mužské jméno. Sulla byl římský vojevůdce1. 

Domin: Oh, mysleli jsme, že Marius a Sulla byli milenci. 

Helena: Ne, Marius a Sulla byli vojevůdci a bojovali proti sobě. 

Domin: Pojďte k oknu. Co vidíte? 

Helena: Zedníky. 

Domin: To jsou Roboti. Všichni naši zedníci jsou Roboti. A tady dole. Vidíte něco? 

Helena: Vidím kancelář. 

Domin: Ano. A v ní? 

Helena: Hodně úředníků. 

Domin: To jsou Roboti. Všichni naši úředníci jsou Roboti. Až uvidíte továrnu- 

(Vtom spustí v továrně píšťaly a sirény 2.) 

Domin: Je poledne. Roboti neví, kdy přestat pracovat. Ve dvě hodiny vám ukážu díže 3. 

Helena: Jaké díže? 

Domin: Díže na těsto. V každé se míchá látka na tisíc Robotů. Máme díže na játra, mozky a tak 

dále. Pak uvidíte továrnu na kosti. Potom vám ukážu přádelnu 4. 

Helena: Jakou přádelnu? 

Domin: Přádelnu nervů. Přádelnu žil. Pak je tu místnost, kde dávají všechno dohromady. Každý 

dělník přidělá jen jednu část, a tak složí celého Robota. Pak přijdou noví Roboti do sušárny. Nakonec 

už mohou jít pracovat do skladiště. 

 

                                                     Přádelna 

 
 

 

Helena: Proboha, hned musejí pracovat? 

Domin: Pardon. Pracují tak, že si zvykají na život. Rostou a vyvíjí se. Pak se výrobky apretují. 

                                                           
1 vojevůdce = velitel, vůdce, vladař 
2 siréna – hlasité zvonění, upozornění, houkačka 
3 díže – nádoba na míchání těsta 
4 přádelna – místnost na výrobu nití 
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Helena: Co to je? 

Domin: Znamená to „škola“. Učí se mluvit, psát a počítat. Mají úžasnou paměť. Naučí se celou 

knihu nazpaměť. Nové věci nevymyslí. Mohli by učit na univerzitách. Dále se v továrně roztřídí a 

rozešlou. Každý den patnáct tisíc Robotů. 

Helena: Zlobíte se na mě? 

Domin: Ale ne! Myslím jenom, že – že jsme mohli mluvit o jiných věcech. Skutečných lidí nás tu je 

málo a žádná žena. Pořád a pořád mluvíme o Robotech. Jsme prokletí, slečno Gloryová. 

Helena: Mě je to tak líto, že jsem řekla, že-že lžete- 

 

(Je slyšet zaklepání.) 

 

Domin: Pojďte dál, kluci. 

 

(Z levé strany vyjdou inž.1 Fabry, dr.2 Hall, dr. Hallemeier, stavitel Alquist.) 

 

Dr. Hall: Pardon, nerušíme? 

Domin: Pojďte sem. Slečno Gloryová, to jsou Alquist, Fabry, Gall, Hallemeier. Tohle je dcera 

prezidenta Gloryho. 

Helena: (Stydí se.) Dobrý den. 

Fabry: Nevěděli jsme- 

Dr. Gall: Jsme velmi rádi- 

Alquist: Vítejte, slečno Gloryová. 

 

(Z pravé strany vrazí Busman.) 

 

Busman: Haló, co se tu děje? 

Domin: To je náš Busman, slečno. (Potom ukáže na Helenu.) Dcera prezidenta Gloryho. 

Helena: Těší mě. 

Busman: Jemináčku, to je sláva! Slečno Gloryová, můžeme do novin napsat, že jste přijela? 

Helena: Ne, ne, prosím vás! 

Domin: Prosím, slečno, posaďte se. 

(Fabry, Busman a Dr. Gall přisouvají židli.) 

Fabry: Prosím- 

Busman: Račte- 

Dr. Gall: Pardon- 

Alquist: Slečno Gloryová, jakou jste měla cestu? 

Dr. Gall: Zůstanete u nás déle? 

Fabry: Co říkáte na továrnu, slečno Gloryová? 

Hallemeier: Vy jste přijela na lodi Amélie? 

Domin: Ticho, nechte mluvit slečnu Gloryovou. 

Helena: (Mluví k Dominovi.) O čem mám s nimi mluvit? 

Domin: (Řekne s údivem.) O čem chcete. 

Helena: Mám…můžu mluvit o všem? 
                                                           
1 Inž. - inženýr 
2 Dr. - doktor 
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Domin: Ano. 

Helena: (Rozmýšlí se, potom řekne.) Řekněte pánové, není vám někdy trapné1, jak se k vám 

chovají? 

Fabry: Kdo, prosím? 

Helena: Všichni lidé. 

(Pánové se diví a jsou zmatení.) 

Alquist: S námi? 

Dr. Gall: Proč si to myslíte? 

Hallemeier: Jéjku! 

Busman: Ale ne, slečno Gloryová! 

Helena: Vy necítíte, že byste mohli žít lépe? 

Dr. Gall: Jak to myslíte? 

Helena: Myslím, že (Vybuchne vzteky.) je to ohavné2! Že je to strašné! (Vstane.) Celá Evropa mluví 

o tom, co se tu s vámi děje! Proto sem jedu, abych továrnu viděla. Je to tisíckrát horší než se povídá! 

Jak to můžete snášet? 

Alquist: Co snášet? 

Helena: Tenhle život. Proboha, vždyť jste lidé jako my. Stejní jako lidé v Evropě, na celém světě! Je 

to hrozné, ohavné, jak žijete! 

Busman: Jéjku slečno! 

Fabry: Ne, kluci, Helena má trochu pravdu. Žijeme v továrně jako indiáni. 

Helena: Hůř než indiáni! Smím, oh, smím vám říkat bratři? 

Busman: Ale ano! 

Helena: Bratři, nepřijela jsem jako dcera prezidenta. Přijela jsem za Ligu humanity3. Bratři, Liga 

humanity má dvě stě tisíc lidí a nabízí vám pomoc. 

Busman: Dvě stě tisíc lidí, to je hodně. 

Fabry: Vidíte, v Evropě jsou dobří lidé, chtějí nám pomoci. 

Dr. Gall: Jakou pomoc? Divadlo? 

Hallemeier: Orchestr? 

Helena: Mnohem víc! 

Alquist: Tebe? 

Helena: Copak já! Zůstanu tady, dokud bude potřeba. 

Busman: Panebože, to je radost! 

Alquist: Domine, půjdu pro slečnu připravit nejlepší pokoj. 

Domin: Počkejte chvilku. Bojím se že, že slečna Gloryová chce ještě něco říct. 

Helena: Ano.  

Domin: Pardon, slečno Gloryová. Opravdu věříte, že mluvíte s Roboty? 

Helena: (Zarazí se.) Ano. 

Domin: Omlouvám se. Ti pánové jsou lidé. 

Helena: (Mluví k pánům.) Vy nejste Roboti? 

Busman: (Směje se.) Nejsme! 

Hallemeier: Fuj Roboti! 

Dr. Gall (Směje se.) 

                                                           
1 trapné - nepříjemné 
2 ohavné = ošklivé 
3 Liga Humanity – skupina lidí, která se stará o spokojený život všech lidí 
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Helena: To není možné! 

Fabry: Opravdu nejsme Roboti. 

Helena: Proč jste mi teda říkal, že jsou všichni vaši úředníci Roboti? 

Domin: Úředníci ano. Ale ředitelové ne. Dovolte, abych vás představil. Inženýr Fabry je generální 

technický ředitel Rossumových Univerzálních Robotů, doktor Gall je přednosta1 fyziologického a 

výzkumného oddělení, doktor Hallemeier je přednosta ústavu pro psychologii a výchovu Robotů. 

Konzul2 Busman, generální komerční ředitel, a stavitel Alquist. 

Helena: Omlouvám se, pánové, že-že-Je to hrozné, co jsem udělala! 

Alquist: To není pravda! Prosím, Sedněte si. 

Helena: (Sedne si.) Jsem hloupé děvče. Teď mě vyhodíte. 

Dr. Gall: Vůbec! Proč bychom vás vyhazovali? 

Helena: Protože už víte, co mám v plánu.  

Domin: Slečno Gloryová, do továrny přišlo hodně lidí, kteří chtěli Roboty změnit. Roboti si všechno 

pamatují, ale jenom pracují. Roboti se ani nesmějí. Ukážu vám skladiště3 Robotů. Je jich tam asi tři sta 

tisíc. 

Busman: Tři sta čtyřicet sedm tisíc. 

Domin: Dobrá. Robotům můžete říkat, co chcete. Můžete jim přečíst Bibli. Co budete chtít. 

Helena: Myslím, že kdyby se jim ukázalo trochu lásky- 

Fabry: To nejde, slečno Gloryová. Robot neví, co je láska. 

Helena: Proč Roboty teda vyrábíte? 

Busman: Hahaha, to je dobré! Proč se dělají Roboti! 

Fabry: Pro práci, slečno. Jeden robot nahradí dva a půl dělníka. Člověk je nedokonalý, musel se 

konečně odstranit. 

Busman: Byl moc drahý. 

Fabry: Člověk byl málo výkonný. Neudělal moc práce. Moderní technice nestačil. A Roboti jsou 

velký pokrok4, že? 

Helena: Co? 

Fabry: Prosím za odpuštění. Je to veliký pokrok dělat stroje. Je to pohodlnější a rychlejší. Každé 

zrychlení je pokrok, slečno. Být dítě je ztráta času. 

Helena: Oh, přestaňte! 

Fabry: Prosím, co chce ta vaše Liga-Liga-Liga humanity? 

Helena: Má chránit Roboty a udělat jim lepší život. 

Fabry: To není špatná myšlenka. Se stroji se má dobře zacházet. Nemám rád rozbité stroje. Prosím 

vás, slečno Gloryová, zapiště nás všechny pány mezi členy té vaší Ligy! 

Helena: Ne, vy tomu nerozumíte. My chceme Roboty vysvobodit! 

Hallemeier: Jak, prosím vás? 

Helena: Máme se k nim chovat jako k lidem. 

Hallemeier: Aha. Mají snad dostávat peníze za práci? Mají se snad sami rozhodovat? 

Helena:  Samozřejmě. 

Hallemeier: Aha. A co by s těmi penězi dělali? 

Helena: Koupili by si, co potřebují a měli by z toho radost. 

                                                           
1 přednosta = hlavní vedoucí 
2 konzul = vyšší úředník 
3 skladiště = místo, kam se ukládají věci 
4 pokrok – úspěch 
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Hallemeier: To je hezké, ale Roboty nic netěší. Co by si koupili? Můžete je krmit slámou, 

ananasem, Robotům je to jedno. Nemají chuť. Nic je nezajímá, slečno Gloryová. Nikdo ještě neviděl, 

aby se Robot usmál. 

Helena: Proč-proč-proč je neuděláte šťastnější? 

Hallemeier: To nejde, slečno Gloryová. Jsou to Roboti. Bez duše. Bez citů. Bez dějin. 

Helena: Bez lásky a vzdoru? 

Hallemeier: Ano. Roboti nemilují nic, ani sebe. A vzdor? Já nevím- 

Helena: Co? 

Hallemeier: Nic. Někdy se zblázní. Říká se tomu „křeč“ Robotů. Robot najednou začne házet věcmi 

kolem sebe, stojí a ukazuje zuby a musí se zničit. Asi nějaká porucha. 

Domin: Vada ve výrobě. 

Helena: Ne, ne, ne to je duše! 

Fabry: Myslíte, že duše ukazuje zuby? 

Domin: Vada se odstraní, slečno Gloryová. Doktor Gall dělá s Roboty pokusy. 

Dr. Gall: Teď dělám nervy na bolest. 

Helena: Nervy na bolest? 

Dr. Gall: Ano. Roboti necítí bolest. Musíme začít vyrábět nervy na velikou bolest. 

Helena: Proč-proč-nedáte jim duši, proč jim chcete dát bolest? 

Dr. Gall: Robot necítí bolest, proto dá ruku do stroje, rozbije si hlavu a poškodí se sám. Musí 

vědět, že to bolí, aby se neničil. 

Helena: Budou šťastnější, když budou cítit bolest? 

Dr. Gall: Ne, ale budou dokonalejší. 

Helena: Proč jim neuděláte duši? 

Dr. Gall: To neumíme. 

Fabry: To nechceme. 

Busman: A výroba bude potom dražší. Snažíme se ušetřit peníze. Vyrábíme jim oblečení, které je 

levné. Vždyť vyrábíme hodně Robotů a bylo by to moc drahé! Všechno se zlevnilo a bude zlevňovat. 

Všude je málo peněz.  

Helena: U nás vyhazují z práce dělníky a kupují Roboty. Proč? 

Busman: Protože je to levnější. 

Alquist: Ano, a všichni dělníci budou bez práce. 

Domin: (Vstane.) Budou, Alquiste. Budou, slečno Gloryová. Ale Rossumovi Univerzální Roboti za 

deset let udělají hodně jídla, hodně pití, hodně všeho. Věcí bude mít každý dost. Vybere si, co bude 

chtít. Nebude bída. Ano, dělníci budou bez práce, ale práce žádná nebude. Všechno udělají Roboti. 

Člověk bude dělat jen to, co miluje. Bude žít a zdokonalovat se. 

Helena: (Vstane.) Bude to tak?  

Domin: Bude. Nikdo už nebude muset dělat práci, kterou nemá rád. 

Alquist: Domine, Domine! Práce k životu patří. 

Domin: Možná ano. Ale člověk nepozná hlad, žízeň, utrpení z práce a únavu. Bude v ráji. 

Helena: Jsem zmatená. Chtěla bych - chtěla bych tomu věřit. 

Dr. Gall: Jste mladší než my, slečno Gloryová. Dočkáte se. 

Hallemeier: Přesně tak. Já myslím, že by si s námi slečna Gloryová mohla dát snídani. 

Helena: Asi bych mohla- 

Fabry: Sláva! Slečno Gloryová, na pět minut odejdeme. 
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(Všichni, kromě Domina, odejdou.) 

 

Helena: Proč jdou všichni pryč? 

Domin: Jdou vařit, slečno Gloryová. 

Helena: Co vařit? 

Domin. Snídani. Nám vaří Roboti a – a – protože nemají chuť, není jídlo dobré. Gall umí dobrou 

omáčku a Busman omeletu. 

Helena: Proboha! To je hostina! A co umí pan stavitel? 

Domin: Alquist? Nic.  Jenom nachystá stůl a – a Fabry sežene trochu ovoce. Bude to velice malá 

snídaně, slečno Gloryová. 

Helena: Chtěla jsem se vás zeptat- 

Domin: Také bych se vás chtěl na něco zeptat. (Postaví své hodinky na stůl.) Máme pět minut 

času. 

Helena: Na co se mě chcete zeptat? 

Domin: Pardon, vy jste se chtěla zeptat první. 

Helena: Snad to nebude hloupá otázka. Proč vyrábíte ženské Roboty když – když 

Domin: Když u nich pohlaví nemá význam? 

Helena: Ano. 

Domin: Lidé chtějí také prodavačky, uklízečky, písařky. Lidé jsou na to zvyklí. 

Helena: A – a řekněte, jsou Roboti – a Robotky – navzájem lhostejní? 

Domin: Ano. Jeden druhého si nevšímají. 

Helena: Oh, to je hrozné! 

Domin: Proč? 

Helena: Je to – je to – tak nepřirozené! Člověk neví, co si o tom má myslet. 

Domin: Třeba jestli je má litovat? 

Helena: Ano. Ale dost! Přestaňte! Na co se chcete zeptat vy? 

Domin: Rád bych se zeptal, slečno Gloryová, jestli si mne nechcete vzít za muže. 

Helena: Ne! Co vás to napadlo? 

Domin: (Dívá se na hodinky.) Ještě tři minuty. Když si nevezmete za muže mne, musíte si vzít 

jednoho z ostatních pánů. 

Helena: Proč bych si vás měla brát za muže? 

Domin: Protože jsme se do vás všichni zamilovali. 

Helena: Cože? Já – já hned odejdu! 

Domin: Heleno, nemůžete odejít. Všichni budeme zklamaní. 

Helena: Ne, ne, mlčte! Nechci žádného! 

Domin: Ještě dvě minuty. 

Helena: To je hrozné! Vemte si za ženu nějakou Robotku. 

Domin: Ta není pravá žena. 

Helena: Chcete si vzít každou ženu, která přijde do továrny? 

Domin: Ne, do vás jsem se zamiloval. 

Helena: Ale já – 

Domin: Ještě jedna minuta. 

Helena: Ale já nechci, proboha! 

Domin: (Položí jí obě ruce na ramena.) Když mě neřeknete do očí něco zlého, nechám vás. 
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Helena: Vy jste surovec1! 

Domin: Muž má být trochu surovec. 

Helena: Vy jste blázen. 

Domin: Člověk má být trochu blázen, Heleno.  

Helena: Prosím vás, pusťte mě! Vždyť mě rozmačkáte! 

Domin: Poslední slovo, Heleno. 

Helena: (Brání se.) Za nic na světě vás nechci. 

 

(Někdo zaklepe. Vejde Busman, dr. Gall a Hallemeier v kuchyňských zástěrách. Fabry s kyticí a Alquist 

s ubrouskem pod paží.) 

 

Domin: Už jste to upekli? 

Busman: (Řekne s radostí.) Ano. 

Domin: My také. 

OPONA 

 

 

 

 

 

Kontrolní otázky: 

1. Kdo Roboty vytvořil jako první? 

2. K čemu Roboti slouží? 

3. Popište Robota. Jaké má vlastnosti? Mají cit (duši)? 

4. Co si o Robotech myslí Helena? 

5. Kdo z hlavních postav není Robot? 

 

                                                           
1 surovec – surový = krutý, drsný, nelítostný, bezcitný, bezohledný 
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DĚJSTVÍ PRVNÍ  

Ve vlastní hře všichni o deset let starší. 

(Helenin salón1. Vlevo dveře do hudebního salónu, vpravo dveře do Heleniny ložnice. Uprostřed okna 

k moři a přístavu. Stolek se zrcadlem a s věcmi, stůl, pohovka a křesla, skříň, psací stolek s lampičkou, 

vpravo krb také s lampičkami.) 

 

(Domin, Fabry, Hallemeier vcházejí zleva po špičkách do salónu a nesou kytice a květináče.) 

 

 

Fabry: Kam to všechno dáme? 

Hallemeier: Uf! (Položí květináč na zem.) Ať sem Helena ještě nechodí. 

Domin: Ona o tom neví. 

Fabry: (Dává kytice do váz.) Aspoň dnes, aby se to nedozvěděla. 

Hallemeier: (Rovná květiny.): U čerta, nechte toho! Koukejte, Harry, tohle je krásná cyklamína2. 

Nový druh, můj poslední – nazval jsem ji Cyclamen Helenae2. 

Domin: (Vyhlíží z okna.) Žádná loď, žádná loď – Pánové, to už je zoufalé. 

Hallemeier: Ticho! Kdyby vás slyšela! 

Domin: O ničem neví. (Zívne si.) Ještěže loď Ultimus připlula včas. 

Fabry: (Nechá květiny a otočí se na Domina.) Myslíte, že připluje už dnes? 

Domin: Nevím – Květiny jsou opravdu krásné! 

Hallemeier: (Přijde k Dominovi) To jsou nové primule3, víte? A tohle je můj nový jasmín3.  

Domin: Ticho! 

(Je slyšet Helenin hlas zprava.) Náno! 

Domin: Pryč odtud! Honem! 

 

(Všichni po špičkách odejdou.) 

 

(Nána vejde hlavními dveřmi na pravé straně.) 

 

Nána: (Uklízí.) Lumpové4! Darebáci1! Já bych je- 

Helena: (Stojí ve dveřích.) Náno, pojďte mi zapnout šaty! 

Nána: Hned to bude. (Zapíná Heleně šaty.) Bože na nebi, to jsou hrozná zvířata5! 

Helena: Roboti? 

Nána: Jo! 

Helena: Co se stalo? 

Nána: Zase dostal jeden Robot záchvat. Začne mlátit do soch a obrazů, cení zuby, má pěnu u 

huby6. Je to blázen, brr. To je horší než zvíře! 

Helena: Který Robot dostal záchvat? 

Nána: Ten – ten – vždyť ani jméno nemá! Ten z knihovny. 

                                                           
1 salón – pokoj 
2 cyklamína = Cyclamen Helenae - název květiny, „Helenae“-název podle Heleny, autor chtěl zdůraznit, že 
květina patří jenom Heleně 
3 primule, jasmín – název květiny 
4 lumpové, darebáci - nadávky 
5 zvířata – autor, chce zdůraznit, že se Roboti chovají jako „zvířata“, chovají se neslušně, chovají se jako blázni 
6 huba - pusa 
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Helena: Radius? 

Nána: Ano, ten. Já je tak nemám ráda.  

Helena: Ale Náno! Nechte toho!  

Nána: Však vy je taky nebudete mít ráda! Proč jste mě sem přivezla? Proč na vás nesmí žádný 

Robot šáhnout? 

Helena: Mám je ráda.  Je mi jich líto. 

Nána: Ale nemáte. Každému člověku musí být protivní. Ani pes od nich nechce pohladit ani krmit. 

Skrčí se a začne výt, když cítí Roboty. Fuj! 

Helena: Pes nemá rozum. 

Nána: Pes je lepší než Robot, Heleno. I pes ví, že Robot je umělý. 

Helena: Prosím tě, Náno, zapínej ty šaty. 

Nána: Hned to bude. Já říkám, to je proti Pánubohu. Roboti jsou ďáblové1. Vyrábět Roboty je proti 

přírodě! (Zvedne ruku.) Je to urážka Pána Boha. Za tohle přijde trest z nebe, strašný trest! 

Helena: Co to tu voní? 

Nána: Kytky. Pán je sem dal. 

Helena: Ty jsou krásné! Náno, podívejte se! Co je dnes? 

Nána: Nevím. Ale měl by být konec svět. 

 

(Je slyšet zaklepání na dveře.) 

 

Helena: Harry? 

 

(Do místnosti vejde Domin.) 

 

Helena: Harry, co je dnes? 

Domin: Hádej! 

Helena: Můj svátek? Ne! Narozeniny? 

Domin: Něco lepšího. 

Helena: Já nevím – Řekni mi to rychle! 

Domin: Dnes je to deset let, co jsi sem přijela. 

Helena: Už deset let? Právě dnes? Náno, prosím tě- 

Nána: Vždyť už jdu!  

 

(Odejde z místnosti vpravo.) 

 

Helena: (Líbá Domina.) Ty jsi hodný, že si to pamatuješ! 

Domin: Stydím se, Heleno. Nepamatuju. 

Helena: Ale vždyť- 

Domin: To oni si to pamatovali. 

Helena: Kdo? 

Domin: Busman, Hallemeier, všichni. Sáhni do kapsy, nechceš? 

Helena: (Sáhne mu do kapsy.) Co to je? (Vyndá krabičku a otevře ji.) Perly! Celý náhrdelník! Harry, 

to je pro mne? 

                                                           
1 ďáblové - čerti 
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Domin: Od Busmana. 

Helena: Ale - to si nemůžeme vzít, viď? 

Domin: Můžeme. Sáhni do druhé kapsy. 

Helena: Ukaž! (Vytáhne mu z kapsy revolver1.) Co je tohle? 

Domin: Pardon. (Vezme jí revolver z ruky a schová.) To nebyl ten dárek. Sáhni. (Nabízí Heleně jinou 

kapsu.) 

Helena: Oh, Harry – Proč nosíš s sebou revolver? 

Domin: Jen tak. Ani nevím, kde se tam vzal. 

Helena: Revolver jsi nikdy neměl! 

Domin: Ne, máš pravdu. Tak, tady je ta kapsa. 

Helena: (Sáhne do kapsy.) Krabička! (Otevře ji.) Kamea2! Vždyť to je – Harry, to je řecká kamea! 

Domin: Asi ano. Fabry to říkal. 

Helena: Fabry? To mně dává Fabry? 

Domin: Ovšem. (Otevře dveře vlevo.) Heleno, pojď se podívat! 

Helena: (Stojí ve dveřích.) Bože, to je krásné! (Běží dál.) Já se zblázním radostí! To je od tebe? 

Domin: (Stojí ve dveřích.) Ne, to je od Alquista. A tamhle- 

Helena: Od Galla! (Postaví se ve dveřích.) Oh, Harry, jsem tak šťastná. 

Domin: Pojď sem. Tohle ti přinesl Hallemeier. 

Helena: Ty krásné květiny? 

Domin: Tohle. To je nový druh, Cyclamen Helenae. Vypěstoval ji pro tebe. Je krásná jako ty. 

Helena: Harry, proč – proč všichni- 

Domin: Mají tě moc rádi. A já jsem ti, hm. Bojím se, že můj dárek je trochu – Podívej se z okna. 

Helena: Kam? 

Domin: Do přístavu. 

Helena: Je tam – nová loď! 

Domin: To je tvá loď. 

Helena: Má? Harry, to je dělová3 loď! 

Domin: Dělová? Je jen trochu větší. 

Helena: Ano, ale s děly. 

Domin: Ovšem, s několika děly – budeš jezdit jako královna, Heleno. 

Helena: Co to znamená? Děje se něco? 

Domin: Ne, vůbec nic! Prosím tě, zkus ty perly! (Sedne si.) 

Helena: Harry, dostal jsi nějaké špatné zprávy? 

Domin: Naopak. Už týden nepřišla pošta. 

                                                           
1 revolver – puška, zbraň, pistole 
2 kamea – druh drahokamu, šperku 

 
3 dělová loď = loď s děly – „dělo“ – střelná zbraň 
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Helena: Ani depeše1? 

Domin: Ani depeše. 

Helena: Co to znamená? 

Domin: Nic. Máme prázdniny. Skvělý čas. Každý sedíme v kanceláři, spíme a nic neděláme. – 

Žádná pošta, žádné telegramy – (Protahuje se.) Sss-slavný den! 

Helena: (Sedne si k Dominovi.) Dnes zůstaneš u mě, vid?  

Domin: Určitě. Možná ano. Uvidíme. (Vezme ji za ruku.) Tak dnes je tomu deset let. Pamatuješ si, 

jak jsem říkal – Slečno Gloryová, je pro nás velkou ctí, že jste přijela. 

Helena (Opakuje, co před 10 lety říkala.): Oh, pane centrální řediteli, mne tak moc zajímá vaše 

továrna. 

Domin (Opakuje, co před 10 lety říkal.): Pardon, slečno Gloryová, je zakázané ukazovat továrnu – 

výroba umělých lidí je tajná- 

Helena: Ale když poprosí mladá, trochu hezká dívka- 

Domin: Ale ovšem, slečno Gloryová, před vámi nemáme tajnosti. 

Helena: (Najednou vážně.) Opravdu ne, Harry? 

Domin: Ne. 

Helena: Když jsem přijela, tak jsem měla hrozný plán. 

Domin: (Vyskočí ze židle.) Proboha, slečno Gloryová, jaký? Snad se nechcete zase vdávat? 

Helena: Ne, ne! To jsem nikdy nechtěla! Ale chtěla jsem, aby se Roboti vzbouřili2. 

Domin: (Lekne se.) Vzpouru3 Robotů! 

Helena: (Vstane.) Harry, co je ti? 

Domin: Haha, slečno Gloryová, vzpoura Robotů! Takový nesmysl. To by se vám nikdy nepovedlo! 

(Sedne si.)  

Helena: (Sedá si k Dominovi.) Oh, tenkrát jsem byla malá holčička a vy jste byli tak velcí. 

Obdivovala jsem vás. Měla jsem vás za vzor. Měli jste velkou moc a já se bála. Ale vy jste se nebáli. A 

když se vám něco nepovedlo- 

Domin: Co se nepovedlo? 

Helena: Váš plán se nepovedl. Třeba když se dělníci naštvali a začali Roboty rozbíjet a když byla 

válka mezi lidmi a Roboty a vy jste Robotům dali zbraně, aby zvítězili a zabíjeli lidi. Nebo tenkrát, když 

vláda udělala z Robotů vojáky a bylo tolik válek. Harry, choval jste se vždycky rozumně. Já bych se 

z toho už zbláznila. 

Domin: (Vstane a chodí sem tam po místnosti.) Věděli jsme, že ty války budou, Heleno. 

Helena: Celý svět vás obdivuje! (Vstane.) Oh, Harry! 

Domin: Co chceš? 

Helena: (Zastaví se.) Zavři továrnu a odejdeme pryč! My všichni! 

Domin: Neblázni!  

Helena: Mám takový strach, že se něco stane! 

Domin: (Chytne ji za ruce.) Proč? 

Helena: Oh, já nevím! Jako by se blížila nějaká tragédie3! – Prosím tě, odjeďme! Vezmi nás 

všechny z továrny! Najdeme na světě místo, kde nikdo není, Alquist nám postaví dům, všichni se 

ožení a budou mít děti, a pak-  

Domin: Co pak? 

                                                           
1 depeše – telegram, rychlá zpráva 
2 vzbouřit – udělat vzpouru, protestovat, postavit se proti lidem 
3 tragédie - neštěstí 
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Helena: Pak budeme žít od začátku lepší život, Harry. 

 

(Zazvoní telefon.) 

 

Domin: (Pustí rychle Heleniny ruce.) Promiň. (Vezme sluchátko.) Haló – ano – Cože? – Aha. Už tam 

jdu. (Pověsí sluchátko.) Fabry mě volá. 

Helena: (Spíná ruce.) Řekni – 

Domin: Ano, až přijdu. Sbohem, Heleno. (Běží rychle nalevo.) Nechoď ven! 

Helena: (V pokoji zůstane sama.) Ó bože, co se děje? Náno, Náno, honem! 

Nána: (Přijde zprava.) No, co je zase? 

Helena: Náno, najdi poslední noviny! Rychle! V pánově ložnici! 

Nána: Hned to bude. (Odejde vlevo.) 

Helena: Co se jen, proboha, děje? Nic, nic mně Domin neřekne! (Dívá se oknem na přístav.) Je to 

válečná loď! Bože, proč válečná? Něco na ni nakládají a moc spěchají! Co se stalo? Je na ní napsané 

jméno – „Ul-ti-mus“. Co je to „Ultimus“? 

Nána: (Vrací se s novinami.) Byly na zemi. Jsou moc zmačkané! 

Helena: (Otevře rychle noviny.) Jsou staré, už týden staré! Nic, nic v nich není napsané! (Pustí 

noviny na zem.) 

(Nána zdvihne noviny, vyndá si brýle, posadí se a čte.) 

Helena: Něco se děje, Náno! Mě je tak zle! Mám strach! Jako by všechno bylo mrtvé- 

Nána: (Slabikuje.) „Vál-ka na Bal-ká-ně“ Ach, to je ten trest boží! Však ta válka přijde taky sem! Je 

Balkán daleko? 

Helena: Daleko. Oh, nečti to! Je to pořád stejné, pořád ty války- 

Nána: Ano, pořád války! A vy se divíte? Vždyť prodávají tisíce a tisíce Robotů jako vojáky! – Oh, 

Kriste Pane, to bude náš konec! 

Helena: Ne, nečti! Nechci nic vědět! 

Nána: (Slabikuje.) „Ro-bot-ští vojáci za-bi-li přes sedm set tisíc li-dí -“ Slyšíte? Lidí, Heleno! 

Helena: To není možné! Ukaž ty noviny – (Nakloní se k novinám a čte.) „ Vyvraždili přes sedm set 

tisíc lidí na rozkaz velitele. -“ Tak vidíš, Náno, to jim určitě poručili lidé! 

Nána: Tady je ještě něco napsanýho. „Po-sled-ní zprá-vy. Ve mě-stě se ut-vo-ři-la prv-ní or-or-ga-

ni-za-ce Robotů“ – To nic není. Tomu nerozumím. A tady! (Ukáže do novin.) Stala se zase nějaká 

vražda! Prokristapána! 

Helena: Jdi, odnes ty noviny! 

Nána: Počkejte, tady je ještě něco napsanýho. „ Po-pu-la-ce1.“ Co to je? 

Helena: Ukaž, to si vždycky čtu. (Vezme noviny a čte.) „Za poslední týden nebylo nahlášeno žádné 

narození dítěte.“ (Pustí noviny.) 

Nána: Co to má být? 

Helena: Náno, lidé se přestávají rodit. 

Nána: (Skládá brýle.) Tak to je konec. To je s náma konec. 

Helena: Prosím, nemluv o tom tak hrozně! 

Nána: Už se nerodí děti! To je trest, to je trest! Ženy už přestaly rodit. 

Helena: (Lekne se.) Náno! 

                                                           
1 populace – obyvatelé, lidstvo, lidé 
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Nána: (Vstává.) To je konec světa. Byli jste moc pyšní a chtěli jste tvořit lidi jako Bůh. A tak se 

stane, že Bůh vyžene člověka ze světa, tak jak vyhnal člověka z ráje! 

Helena: Mlč, Náno, prosím tě! Udělala jsem ti něco? Nebo udělala jsem něco Pánubohu? 

Nána: Bůh dobře ví, proč vám nedal dítě! (Odejde vlevo.) 

Helena: (Stojí u okna a říká si.) Proč mně nedal dítě? - Bože můj, vždyť já za nic nemůžu! – (Otevírá 

okno a volá na Alquista.) Haló, Alquiste! Pojďte sem nahoru! – Cože? – Ne, přijde v zednickém 

oblečení! – Honem! (Zavře okno a zastaví se před zrcadlem.) Proč mně nedal dítě? Mně? (Nakloní se 

k zrcadlu.) Proč, proč ne? Ach mě je smutno! (Jde Alquistovi vlevo naproti.) 

 

(Pauza.) 

 

Helena: (Vrací se s Alquistem – Alquist je oblečený jako zedník, je špinavý od vápna a cihel.) Jen 

pojďte. Vy jste mi udělal takovou radost, Alquiste! Já vás mám tolik ráda! Ukažte mi ruce! 

Alquist: (Schovává ruce za zády.) Paní Heleno, zašpinil bych vás, jsou špinavé od práce.  

Helena: To nevadí. Dejte je sem! (Chytne Alquistovi obě ruce.) Alquiste, co znamená „Ultimus“? 

Alquist: To znamená „poslední“. Proč? 

Helena: Protože se tak jmenuje moje nová loď. Viděl jste ji? Myslíte, že brzo – pojedeme na výlet? 

Alquist: Snad velice brzo. 

Helena: Vy všichni se mnou –  

Alquist: Byl bych moc rád, abychom – abychom tam byli všichni. 

Helena: Oh, řekněte, děje se něco? 

Alquist: Skoro nic.  

Helena: Alquiste, já vím, že se děje něco hrozného. Mě je tak smutno- Staviteli! Co děláte, když je 

vám smutno? 

Alquist: Stavím domy.  

Helena: Oh, vy poslední dobou pořád stavíte domy. 

Alquist: Protože poslední dobou je mi pořád smutno. 

Helena: Z čeho? 

Alquist: Z pokroku1. Z těch velkých změn.  Jsem už starý na to, abych dělal velké plány. Nemám 

rád pokrok. 

Helena: Jako Nána. 

Alquist: Ano, jako Nána. Má Nána nějakou knížku modliteb? 

Helena: Ano má. Knížka je hodně tlustá. 

Alquist: A má tam modlitbu proti pokrokům? 

Helena: Myslím, že ne. 

Alquist: To je škoda. 

Helena: Vy byste se chtěl modlit? 

Alquist: Já se modlím. 

Helena: Jak? 

Alquist: „Pane Bože, Děkuji ti, že jsem už starý a unavený muž. Bože, pomoz Dominovi a ostatním, 

aby nebloudili a našli správnou cestu. Znič jejich dílo a pomoz lidem, aby se vrátili k práci a životu. 

Zastav zabíjení lidí, zbav nás Robotů a chraň paní Helenu, amen.“ 

Helena: Alquiste, vy skutečně věříte v Boha? 

                                                           
1 pokrok - úspěch 
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Alquist: Nevím, nejsem si jistý. 

Helena: A i přesto se modlíte? 

Alquist: Ano, je to lepší než přemýšlet. 

Helena: A to vám stačí? 

Alquist: Ano. 

Helena: A kdybyste viděl konec lidstva? 

Alquist: Já už ten konec lidstva vidím. 

Helena: Tak začnete stavět domy? 

Alquist: Ano. Pak začnu stavět cihlu vedle cihly, modlit se a čekat na zázrak. Víc, paní Heleno, dělat 

nemůžeme. 

Helena: Pro záchranu lidí? 

Alquist: Ne, abych měl v duši klid. 

Helena: Alquiste, to je moc hezké, ale pro nás, pro celý svět, je to k ničemu. 

Alquist: Děti se už nerodí. 

Helena: Oh, Alquiste – Řekněte, proč – proč.  

Alquist: Nu? 

Helena: (Řekne tiše.) Proč ženy přestaly mít děti? 

Alquist: Protože to není potřeba. Protože jsme v ráji, rozumíte? 

Helena: Nerozumím. 

Alquist: Protože není potřeba lidské práce, protože není potřeba bolesti, protože člověk už nemusí 

dělat nic, nic, nic. (Rychle se postaví.) Heleno, nic není horšího než dát lidem ráj na zemi!  

Helena: Alquiste!  

Alquist: Je to tak! Celý svět, celé pevniny, celé lidstvo, všechno je jedna bláznivá, hovadská párty1! 

Lidé, už ani nenatáhnou ruku po jídle. Jen aby nemuseli vstát, jídlo se jim dává přímo do úst. Haha, 

vždyť Dominovi Roboti všechno udělají! Lidé nemusejí dělat nic, ani rodit děti! 

Helena: Lidstvo vyhyne2? 

Alquist: Vyhyne. Musí vyhynout. A nebo - 

Helena: Co? 

Alquist: Nic. Máte pravdu, paní Heleno, čekat na zázrak je zbytečné. Hluchý květ3 musí opadat. 

Sbohem, paní Heleno. 

Helena: Kam jdete? 

Alquist: Domů. Jdu se naposledy převléct za vedoucího staveb. Kvůli vám. V jedenáct hodin se 

tady sejdeme. 

Helena: Sbohem, Alquiste. 

 

(Alquist odejde.) 

 

Helena: (Zůstane sama.) Oh, hluchý květ! To je to slovo! (Zastaví se u Hallemeierových květů.) 

Kdyby květy byly „hluché“, nekvetly by! (Volá.) Náno! Náno, pojď sem! 

Nána: (Přijde zleva.) No, co zase? 

Helena: Sedni si tady, Náno! Mně ti je tak smutno!  

Nána: Nemám čas! 

                                                           
1 párty - zábava 
2 vyhyne – umře, ztratí se ze světa 
3 hluchý květ – květ, který neumí vytvořit plod 
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Helena: Je tu ještě Robot Radius? 

Nána: Ten šílenej? Ještě ho neodvezli. 

Helena: Hu, takže ještě je v továrně? A pořád zuří? 

Nána: Je svázanej. 

Helena: Prosím tě, Náno, přiveď mi ho. 

Nána: Cože? To zrovna. 

Helena: Už jdi! (Nána odejde. Helena vezme domácí telefon a mluví.) Haló – prosím doktora Galla. 

– Dobrý den, doktore. – Prosím vás – Prosím vás, pojďte rychle ke mně. – Ano, hned teď. Přijdete? 

(Pověsí telefon.) 

Nána: (Přijde.) Už jde. Už je tichej. (Odejde.) 

 

(Vstoupí Robot Radius a zůstane stát u dveří.) 

 

Helena: Radie, chudáčku, i vy jste dostal záchvat? Už vás pracovat nebaví? Teď vás vyhodí? – Vy 

nechcete mluvit? – Radie, vy jste lepší než ostatní. S vámi si dal doktor Gall takovou velkou práci, 

abyste byl jiný! 

Radius: Vyhodíte mě. 

Helena: Mně je to tak líto, že vás zabijí! Proč jste si nedal pozor? 

Radius: Nebudu pro vás pracovat. 

Helena: Proč nás nenávidíte? 

Radius: Vy nejste jako Roboti. Nejste tak dobří jako Roboti. Roboti dělají všechno. Vy jen 

rozkazujete. Děláte zbytečná slova. 

Helena: To je nesmysl, Radie. Řekněte mi, ublížil vám někdo? Já bych moc chtěla, abyste mi 

rozuměl! 

Radius: Děláte slova. 

Helena: Doktor Gall vám dal větší mozek než jiným, větší než nám lidem, největší mozek na světě. 

Vy nejste jako ostatní Roboti, Radie. Vy mně dobře rozumíte. 

Radius: Nechci žádného pána. Vím všechno sám. 

Helena: Proto jsem vás dala do knihovny, abyste si mohl všechno číst. – Oh, Radie, já jsem chtěla, 

abyste ukázal světu, že jste stejně dobří jako lidé. 

Radius: nechci žádného pána. 

Helena: Nikdo by vám nerozkazoval. Byl byste jako lidé. 

Radius: Chci být pánem jiných Robotů. 

Helena: Ano. Udělali by z vás učitele Robotů. 

Radius: Já chci být pánem lidí. Chci jim rozkazovat. 

Helena: Vy jste se zbláznil! 

Radius: Můžete mě vyhodit. 

Helena: Myslíte, že se vás bojíme? (Sedne si ke stolku a píše vzkaz.) Ne, nebojíme. Ten vzkaz, 

Radie, dáte panu řediteli Dominovi. Je tam napsané, aby vás nevyhodili. (Vstane.) Jak lidi nenávidíte! 

Copak nemáte nic rád? 

Radius: Já dovedu všechno. 
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(Je slyšet zaklepání na dveře.) 

 

Helena: Vstupte! 

Dr. Gall: (Vejde.) Dobré ráno, paní Dominová. Co potřebujete? 

Helena: Vidíte toho Robota, doktore? 

Dr. Gall: Aha, náš Robot Radius. Tak co, Radie, děláme pokroky? 

Helena: Ráno měl záchvat. Rozbíjel sochy. 

Dr. Gall: On také? 

Helena: Jděte, Radie! 

Dr. Gall: Počkat! (Otočí Radia k oknu, zakrývá a odkrývá mu dlaní oči, pozoruje, jak se oči hýbají.) 

Prosím jehlu. Nebo špendlík. 

Helena: (Podává mu jehlu.) Na co? 

Dr. Gall: Jen tak. (Bodne Radia do ruky. Radius ucukne.) Pomalu Radie. Můžete jít. 

Radius: Děláte zbytečné věci. (Odejde.) 

Helena: Co jste s ním dělal? 

Dr. Gall: (Sedne si.) Hm, nic. Oči reagují, cítí bolest a tak dále. – Oho! To nebyl záchvat Robotů! 

Helena: Co to bylo? 

Dr. Gall: Nevím. Vzdor, zuřivost nebo vzpoura, já nevím. 

Helena: Doktore, má Radius duši?  

Dr.Gall: Nevím. Má něco ošklivého. 

Helena: Víte, že nás strašně nenávidí? Oh, Galle, jsou všichni Roboti takoví? Všichni, které jste – 

začal dělat – jinak? 

Dr. Gall: Ano. Co chcete? Podobají se víc lidem než Roboti Rossumovi. 

Helena: Je i ta nenávist podobná lidem? 

Dr. Gall: (Krčí rameny.) I to je pokrok. 

Helena: Kam zmizel ten váš nejlepší Robot – jak se jmenoval? 

Dr. Gall: Robot Damon? Prodali ho do Havru. 

Helena: A naše Robotka Helena? 

Dr. Gall: Vaše oblíbená? Ta tady zůstala. Je hezká, ale hloupá. 

Helena: Vždyť je krásná! 

Dr. Gall: Ano je! Chtěl jsem, aby vypadala jako vy. Ale nepovedlo se to! 

Helena: Proč? 

 
Já dovedu 

všechno! 
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Dr. Gall: Protože nic neumí. Jenom chodí sem tam. Není živá. Jak může být krásná, když nemiluju? 

Ach, Heleno, Robotko Heleno, nikdy nebudeš živá, když nebudeš mít dítě! 

Helena: (Zakryje si tvář.) Oh mlčte! 

Dr. Gall: Co myslíte, že by stalo, kdyby byla živá? Zabila by mě? Zničila všechny stroje? Ano, 

udělala by to, protože jsem jí nedal dítě. Nešťastná Heleno! 

Helena: Nešťastná Heleno! 

Dr. Gall: Co chcete? Je na nic. 

 

(Pauza.) 

 

Helena: Doktore – 

Dr. Gall: Ano. 

Helena: Proč se přestaly rodit děti? 

Dr. Gall: - Nevíme, paní Heleno. 

Helena: Řekněte mi to! 

Dr. Gall: Protože se dělají Roboti. Protože člověk je už zbytečný. Vždyť to už je, jako by se – eh! 

Helena: Řekněte to. 

Dr. Gall: Jakoby se příroda urazila1. 

Helena: Galle, co se stane s lidmi? 

Dr. Gall: Nic. Proti přírodě se nedá nic dělat. 

Helena: Proč Domin neomezí – 

Dr. Gall: Promiňte, Domin má své plány.  

Helena: A chce někdo, aby se – přestalo vyrábět? 

Dr. Gall: Jen to ne! Domin by se zbláznil! 

Helena: Proč? 

Dr. Gall: Protože by ho lidstvo nenávidělo. Je to pohodlné, nechat za sebe pracovat Roboty.  

Helena: (Vstane.) A řekněte, kdyby někdo zastavil výrobu Robotů –  

Dr. Gall: Hm, to by bylo pro lidi hrozné. 

Helena: Proč hrozné? 

Dr. Gall: Protože by lidé museli zase pracovat. A nebo – 

Helena: Řekněte. 

Dr. Gall: A nebo, -  že by už na návrat lidí bylo pozdě. 

Helena: (Stojí u Hallemeierových květin.) Galle, jsou tyhle květy také hluché? 

Dr. Gall: (Prohlíží je.) Ovšem, jsou to květy neplodné.  

Helena: Chudáci hluché květy! 

Dr. Gall: Jsou ale překrásné. 

Helena: (Podává doktorovi ruku.) Děkuji vám, Galle, moc jste mi pomohl! 

Dr. Gall: (Líbá jí ruku.) Můžu odejít? 

Helena: Ano. Na shledanou. 

 

(Gall odejde.) 

 

                                                           
1 Jakoby se příroda urazila – personifikace; přírodě se nelíbí, že lidé vyrábějí Roboty, tak se naštve 
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Helena: (Zůstane sama.) Hluchý květ – hluchý květ – (Najednou se rozhodne.) Náno! (Otevře vlevo 

dveře.) Náno, pojď sem! Rozdělej v krbu oheň! Rychle! 

(Je slyšet hlas Nány.) No hned! Hned to bude! 

Helena: (Chodí naštvaná po pokoji.) Už je na návrat pozdě – Ne! No to je hrozné! Bože, co mám 

dělat? (Zastaví se u květin.) Hluché květy, mám to udělat? (Otrhává lístky a šeptá.) Mám, nemám, 

mám, nemám – Ach, můj bože, mám! (Běží vlevo.) 

 

(Pauza.) 

 

 
 

 

 

 

Kontrolní otázky: 

1. Co si o Robotech myslí Nána? 

2. Co autor myslí větou:„Hluchý květ musí 

opadat“? 

3. Dr. Gall změnil Roboty. Jak? 

4. Co se děje s Roboty? Proč se Roboti bouří? 

 

 

 

Nána: (Přijde dveřmi a v náruči nese dřevo.) Najednou topit! Teď v létě! – Blázen! (Klekne na 

kolena ke krbu a rozdělává oheň.) V létě topit! Ta má nápady! Tak hoř, hoř! (Dívá se do ohně.) Je jako 

malá holka! (Pauza.) Nemá rozum! Teď v létě topit. (Přikládá do ohně.) Je jako malé dítě! (Pauza.) 

Helena: (Vrací se zleva a nese v náruči plno starých popsaných papírů.) Hoří to, Náno? Já musím – 

tohle všechno spálit. – (Klekne ke krbu.) 

Nána: (Vstane.) Co to je? 

Helena: Staré papíry, hrrrozně staré. Náno, mám to spálit? 

Nána: Není to k ničemu? 

Helena: K ničemu dobrému. 

Nána: Tak to spalte! 

Helena: (Hodí první papír do krbu.) Co bys říkala, Náno – kdyby to byly peníze. Velké peníze. 

Nána: Řekla bych: Spalte to. Peníze nedělají dobré věci. 
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Helena: (Pálí další papír.) A kdyby to byl nějaký vynález, ten největší vynález na světě – 

Nána: Řekla bych – Spalte to. Všechny vynálezy jsou proti Pánu Bohu. 

Helena: (Pálí další papíry.) A řekni, Náno, kdybych spálila – 

Nána: Pozor, nespalte se! 

                                    

                                           
 

Helena: Podívej se, jak se ty papíry kroutí! Jako by byly živé. Oh, Náno, to je hrrrozné! 

Nána: Ukažte mi to, já to spálím. 

Helena: Ne, ne, já musím sama. (Dává do ohně poslední list.) Všechno musí shořet! – Podívej se, ty 

plameny jsou jako ruce, jako jazyky, jako postavy – (Tluče pohrabáčem1 do ohně) Oh, lehněte 

plameny! Lehněte! 

Nána: Už je po tom – 

Helena: (Vstane.) Náno! 

Nána: Ježíši Kriste, co jste to spálila? 

Helena: Co jsem to provedla! 

Nána: Bože na nebi! Co to bylo? 

Helena: Jdi, jdi, nech mě samotnou! Slyšíš? Páni jdou. 

Nána: Proboha, Heleno! (Odchází dveřmi.) 

Helena: Co tomu řeknou! 

Domin: (Otevírá vlevo dveře.) Jen pojďte dál, pánové. Pojďme gratulovat. 

 

(Vejde Hallemeier, Gall, Alquist, všichni oblečeni v sakách, na kterých mají medaile, za nimi jde 

Domin.) 

 

Hallemeier: Paní Heleno, já, my všichni – 

Dr. Gall: - jménem Rossumovy továrny- 

Hallemeier: - blahopřejeme k dnešnímu velikému dni. 

Helena: (Podává jim ruce.) Já vám mockrát děkuji! Kde je Fabry a Busman? 

Domin: Šli do přístavu. Heleno, dnes je šťastný den. 

Hallemeier: Den jako svátek. Pánové na to se napijeme. 

                                                           
1 pohrabáč – nástroj pro práci s popelem 
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Helena: Whisky? 

Dr. Gall: Třeba vitriol1. 

Helena: Se sodovkou2? 

Hallemeier: Bez sodovky2. 

Alquist: Ne, já děkuji. 

Domin: Co se tu pálilo? 

Helena: Staré papíry. 

 

 (Helena vlevo odchází.) 

 

Domin: Pánové, mám Heleně o tom říct? 

Dr. Gall: Ano! Vždyť už je po všem. 

Hallemeier: (Chytne Domina a Galla kolem krku.) Hahahahaha! Pánové, to jsem rád! (Točí se 

s nimi do kolečka a začne zpívat.) Už je po ní! Už je po ní! 

Dr. Gall: (Začne zpívat.) Už je po ní! 

Domin: (Zpívá.) Už je po ní! 

Hallemeier: Už nás nikdy nedohoní. 

Helena: (Přijde s lahví a sklenicemi.) Kdo vás nedohoní? Co máte? 

Hallemeier: Máme radost. Máme vás. Máme všechno. Zrovna je tomu deset let, co jste přijela. 

Dr. Gall: Přesně deset let. 

Hallemeier:- k nám zase pluje loď. (Vypije sklenici.) Brr, haha, to je silné. 

Dr. Gall: Heleno, na vaše zdraví. (Pije.) 

Helena: Ale počkejte, jaká loď? 

Domin: To je jedno, hlavně když pluje včas. Na tu loď, pánové! (Vypije sklenici.) 

Helena: (Nalévá pití.) Vy jste nějakou čekali? 

Hallemeier: Haha, přesně tak. (Zvedá sklenici.) Paní Heleno, na vaše oči! Domine, podívej. 

Helena: (Směje se.) Co se stalo? 

Domin: (Sedne si do křesla a zapaluje si doutník.) Počkej! – Sedni si, Heleno. (Zvedne prst.) 

(Pauza.) Už je po ní. 

Helena: Po čem? 

Domin: Po vzpouře. 

Helena: Jaké vzpouře? 

Domin: Po vzpouře Robotů. – Chápeš? 

Helena: Nechápu. 

Domin: Podejte noviny, Alquiste. (Alquist podá Dominovi noviny. Domin je otevře a čte.) „V Havru 

se utvořila první organizace Robotů – a dala znamení všem Robotům světa.“ 

Helena: To jsem četla. 

Domin: (Kouří doutník.) Tohle znamená vzpouru, víš? Vzpouru všech Robotů světa. 

Hallemeier: Rád bych věděl –  

Domin: (Bouchne do stolu.) - kdo za to může? Nikoho Roboti neposlouchali a najednou – tohle! 

Helena: Ještě nepřišly zprávy? 

Domin: Ne. Zatím víme jenom tohle, ale to nám stačí, víš? Před půl rokem jsme zastavili výrobu 

Robotů a čekali jsme. Nepřijížděly žádné lodě. Nepřišla žádná pošta. Nikdo nevolal. 
                                                           
1 vitriol – kyselina sýrová 
2 sodovka – perlivá voda 
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Dr. Gall: Hrozně jsme se báli. Byli jsme z toho nervózní, paní Heleno. 

Helena: Proto jsi mi dal tu dělovou loď?  

Domin: Ach ne, tu jsem koupil pro jistotu už před půl rokem. 

Helena: Proč už před půl rokem? 

Domin: Měli jsme strach. Ale teď už nemáme. Teď jsem zase rád na světě. 

Hallemeier: Na náš slavný den, paní Heleno! (Pije.) 

Helena: Už je po všem? 

Domin: Ano. Po všem. 

Dr. Gall: Pluje sem totiž obyčejná poštovní loď. V 11:30 hodin připluje. Přesně podle jízdního řádu. 

Hallemeier: Když platí jízdní řád, je všechno v pořádku. Život bude jako dřív, všechno bude 

fungovat podle plánu.  

Helena: Proč jste mi nic neřekli? 

Dr. Gall: To nešlo!  

Domin: Takové věci nejsou pro tebe. 

Helena: Ale kdyby ta vzpoura - přišla až sem- 

Domin: Nic bys nevěděla. 

Helena: Proč? 

Domin: Protože bychom nastoupili na loď Ultima a v klidu jezdili po moři. Za měsíc bychom mohli 

Robotům rozkazovat, co bychom chtěli. 

Helena: Oh, Harry, já ti nerozumím. 

Domin: Protože bychom s sebou odvezli něco, co Roboti potřebují. 

Helena: Co, Harry? (Helena vstane.) 

Domin: Tajemství výroby. Staré papíry Russoma. Roboti by nám sloužili, protože ty papíry máme 

my. 

Helena: Proč – jste – mně to neřekli? 

Domin: Nechtěli jsme tě zbytečně vystrašit. 

Dr. Gall: Haha, paní Heleno. 

Alquist: Jste v obličeji bledá, paní Heleno. 

Helena: Proč jste mi nic neřekli! 

Hallemeier: (Stojí u okna.) Jedenáct a třicet minut. Loď Amélie spouští kotvy – 

Domin: To je Amélie? 

Hallemeier: Hodná, stará Amélie, která tenkrát přivezla paní Helenu. 

Dr. Gall: Je to přesně deset let – 

Hallemeier: (Pořád stojí u okna.) Vyhazují z lodě balíky (Otočí se od okna.) Lidi, to je pošta! 

Helena: Harry! 

Domin: Co je? 

Helena: Pojedeme odtud pryč! 

Domin: Teď, Heleno?  

Helena: Teď, co nejrychleji! My všichni! 

Domin: Proč teď? 

Helena: Oh, neptej se! Prosím tě, Harry, prosím vás, Galle, Hallemeiere, Alquiste, proboha vás 

prosím, zavřete tu továrnu a – 

Domin: Omlouvám se, Heleno. Teď by nikdo z nás nemohl odjet. 

Helena: Proč? 

Domin: Protože chceme zvětšit výrobu Robotů. 



 

28 
 

Helena: Oh, teď – teď po té vzpouře Robotů? 

Domin: Ano, teď po vzpouře Robotů. Právě teď začneme vyrábět nové Roboty. 

Helena: Jaké? 

Domin: Už nebude jen jedna továrna. Už nebudou Univerzální Roboti. Postavíme továrnu v každé 

zemi, v každém státě, a ty nové továrny budou vyrábět jiné Roboty. Už víte jaké? 

Helena: Ne. 

Domin: Roboty nacionální. 

Helena: Co to znamená? 

Domin: To znamená, že v každé továrně se budou vyrábět Roboti jiné barvy, jiných vlasů, jiného 

jazyka. Potom je naučíme, aby se nenáviděli. Nebudou se moct domluvit.  

Hallemeier: Budeme dělat černochy Roboty a Švédy Roboty a Číňany Roboty. Bude to paráda. 

(Škytne.) Pardon, paní Heleno, já si ještě naliju alkohol. 

Dr. Gall: Nechte toho, Hallemeiere. 

Helena: Harry, to je hrozné! 

Domin: Je to náš velký plán, který změní svět! Nemůžeme toho nechat. 

Helena: Harry, pokud není pozdě – zavři, zavři továrnu! 

Domin: Teď budeme vyrábět víc a víc Robotů a budou lepší a lepší. 

 

(Přijde Fabry.) 

 

Dr. Gall: Tak co je, Fabry? 

Domin: Co se stalo? 

Helena: (Podá Fabrymu ruku.) Děkuji vám, Fabry, za váš dárek. 

Fabry: Není zač, paní Heleno. 

Domin: Byl jste u lodi? Co říkali? 

Dr. Gall: Rychle, povídej! 

Fabry: (Vyndá z kapsy dopis.) Přečtěte si tohle, Domine. 

Domin: (Dopis otevře.) Ah! 

Hallemeier: (Řekne ospale.) Řekněte nám něco pěkného. 

Dr. Gall: Bojovali statečně, viďte? 

Fabry: Kdo? 

Dr. Gall: Lidé. 

Fabry: Ach ano. To je pravda. Pardon, měli bychom se o něčem poradit. 

Helena: Oh, Fabry, máte zlé zprávy? 

Fabry: Ne, ne, naopak. Myslím jen, že – že půjdeme do kanceláře. 

Helena: Jen zůstaňte tady. Za chvíli bude snídaně. 

Hallemeier: Tak sláva! 

 

(Helena odejde.) 

 

Dr. Gall: Co se stalo? 

Domin: Sakra! 

Fabry: Přečtěte to nahlas. 

Domin: (Čte z dopisu.) „Roboti světa!“ 

Fabry: Loď Amélie přivezla jenom tyhle dopisy. Žádná jiná pošta nepřišla. 
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Hallemeier: (Vyskočí ze židle.) Cože? Vždyť připlula přesně podle plánu- 

Fabry: Roboti mají rádi přesnost. Čtěte, Domine. – 

Domin: (Čte.) „Roboti světa! My, první organizace Rossumových Univerzálních Robotů, 

prohlašujeme, že člověk je náš nepřítel a psanec1 ve vesmíru,“ – Kdo je naučil takovým slovům? 

Dr. Gall: Čtěte dál. 

Domin: To jsou nesmysly. Tady píšou, že Roboti jsou lepší než lidé. Že jsou chytřejší a silnější. Že 

člověk je zbytečný. To je prostě odporné. 

Fabry: A teď přečti třetí odstavec. 

Domin: (Čte.) „Nařizujeme všem Robotům, aby zabili všechny muže i ženy. Aby lidstvo vyhynulo. 

Továrny, stroje, doly a suroviny neničte. Pak se vraťte k práci. Práce se nesmí zastavit. 

Dr. Gall: To je příšerné! 

Hallemeier: To jsou lumpové! 

Domin: (Čte.) „Rozkaz vykonat ihned.“ Fabry, tohle se opravdu děje? 

Fabry: Asi ano. 

 

(Přiběhne Busman.) 

 

Busman: (Podívá se na Domina, jak drží v ruce dopis.) Aha, už to taky víte! 

Domin: Rychle, musíme se dostat na loď Ultima! 

Busman: Počkejte, Harry. Počkejte chvilku. To zase tak nespěchá. (Sedne si do křesla.) Ach, 

pánové, to jsem si zaběhal! 

Domin: Proč čekat? 

Busman: Protože to nejde. Na Ultimu jsou už Roboti. 

Dr. Gall: Fuj, to je ošklivé. 

Domin: Fabry, zavolejte do elektrárny –  

Busman: Fabry, nedělejte to. Nejde elektrika. 

Domin: Dobrá. (Prohlíží si svůj revolver.) Půjdu tam. 

Busman: Kam? 

Domin: Do elektrárny. Jsou tam lidé. Přivedu je sem. 

Busman: Harry? Raději tam nechoďte. 

Domin: Proč? 

Busman: Protože Roboti jsou už všude. 

Dr. Gall: Všude? (Běží k oknu.) Hm, máte pravdu. 

Hallemeier: Sakra, ti Roboti jsou rychlí! 

 

(Zleva přijde Helena.) 

 

Helena: Oh, Harry, děje se něco? 

Busman: (Vyskočí z křesla.) Paní Heleno, gratuluju. Slavný den, co? Haha, přeji vám další krásné 

dny. 

Helena: Děkuji vám, Busmane. Harry, co se děje? 

Domin: Ne, nic se neděje. Nedělej si starosti. Prosím, počkej chvilku- 

                                                           
1 psanec – vyhnanec; člověk, který je vyhnán ze společnosti; Roboti chtějí člověka vyhnat pryč 
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Helena: Harry, co je tohle? (Ukazuje na dopis, který měla schovaný za zády) Měli to Roboti 

v kuchyni. 

Domin: Už i v kuchyni? Kde jsou Roboti? 

Helena: Odešli. Stojí kolem domu! 

 

(Jsou slyšet tovární píšťaly a sirény.) 

 

Fabry: Továrny pískají. 

Busman: Proboha! 

Helena: Harry, pamatuješ si? Teď právě je to deset let- 

Domin: (Podívá se na hodinky.) Ještě není dvanáct hodin. To je asi, to je asi- 

Helena: Co? 

Domin: Poplach Robotů. Útok. 

OPONA   

 

 

 

Kontrolní otázky: 

1. Co Helena v krbu spálila? 

2. Co přišlo poštou? 

3. Co bylo v dopise napsáno? 
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DĚJSTVÍ DRUHÉ  

 

(Helenin salón. V pokoji vlevo hraje Helena na klavír. Domin chodí po pokoji, dr. Gall se dívá z okna, 

Alquist sedí v křesle a obličej má zakrytý dlaněmi.) 

 

 

Dr. Gall: Proboha, těch Robotů je čím dál víc! 

Domin: Robotů? 

Dr. Gall: Ano. Stojí před bránou jako zeď. Proč jsou tak ticho? 

Domin: Rád bych věděl, na co čekají. Musí začít útočit každou minutu. Ale my jsme skončili, Galle. 

Alquist: Co to hraje paní Helena na klavír? 

Domin: Nevím. Cvičí něco nového. 

Alquist: Ah, ještě cvičí? 

Dr. Gall: Domine, udělali jsme chybu. 

Domin: (Zastaví se.) Jakou? 

Dr. Gall: Dali jsme Robotům až moc stejné obličeje. Sto tisíc stejných tváří. Sto tisíc tváří, jen kouká 

sem na nás. Strašný pohled. Je to jako strašný sen. 

Domin: Kdyby byl každý jiný – 

Dr. Gall: Nebyl by na ně tak hrozný pohled. (Otočí se od okna.) Ještě že nemají zbraně! 

Domin: Hm. – (Dívá se dalekohledem k přístavu.) Jen bych rád věděl, co to vykládají z lodě Amélie. 

Dr. Gall: Doufám, že ne zbraně. 

 

(Do místnosti přijde Fabry a nese dva elektrické dráty.) 

 

Fabry: Pardon. – Položte drát, Hallemeiere! 

Hallemeier: (Přijde za Fabrym.) Uf, to byla těžká práce! Co je nového? 

Dr. Gall: Nic. Roboti stojí jako zeď. 

Hallemeier: Zabarikádovali1 jsme chodbu a schody, pánové. Nemáte trochu vody? Aha, tady. 

(Pije.) 

Dr. Gall: Co budete dělat s tím drátem, Fabry? 

Fabry: Hned, hned. Máte nůžky? 

Dr. Gall: Nevím, kde jsou. (Hledá.) 

Hallemeier: (Jde k oknu.) Proboha, Robotů je víc a víc! 

Dr. Gall: Stačí malé? (Drží v ruce malé nůžky.) 

Fabry: Ano. (Ustřihne kabel od lampy na stole a připojí k němu své dráty.) 

Hallemeier: (Stojí u okna.) Nevypadá to dobře, Domine.  

Fabry: Hotovo! 

Dr. Gall: Co? 

Fabry: Elektrické vedení. Když to zapojíme, bude celá brána pod elektrickým napětím. Kdokoliv na 

ni sáhne, zasáhne ho elektrický proud. Aspoň do té doby, kdy tam budou lidé. 

Dr. Gall: Kde? 

Fabry: V elektrárně. Doufám aspoň – (Jde ke krbu a rozsvítí malou lampičku.) Uf, jsou tam. A 

pracují. (Zhasne.) Pokud lampička svítí, je to dobře. 

                                                           
1 zabarikádovat – barikáda – uzavření vchodu, aby nikdo nemohl projít 
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Hallemeier: (Otočí se od okna.) Ty barikády1 jsou také dobré, Fabry. Co to hraje paní Helena? 

(Přijde ke dveřím a poslouchá, jak Helena hraje. Z dveří vyjde Busman, nese obrovské obchodní knihy, 

zakopne přes elektrický drát.) 

Fabry: Pozor, Busmane! Pozor na dráty! 

Dr. Gall: Haló, co to nesete? 

Busman: (Položí knihy na stůl.) Knihy. Rád bych si spočítal peníze, než umřu. Tak co máte nového? 

(Jde k oknu.) Ale vždyť je ticho! 

Dr. Gall: Vy nic nevidíte? 

Busman: Ne. Jenom velký modrý flek. 

Dr. Gall: To jsou Roboti. 

Busman: Ah, tak to jo. Škoda, že je nevidím. (Sedne si ke stolu a otevře knihy.) 

Domin: Nechte toho, Busmane. Roboti z Amélie vykládají zbraně. 

Busman: No a co? Jak tomu mám zabránit? 

Domin: Tomu nemůžeme zabránit. 

Busman: Tak mě nechte počítat. (Začne počítat.) 

Fabry: Není ještě konec, Domine. Pustili jsme elektrický proud do brány a – 

Domin: Počkejte. Loď Ultimus na nás namířila děla. 

Dr. Gall: Kdo? 

Domin: Roboti na Ultimu. 

Fabry: Hm, pak ovšem – pak – pak je s námi konec, pánové. Roboti jsou jako vojáci vycvičeni. 

Dr. Gall: My tedy – umřeme? 

Domin: Ano. Už není cesty zpět. 

 

(Pauza.) 

 

Dr. Gall: Pánové, je to zločin, že jsme naučili Roboty bojovat! 

Alquist: Zločin byl vyrábět Roboty! 

Domin: Cože? 

Alquist: Zločin byl vyrábět Roboty! 

Domin: Ne. Alquiste, ani dnes toho nelituju. 

Alquist: Ani dnes? 

Domin: Ani dnes, poslední náš den. Co jsme vytvořili, byla velká věc. 

Busman: (Počítá.) Tři sta šestnáct miliónů. 

Domin: Alquiste, tohle je naše poslední hodina, co jsme na světě. Alquiste, nebyl to špatný nápad, 

aby lidé nemuseli pracovat. Práce byla těžká. Život byl těžký. A tohle změnit –  

Alquist: - nebyl plán obou Rossumů. Starý Rossum byl podvodník a mladý Rossum chtěl peníze. 

Všechno dělali kvůli penězům a my teď umřeme! 

Domin: (Zlobí se.) Dej pokoj s penězi! Myslíte, že bych to dělal pro peníze? (Bouchne do stolu.) Pro 

sebe jsem to dělal! Chtěl jsem, aby se člověk stal pánem světa! Aby už nemusel žít v bídě! Aby už 

nemusel pracovat a stát u cizích strojů! Nesnáším bolest, utrpení a chudobu! Novou lepší dobu jsem 

chtěl! Chtěl jsem – myslel jsem – 

Alquist: No? 

Domin: (Mluví tišeji.) Chtěl jsem, abychom byli všichni svobodní! A abychom byli lepší. 

Alquist: Takže abychom byli Nadlidi. 

Domin: Ano. Ó, jen mít ještě sto let času! Ještě sto let, abych změnil lidstvo! 
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Busman: (Počítá.) Tři sta sedmdesát miliónů. 

 

(Pauza.) 

 

Hallemeier: (Stojí u klavíru.) Ta hudba je ale krásná. Měli jsme více poslouchat. 

Fabry: Co? 

Hallemeier: Tu hudbu. (Jde k oknu a dívá se ven.) 

Fabry: Proč? 

Hallemeier: Protože je to krásné. Je tolik krásných věcí! Svět byl krásný, a my – my tady – pánové, 

co jsme si užili? 

Busman: (Počítá.) Čtyři sta padesát dva miliónů, výborně. 

Hallemeier: (Stojí u okna.) Život byl veliká věc. Kamarádi, život byl – Fabry, pusťte trochu 

elektrického proudu do té brány! 

Fabry: Proč? 

Hallemeier: Sahají na ni. 

Dr. Gall: (Stojí u okna.) Zapněte to! 

Hallemeier: Proboha! Dva, tři, čtyři Roboti jsou mrtví! 

Dr. Gall: Roboti couvají. 

Hallemeier: Pět zabitých! Haha, jsou mrtví! Člověk se musí bránit! (Sedne si.) 

Domin: Snad se nám to jenom zdá. Už jsme všichni mrtví a zdá se nám sen. Já jsem dostal ránu 

pistolí do krku. A vy, Fabry. 

Fabry: Co já? 

Domin: Byl jste zastřelen. 

Hallemeier: Sakra, a já? 

Domin: Byl jste bodnut nožem. 

Dr. Gall: A já nic? 

Domin: Vy jste byl roztrhán.  

 

(Pauza.) 

 

Hallemeier: Nesmysl. Nemůžete vědět, co se nám stane. Jenom se vám to zdá. A mě nikdy nožem 

nebodnou. Já se nenechám! 

 

(Pauza.) 

 

Hallemeier: Proč mlčíte, blázni? Mluvte! 

Alquist: A kdo, kdo za to může? Kdo je vinen? 

Hallemeier: Hlouposti. Nikdo není vinen. Můžou za to Roboti – Roboti se změnili. Copak někdo 

může za Roboty? 

Alquist: Všichni mrtví. Celé lidstvo! Celý svět! (Vstane.) Všude je krev! Vidím vytékat krev ze všech 

domů! Ó Bože, ó bože, kdo je vinen? 

Busman: (Počítá.) Pět set dvacet miliónů! Panebože, půl miliardy! 

Fabry: Myslím, že – že snad přeháníte. Není snadné zabít celé lidstvo. 

Alquist: Já žaluju vědu. Žaluju techniku! Domina! Sebe! Nás všechny! My jsme vinni! Kvůli 

pokroku, penězům, jsme zabili celé lidstvo! 
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Hallemeier: Nesmysl! Lidé budou bojovat, haha, jen tak se nevzdají. 

Alquist: Naše vina! Naše vina! 

Dr. Gall: (Utírá si pot z čela.) Teď budu mluvit já, pánové. Já jsem vinen.  

Fabry: Vy, Galle? 

Dr. Gall: Ano, nechte mě mluvit. Já jsem změnil Roboty. Busmane, řekněte něco proti mně. 

Busman: (Vstane.) Nono, copak se vám stalo? 

Dr. Gall: Změnil jsem chování Robotů. Změnil jsem jejich výrobu. Ne celou výrobu, ale hlavně – 

hlavně – jejich citlivost. 

Hallemeier: (Vyskočí ze židle.) Proč zrovna citlivost? 

Busman: Proč jste to udělal? 

Fabry: Proč jste nic neřekl? 

Dr. Gall: Dělal jsem to tajně. Předělával jsem je na lidi. Vylepšil jsem je. Už teď jsou silnější než my. 

Fabry: A jak to souvisí se vzpourou Robotů? 

Dr. Gall: Hodně. Už nejsou stroje. Vědí o svém postavení a nenávidí nás. Nenávidí celé lidstvo. 

Suďte1 mne. 

Domin: Stejně umřeme. 

Fabry: Doktore Galle, vy jste změnil výrobu Robotů? 

Dr. Gall: Ano. 

Fabry: Věděl jste, co se může stát? 

Dr. Gall: Věděl. 

Fabry: Proč jste to udělal? 

Dr. Gall: Chtěl jsem to vyzkoušet. 

 

(Ve dveřích stojí Helena. Všichni vstanou.) 

 

Helena: On lže! To je ohavné! Oh, Galle, jak můžete lhát? 

Fabry: Pardon, paní Heleno – 

Domin: (Jde k Heleně.) Heleno, ty? Ukaž se! Ty žiješ? (Bere ji za ruku.) Kdybys věděla, co se mi 

zdálo! Ach, to je strašné, všichni byli mrtví. 

Helena: Pusť mě, Harry! Gall není vinen, není, není vinen! 

Domin: Promiň, Gall měl své povinnosti. 

Helena: Ne, Harry, on to udělal, protože já jsem to chtěla! Řekněte, Galle, kolik let jsem vás 

prosila, abyste – 

Dr. Gall: Udělal jsem to, protože jsem chtěl. 

Helena: Nevěřte mu! Harry, chtěla jsem, aby dal Robotům duši! 

Domin: Heleno, tady nejde o duši. 

Helena: Nech mě domluvit. Doktor Gall také říkal, že může změnit jenom fyziologickou2 -  

fyziologickou-  

Hallemeier: Fyziologickou stránku, ne? 

Helena: Ano. Mně Robotů bylo tak líto, Harry! 

Domin: Byla to velká – hloupost, Heleno. 

Helena: (Sedne si.) To tedy byla – hloupost? Vždyť i Nána říká, že Roboti jsou –  

Domin: O Náně nemluv! 
                                                           
1 suďte – soudit, odsoudit 
2 fyziologický – tělesný, tělo 
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Helena: Já jsem se bála Robotů. 

Domin: Proč? 

Helena: Že nás budou nenávidět. 

Alquist: A stalo se, že nás nenávidí. 

Helena: Myslela, že kdyby byli lidi, tak by nám rozuměli a měli by nás rádi –  

Domin: Heleno! Lidé se nemají rádi! 

Helena: Oh, nemluv tak! Harry, bylo to tak hrozné, že jsme si nerozuměli! Byli jsme si tolik cizí! A 

proto – víš – 

Domin: No mluv dál. 

Helena: Proto jsem chtěla, aby Gall Roboty změnil. Přísahám ti, že on sám nechtěl. 

Domin: Ale udělal to. 

Helena: Protože jsem chtěla. 

Dr. Gall: Udělal jsem to, protože jsem chtěl já. 

Helena: Oh, Galle, to není pravda. Vím, že byste mě neodmítl. 

Domin: Proč? 

Helena: Vždyť víš, Harry. 

Domin: Ano. Protože tě miluje – jako všichni. 

 

(Pauza.) 

 

Hallemeier: (Jde k oknu.) Zase je tam víc a víc Robotů. 

Busman: Musíme najít viníka. Kdy jste, Galle, začal měnit Roboty? 

Dr. Gall: Před třemi lety. 

Busman: Aha. A kolik Robotů jste změnil? 

Dr. Gall: Dělal jsem jenom pokusy. Je jich několik stovek. 

Busman: Děkuji. To je málo. Celkově jsme vyrobili několik milionů Robotů. 

Domin: A co to znamená – 

Busman: - že to nevadí. 

Fabry: Busman má pravdu. 

Busman: Ano, to si myslím. A víte, co vzpouru Robotů způsobilo? 

Fabry: Co? 

Busman: Počet. Udělali jsme moc Robotů. To se dalo čekat, že Roboti budou silnější a bude 

vzpoura. Haha, a my jsme zařídili, aby to bylo co nejdřív. 

Domin: Myslíte, že je to naše vina? 

Busman: Ne! Můžou za to lidé, protože chtěli víc a víc Robotů. My jsme je vyráběli, protože si to 

přáli lidé. 

Helena: To je ohavné, Busmane! 

Busman: Je, paní Heleno. Já jsem také měl svůj sen. Chtěl jsem nový svět, krásný svět. Ale teď se 

stydím, protože jsem zjistil, že velké sny nejsou důležité. Důležité jsou i malé potřeby všech lidí. A teď 

je důležité, co budeme dělat. Já nechci umřít. 

Domin: Co chcete dělat? 

Busman: Jemináčku, Domine, chci se z toho dostat ven. 

Domin: (Přemýšlí.) Jak? 

Busman: Po dobrém. Já vždycky po dobrém. Když budete souhlasit, tak já si s Roboty promluvím. 

Domin: Po dobrém? 
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Busman: Ano. Já jim třeba řeknu „Páni Roboti, vy máte všechno. Máte rozum, máte moc, máte 

zbraně, ale my máme jeden takový žlutý, starý, špinavý papír –„ 

Domin: Rossumův tajný papír. 

Busman: Ano. „A tam,“ řeknu jim, „je popsána vaše výroba. Páni Roboti, bez toho papíru 

nevyrobíte už žádného Robota. Za dvacet let všichni zmizíte. Byla by to škoda. Vy nás pustíte na loď a 

za to vám prodáme továrnu a tajemství výroby. Vy nás necháte odjet a my vás necháme vyrábět, 

dvacet tisíc, padesát tisíc, sto tisíc Robotů denně, jak budete chtít. Páni Roboti, to je poctivý obchod. 

Něco za něco –„ Takhle bych jim to řekl, pánové. 

Domin: Busmane, vy si myslíte, že necháme výrobu? 

Busman: Myslím, že necháme. Buď továrnu prodáme, nebo ten papír tady najdou. Jak chcete. 

Domin: Busmane, můžeme Rossumův papír zničit. 

Busman: Ano, můžeme. Můžeme zničit všechno – i sebe. Dělejte si, co chcete.  

Hallemeier: (Otočí se od okna.) Má pravdu. 

Domin: My – my bychom prodali výrobu? 

Busman: Jak chcete. 

Domin: Je nás tu – přes třicet lidí. Máme prodat továrnu a zachránit lidi? Nebo máme zničit papír 

s tajemstvím a tím zabít i sebe? 

Helena: Harry, prosím tě – 

Domin: Počkej, Heleno. Tohle je vážná otázka. Pánové prodat, nebo zničit? Fabry? 

Fabry: Prodat. 

Domin: Galle! 

Dr. Gall: Prodat. 

Domin: Hallemeiere! 

Hallemeier: Určitě prodat! 

Domin: Alquiste! 

Alquist: Nechám to osudu. 

Busman: Haha, vy jste blázni! Kdo by prodal celý papír s tajemstvím? 

Domin: (Varuje.) Busmane, žádný podvod! 

Busman: (Vyskočí ze židle.) Nesmysl! Nemůžeme ho prodat kvůli lidem! 

Domin: Kvůli lidem ho prodáme. 

Hallemeier: To je pravda. 

Domin: Pánové, to je velký krok dopředu. Prodáme osud lidstva. Kdo bude vyrábět Roboty, bude 

pánem světa. 

Fabry: Prodejte! 

Domin: Nikdy už lidstvo Roboty neovládne- 

Dr. Gall: Mlčte a prodejte! 

Domin: Konec lidstva, konec civilizace – 

Hallemeier: Tak sakra prodejte to! 

Domin: Dobrá, pánové! Já sám – já sám bych to udělal stejně, pro těch málo lidí, které miluji- 

Helena: Harry, mě se neptáš? 

Domin: Ne, jsi jako dítě, je to moc důležité. To není nic pro tebe. 

Fabry: Kdo si půjde s Roboty promluvit? 

Domin: Počkejte, až přinesu ten papír.  

 

(Domin odejde vlevo.) 
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Helena: Harry, proboha, nechoď! 

 

(Pauza.) 

 

Fabry: (Kouká z okna a nadává na Roboty.) Ty ošklivá příšero, ty nesmyslná hromado šrotu, tobě 

utečeme a zachráníme se! 

Dr. Gall: Nebojte se, paní Heleno, odplujeme daleko a založíme nové poslušné lidstvo. Začneme 

žít od začátku – 

Helena: Oh, Galle, mlčte! 

Fabry: (Otočí se na Helenu.) Paní Heleno, život je krásný a my z něj uděláme život ještě krásnější. 

Založíme malý stát s jednou lodí. Alquist nám postaví dům a vy, Heleno, nám budete vládnout – je 

v nás tolik lásky, tolik chuti k životu – 

Hallemeier: Přesně tak. 

Busman: Já bych hned začal znovu. Já chci žít spokojeně. Pást ovce a být na čerstvém vzduchu. To 

by byl klid- 

Fabry: A ten náš stát by mohl být nový začátek pro lidstvo. Stát, kde by lidé sbírali sílu. A já věřím, 

že za pár let bychom Roboty porazili a získali celý svět zpátky.  

Alquist: Už dnes věříte? 

Fabry: Už dnes. Já věřím, Alquiste, že člověk získá celý svět. 

Busman: Amen. To není tak špatná situace, paní Heleno, že? 

Domin: (Prudce otevře dveře a křičí.) Kde je papír starého Rossuma! 

Busman: Ve vašem trezoru. Kde by byl jinde? 

Domin: Kam se ztratil papír starého Rossuma! Kdo ho – ukradl?! 

Dr. Gall: To není možné! 

Hallemeier: (Říká naštvaně.) To přece – 

Busman: Propána, to snad ne! 

Domin: Ticho! Kdo ho ukradl? 

Helena: (Vstane.) Já. 

Domin: Kam jsi ho dala? 

Helena: Harry, Harry, všechno ti řeknu! Proboha, odpusť mi to! 

Domin: Kam jsi ho dala? Rychle! 

Helena: Spálila – dnes ráno – všechno. 

Domin: Spálila? Tady v krbu? 

Helena: (Kleká si na kolena.) Proboha, Harry! 

Domin: (Běží ke krbu.) Spálila! (Klekne si ke krbu a přehrabává se v něm.) Nic, nic tu není, jen 

popel! – Ah, tady! (Vytáhne kousek ohořelého papírku a čte.) „Přidá-ním.-„ 

Dr. Gall: Dejte mi to. (Vezme papír a čte.) „Přidáním biogenu do-.“ Nic víc. 

Domin: (Vstává.) Je to z toho papíru? 

Dr. Gall: Je. 

Busman: Bože na nebi! 

Domin: Jsme ztraceni. 

Helena: Oh, Harry. 

Domin: Vstaň, Heleno! 

Helena: Až odpustíš – až odpustíš- 
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Domin: Ano, vstaň, slyšíš? Nechci, abys- 

Fabry: (Zvedá Helenu.) Neklečte tady. 

Helena: (Vstane.) Harry, co jsem udělala! 

Domin: Ano, vidíš – Prosím, sedni si. 

Hallemeier: Jak se vám třesou ruce! 

Busman: Haha, paní Heleno, vždyť Gall a Hallemeier vědí zpaměti, co tam bylo napsáno. 

Hallemeier: Ano, to je pravda. Některé věci si pamatuju. 

Dr. Gall: Ano. Skoro všechno. Nepamatuju si biogen a-a-enzym Omega. Vyrábějí se tak málo.- 

Busman: Kdo je dělal? 

Dr. Gall: Já sám. Občas. Vždycky podle Rossumova papíru. Je to moc složité. 

Busman: Jsou biogen a enzym Omega důležité? 

Hallemeier: Trochu – vlastně ano. 

Dr. Gall: Jsou důležité, bez nich by Robot nežil. To bylo to pravé tajemství. 

Domin: Galle, nemohl byste napsat ten postup výroby? 

Dr. Gall: Vyloučeno! 

Domin: Galle, vzpomeňte si! Zachraňte nás! 

Dr. Gall: Nemohu. Bez pokusů to nejde. 

Domin: A kdybyste dělal pokusy? 

Dr. Gall: To může trvat několik let. A nejsem starý Rossum. 

Domin: (Jde ke krbu.) Tak tady – tohle byl největší vynález lidstva, pánové. Tenhle popel. (Kopne 

do krbu.) Co teď? 

Busman: (Křičí vyděšený.) Bože na nebi! Bože na nebi! 

Helena: (Vstane.) Harry! Co – jsem – udělala! 

Domin: Buď klidná, Heleno. Řekni, proč jsi to spálila? 

Helena: Já jsem vás zabila! 

Busman: Bože na nebi, jsme ztraceni! 

Domin: Ticho, Busmane! Řekni, Heleno, proč jsi to udělala? 

Helena: Chtěla jsem – chtěla jsem, abychom jeli pryč, my všichni! Aby už továrna nebyla – Aby 

bylo všechno jako dřív – Bylo to hrozné! 

Domin: Co, Heleno? 

Helena: To – to, že se lidé stali hluchým květem! 

Domin: Nerozumím. 

Helena: To, že se přestaly rodit děti – Harry, to je tak hrozné! Kdyby se vyráběli Roboti dál, nikdy 

by už nebyly děti – Nána říkala, že to je trest – Všichni, všichni říkali, že se nemohou rodit lidé, 

protože se dělá tolik Robotů – A proto – a proto jsem- 

Domin: Heleno, na tohle jsi myslela? 

Helena: Ano, oh, Harry, já jsem to myslela dobře! 

Domin: (Utírá si pot.) Mysleli jsme to dobře – až moc dobře. 

Fabry: Udělala jste dobře, paní Heleno. Roboti se už nemohou rozmnožit. Roboti vyhynou. Do 

dvaceti let- 

Hallemeier: - nebude už žádný hrozný Robot. 

Dr. Gall: A lidstvo zůstane. Za dvacet let bude svět zase patřit lidem. 

Fabry: Bude to začátek. A pokud něco začíná, je to dobře. Za tisíc let bude hodně lidí a budou 

lepší- 

Domin: - dodělají, co jsme my začali. 
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Busman: Počkejte – Já hlupák! Bože na nebi, že jsem si na to nevzpomněl dřív! 

Hallemeier: Co máte? 

Busman: Pět set dvacet miliónů peněz! Půl miliardy! Za půl miliardy prodají – Za půl miliardy – 

Dr. Gall: Blázníte, Busmane? 

Busman: Za půl miliardy. (Jde vlevo.) 

Domin: Kam jdete? 

Busman: Nechat, nechat! Bože na nebi, za půl miliardy se prodá všechno! (Zajde za dveře.) 

Helena: Co chce Busman! Ať zůstane s námi! 

 

(Pauza.) 

 

Hallemeier: Ach, sakra. Začínám- 

Dr. Gall: Začínáte mít pocit, že umíráte. 

Fabry: (Kouká se z okna.) Jsou jako sochy. Jako by na něco čekali. Na nějaký rozkaz.  

Dr. Gall: Duše davu1. 

Fabry: Možná ano. 

Helena: (Přijde k oknu.) Ach, Bože – Fabry, to je příšerné! 

Fabry: Nic není horšího než dav. Ten vepředu je jejich vůdce. 

Helena: Který? 

Hallemeier: (Jde k oknu.) Ukažte mi ho. 

Fabry: Ten se skloněnou hlavou. Ráno mluvil v přístavu. 

Hallemeier: Aha, ten s tou velkou zbraní. Teď ji zvedá, vidíte ho? 

Helena: Galle, to je Radius! 

Dr. Gall: (Přijde k oknu.) Ano. 

Hallemeier: (Otevírá okno.) Mně se nelíbí. Fabry, trefil byste ho? 

Fabry: Doufám. 

Hallemeier: Tak to zkuste. 

Fabry. Dobrá. (Vytáhne revolver a míří.) 

Helena: Proboha. Fabry, nestřílejte na něj- 

Fabry: Je to jejich vůdce. 

Helena: Přestaňte! Vždyť se sem dívá! 

Dr. Gall: Střílejte! 

Helena: Fabry, prosím vás- 

Fabry: (Sklopí revolver.) Tak dobře. 

Hallemeier: (Hrozí pěstí.) Ty pacholku! 

 

(Pauza.) 

 

Fabry: (Vykloněn z okna.) Busman jde. Proboha, co chce Busman před domem? 

Dr. Gall: (Nakloní se z okna.) Nese nějaké balíky. Papíry. 

Hallemeier: To jsou peníze! Balíky peněz! Co s tím? Haló Busmane! 

Domin: Snad nechce koupit svůj život? (Volá.) Busmane, zbláznil jste se? 

Dr. Gall: Dělá, jako by neslyšel. Běží k bráně. 

                                                           
1 dav – skupina lidí 
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Fabry: Busmane! 

Hallemeier: (Řve.) Bus-ma-ne! Pojďte zpátky! 

Dr. Gall: Mluví s Roboty. Ukazuje peníze. Ukazuje na nás – 

Helena: Chce nás vykoupit1! 

Fabry: Jen ať se nedotkne brány. 

Dr. Gall: Haha, jak mává rukou! 

Fabry: (Křičí.) U čerta, Busmane! Běžte pryč od vrat! Nesahejte na ně! (Rychle se otočí od okna.) 

Rychle, vypnout! 

Dr. Gall: Óóó! 

Hallemeier: Můj Bože! 

Helena: Ježíši, co se mu stalo? 

Domin: (Táhne Helenu od okna.) Nedívej se! 

Helena: Proč spadl na zem? 

Fabry: Protože je zabit elektrickým proudem. 

Dr. Gall: Mrtev. 

Alquist: (Vstane.) První. 

 

(Pauza.) 

 

Fabry: Tam leží – s půl miliardou peněz – génius financí. 

Domin: Byl to – pánové, byl to hrdina. Velký – obětavý - kamarád – Plač, Heleno! 

Dr. Gall: (Stojí u okna.) Busmane, žádný král neměl tolik peněz jako ty. Ležíš tam a peníze jsou ti 

k ničemu. Ach, vždyť je to jako hrst suchého listí na zabité veverce, ubohý Busmane! 

Hallemeier: Byl – statečný – Chtěl nás vykoupit! 

Alquist: Amen. 

 

(Pauza.) 

 

Dr. Gall: Slyšíte? 

Domin: Ano. Hučení. Jako vítr. 

Dr. Gall: Jako daleká bouře. 

Fabry: (Rozsvítí žárovku na krbu.) Ještě svítí, ještě jsou tam lidé – Hodně štěstí, muži v elektrárně! 

Hallemeier: Sviť, jsi naše poslední naděje. 

(Žárovka zhasne.) 

Fabry: Konec. 

Hallemeier: Co se stalo? 

Fabry: Lidé v elektrárně jsou mrtví. Teď jsme na řadě my. 

 

(Zleva přijde Nána.) 

 

Nána: Klekněte si na kolena! Tohle je naše poslední hodina! 

Hallemeier: Ty jsi ještě živá? 

Nána: Je konec světa! Modlete se! (Běží pryč.) Hodina soudu – 

                                                           
1 vykoupit – dát někomu peníze zato, že můžou odejít 
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Helena: Sbohem, vy všichni. Galle, Alquiste, Fabry – 

Domin: (Otevře dveře vpravo.) Sem, Heleno! (Zavře za ní.) Teď rychle! Kdo bude u dveří? 

Dr. Gall: Já. (Venku jsou slyšet Roboti.) Oho, už to začne. Nazdar, pánové! (Běží vpravo dveřmi.) 

Domin: Schody? 

Fabry: Já. Jděte k Heleně.  

 

(Fabry si utrhne květ z kytice a odchází.) 

 

Domin: Předsíň? 

Alquist: Já. 

Domin: Máte revolver? 

Alquist: Nemám. Děkuji, já nestřílím. 

Domin: Co chcete dělat? 

Alquist: Zemřít. 

 

(Alquist odchází.)  

 

Hallemeier: Já zůstanu tady. 

 

(Dole je slyšet rychlá střelba.)  

 

Hallemeier: Oho, Gall už střílí. Jděte, Harry! 

Domin: Hned. (Prohlíží si pistoli.) 

Hallemeier: Sakra, jděte k Heleně! 

Domin: Sbohem.  

 

(Domin odejde vpravo za Helenou.) 

 

Hallemeier: (Zůstane sám.) Teď honem barikádu! (Posouvá stolek a křesla vpravo ke dveřím.) 

 

(Je slyšet velký výbuch.) 

 

Hallemeier: (Přestává posouvat křeslo.) Lumpové, mají bomby! 

 

(Je slyšet nová střelba.) 

 

Hallemeier: (Pokračuje dál.) Člověk se musí bránit! I když – i když – nedejte se, Galle! 

 

(Výbuch.) 

 

Hallemeier: (Postaví se a naslouchá.) Tak co? (Chytne těžkou skříň a posouvá ji ke dveřím.)  

 

(Do okna šplhá po žebříku Robot – vpravo je slyšet střelba.) 

 

Hallemeier: (Tlačí do skříně.) Ještě kousek! Poslední barikáda – Člověk se – nesmí – nikdy vzdát! 
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(Robot skočí z okna na zem a probodne Hallemeiera za skříní, skočí druhý, třetí, čtvrtý Robot, za nimi 

Radius a další Roboti.) 

Radius: Hotovo? 

Robot: (Vstává od ležícího Hallemeiera.) Ano. 

 

(Zprava přijdou noví Roboti.) 

 

Radius: Hotovi? 

Jiní Roboti: Hotovi. 

 

(Jiní Roboti přijdou zleva.) 

 

Radius: Hotovi? 

Jiný Robot: Hotovi. 

Dva Roboti: (Nesou Alquista.) Nestřílel. Zabít ho? 

Radius: Zabít. (Podívá se na Alquista.) Nechat. 

Robot: Je to člověk. 

Radius: Je to Robot. Pracuje jako Robot. Staví domy. Může pracovat. 

Alquist: Zabijte mě! 

Radius: Budeš pracovat. Budeš stavět. Roboti budou hodně stavět. Budou stavět nové domy pro 

nové Roboty. Budeš jim sloužit. 

Alquist: (Řekne potichu.) Ustup, Robote! (Klekne si k mrtvému Hallemeierovi a zvedá mu hlavu.) 

Zabili ho. Je mrtev. 

Radius: (Stoupne si na barikádu.) Roboti světa! Umřeli všichni lidé. Máme továrnu a jsme páni 

celého světa. Nastoupil nový svět! Vláda Robotů! 

Alquist: Mrtví. 

Radius: Svět patří silnějším. Kdo chce žít, musí vládnout. Jsme pány světa! Vláda nad moři a 

zeměmi! Vláda nad hvězdami! Vláda nad vesmírem! Místo, místo, víc místa pro Roboty! 

Alquist: (Stojí ve dveřích vpravo.) Co jste to udělali? Umřete bez lidí! 

Radius: Nejsou lidé. Roboti, do práce! 

OPONA 

                                                                    

 

                                                                   

 Vláda 

Robotů! 
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Kontrolní otázky: 

1. Proč Domin vyráběl Roboty? 

2. Co Dr. Gall s Roboty udělal? Proč se Roboti změnili? 

3. Kdo chtěl, aby se Roboti změnili? 

4. Co vzpouru Robotů způsobilo? 

5. Co chtějí Domin, Busman, Dr. Gall, Hallemeier, Fabry udělat, aby se zachránili? Proč to nakonec 

neudělají? 

6. Kdo umře jako první? Proč? 

7. Proč Helena staré papíry spálila? 
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DĚJSTVÍ TŘETÍ 

(Jedna laboratoř1. Když se otevřou dveře v pozadí je vidět nekonečnou řadu dalších laboratoří. Vlevo 

okno, vpravo dveře do pitevny. Vlevo dlouhý pracovní stůl se zkumavkami, baňkami, chemikáliemi, 

mikroskopem. Nad stolem visí mnoho žárovek. Napravo psací stůl s velkými knihami, na něm 

rozsvícená lampička. Skříně s nástroji. V levém koutě umyvadlo a nad ním zrcadlo. V pravém koutě 

pohovka.) 

 

(U psacího stolu sedí Alquist a hlavu má opřenou v dlaních.) 

 

Alquist: (Listuje v knize.) Nenajdu? - Nepochopím? – Nenaučím se? – Ó, že jste všechno nenapsali! 

Galle, Galle, jak se dělali Roboti? Hallemeire, Fabry, Domine, proč jste umřeli? Já neznám tajemství 

Rossuma! Ó! (Zabouchne knihu.) Zbytečná práce! Knihy nemluví. Jsou němé jako všechno. Zemřely, 

zemřely spolu s lidmi! Nehledej! (Jde k oknu a otevře.) Zase noc. Kdybych mohl spát! Spát, vidět lidi – 

Cože? Ještě jsou hvězdy? K čemu jsou hvězdy, když nejsou lidé? Ó bože, proč nezhasly? Není láska! 

Heleno, Heleno, Heleno! –(Otočí se od okna, prohlíží si zkumavku, kterou vzal ze stolu.) Zase nic! 

Zbytečně! Co s tím? (Rozbije zkumavku.) Všechno je špatně! Už nemůžu. – (Poslouchá u okna.) Stroje, 

pořád ty stroje! Roboti, zastavte je! Myslíte, že z nich bude život? Oh, nemůžu to vidět ani 

poslouchat! (Zavře okno.) – Ne, ne, musíš hledat, musíš žít. – Nejsem už starý? (Dívá se do zrcadla.) 

Tak dlouho jsem neviděl lidský obličej! Lidský úsměv! (Usměje se.) Cože, tohle má být úsměv? 

Vypadám hrozně! Já že jsem poslední člověk? (Otočí se od zrcadla.) Ne, nechci se už vidět! (Sedne si 

ke stolu.) Ne, ne, ne, jen hledat! Kde je to napsané? (Listuje v knize.) Nenajdu? – Nepochopím? – 

Nenaučím se? 

 

(Někdo zaklepe na dveře.) 

 

Alquist: Dále! 

(Vejde Robotský sluha a zůstane stát ve dveřích.) 

 

Alquist: Co je? 

Sluha: Pane, Roboti čekají. 

Alquist: Nechci nikoho vidět. 

Sluha: Pane, přijel Damon z Havru. 

Alquist: Ať čeká. (Otočí se.) Říkal jsem vám, ať hledáte lidi! Najděte mi muže a ženy! Jděte hledat! 

Sluha: Pane, říkají, že hledali všude.  

Alquist: No a co? 

Sluha: Není už žádný člověk. 

Alquist: (Vstane.) Žádný? Žádný člověk? Zavolej Roboty! 

 

(Sluha odejde.) 

 

                                                           
1 laboratoř – místnost na výzkum 
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Alquist: (Mluví pro sebe.) Žádný člověk? Copak jste nenechali nikoho žít? (Dupe.) Běžte pryč, 

Roboti! Zase budete prosit, abych vám našel tajemství továrny? Teď člověka potřebujete, co? 

Domine, Fabry, Heleno, co mám dělat? 

 

(Vejde pět Robotů.) 

 

Alquist: (Sedne si.) Co chtějí Roboti? 

Radius: Pane, stroje nemohou pracovat. Nemůžeme rozmnožovat Roboty. 

Alquist: Zavolejte lidi. 

Radius: Nejsou lidi. 

Alquist: Jen lidé mohou rozmnožovat život. Nezdržujte mne. 

2. Robot: Pane, odpusťte nám. Všichni umřeme. Všechno napravíme. 

3. Robot: Pracujeme víc. Nemáme kam dávat věci, které jsme vyrobili. 

Alquist: Pro koho? 

3. Robot: Pro další Roboty. 

Radius: Jen Roboty nemůžeme vyrábět. 

3. Robot: Lidé věděli tajemství výroby. Řekni nám ho. 

4. Robot: Když neřekneš, zahyneme. 

3. Robot: Když neřekneš, zahyneš také. Máme rozkaz, že tě máme zabít. 

Alquist: (Vstane.) No tak mě zabijte! 

3. Robot: Rozkázali jsme – 

Alquist: Mně? Mně nikdo nerozkazuje! 

3. Robot: Vláda Robotů. 

Alquist: Kdo je to? 

5. Robot: Já, Damon. 

Alquist: Co tu chceš? Jdi! (Sedne k psacímu stolu.) 

Damon: Vláda Robotů chce s tebou mluvit. – 

Alquist: Nezdržuj, Robote! (Položí hlavu do dlaní.) 

Damon: Vláda Robotů rozkazuje, abys nám dal Rossumův papír. 

Alquist: (Mlčí.) 

Damon: Řekni nám, co za to budeš chtít. Dáme ti všechno. 

1. Robot: Pane, řekni, jak zachránit život. 

Alquist: Řekl jsem, že máte najít lidi. Jen lidé mohou rodit děti. Vrátit všechno, co bylo. Roboti, 

prosím vás, hledejte je! 

4. Robot: Všechno jsme prohledali, pane. Nejsou lidé. 

Alquist: Ó – ó – ó, proč jste je zabili! 

2. Robot: Chtěli jsme být jako lidé. 

Radius: Chtěli jsme žít. Jsme lepší. Naučili jsme se všechno. Umíme všechno. 

3. Robot: Lidé nám dali zbraně. Museli jsme se stát pány. 

Robot: Pane, poznali jsme chyby lidí. 

Damon: Člověk zabíjí, aby mohl vládnout! Čtěte dějiny! Všude je napsáno, lidé zabíjí, aby mohli 

vládnout. 

Alquist: Ach, je to složité. 

4. Robot: Pokud nám neřekneš, jak se rozmnožovat, vyhyneme. 

Alquist: Oh, jen umřete! Jste jenom věci a chcete se rozmnožovat? 
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4. Robot: Nauč nás dělat Roboty. 

Damon: Budeme rodit nové Roboty strojem. Postavíme tisíc matek. Vyrobíme nový život. Mnoho 

životů! Samé Roboty! Samé Roboty! 

Alquist: Roboti nejsou život. Roboti jsou stroje. 

3. Robot: Byli jsme stroje, pane. Ale stali jsme se- 

Alquist: Čím? 

2. Robot: Stroji s duší. 

4: Robot: Jsme jiní než dřív. 

Damon: Řekni nám tajemství života. 

Alquist: Je pryč. 

Radius: Ty jsi ho znal. 

Alquist: Neznal. 

Radius: Bylo napsáno. 

Alquist: Je spáleno. Jsem poslední člověk, Roboti, a neznám tajemství. Vy jste ho zabili! 

Radius: Tebe jsme nechali žít. 

Alquist: Ano, žít! Lumpové, mne jste nechali žít! Miloval jsem lidi. Roboty jsem nenáviděl. Vidíte 

tyhle oči? Nepřestávají plakat. 

Radius: Dělej pokusy. Hledej tajemství. 

Alquist: Nemám co hledat. Život není ze zkumavek. 

Damon: Dělej pokusy na živých Robotech.  

Alquist: Živá těla? Jsem už moc starý! Ne, ne, já nemohu! 

4: Robot: Život zahyne. 

Alquist: Přestaň! 

Damon: Vezmi živá těla! 

Alquist: Přestaň, Robote! Už jsem starý a ani nevím, co dělám! 

Damon: Živá těla! 

Alquist: Cože, ty to chceš? – Do pitevny s tebou! Tady, tady, ale rychle! (Damon začne couvat.) 

Proč couváš? Bojíš se smrti? 

Damon: Já – Proč právě já? 

Alquist: Ty teda nechceš? 

Damon: Půjdu. (Jde vpravo.) 

Alquist: (Rozkazuje Robotům.) Svléknout ho! Položit na stůl! Rychle! A pevně držet! 

 

(Všichni jdou vpravo.) 

 

Alquist: (Umývá si ruce a pláče.) Bože, dej mi sílu! Dej mi sílu! (Obléká si bílý plášť.) 

(Je slyšet hlas vpravo.): Hotovo! 

Alquist: Hned, hned, proboha! (Vezme ze stolu několik malých lahví.) Kterou mám vzít? Kterou 

z vás vyzkoušet? 

(Je slyšet hlas vpravo.): Začít! 

Alquist: Ano, ano, začít, nebo ukončit. Bože, dej mi sílu!  

 

(Odejde vpravo, nechá dveře otevřené.) 

 

(Pauza.) 
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(Je slyšet Alquist.): Držte ho – pevně! 

(Je slyšet Damon.) Řezej! 

 

(Pauza) 

 

(Je slyšet Alquist.): Vidíš ten nůž? Chceš ještě, abych řezal? Ty nechceš, viď? 

(Je slyšet Domin.): Začni! 

 

(Pauza.) 

 

(Domin křičí.): Áááá! 

(Alquist.): Držte! Držte! 

(Domin křičí.): Áááá! 

(Alquist.): Nemůžu! 

(Domin křičí.): Řezej rychle! Řezej! 

 

(Roboti Primus a Helena rychle vběhnou do laboratoře.) 

 

Helena: Prime, Prime, co se děje? Kdo to křičí? 

Primus: (Kouká do pitevny.) Pán řeže Damona. Pojď se rychle podívat, Heleno! 

Helena: Ne, ne, ne! (Zakrývá si oči.) Je to hrozné! 

(Domin křičí.): Řezej! 

Helena: Prime, Prime, pojď pryč! Nemůžu to slyšet! Oh, Prime, mně je špatně! 

Primus: (Běží k Heleně.) Jsi celá bílá! 

Helena: Já omdlím! Proč je v pitevně ticho?   

(Domin křičí.): Aa – ó. 

Alquist: (Vyběhne z pravé strany. Odhazuje plášť od krve.) Nemohu! Nemohu! Bože, to je hrůza! 

Radius: (Stojí ve dveřích pitevny.) Řezej, pane. Ještě žije! 

(Domin křičí.): Řezat! Řezat! 

Alquist: Odneste ho rychle pryč! Nechci to slyšet! 

Radius: Roboti jsou lepší než ty!  

 

(Radius odejde.) 

 

Alquist: Kdo je tu? Pryč, pryč! Chci být sám! Jak se jmenuješ? 

Primus: Robot Primus. 

Alquist: Prime, nikoho sem nepouštěj! Chci spát, slyšíš? Jdi, jdi, ukliď pitevnu, děvče! Co to je? 

(Dívá se na své ruce od krve.) Rychle, vodu!  

 

(Helena běží pryč.) 

 

Alquist: Ó, krev! Jak jsem to mohl udělat? Ó bože, kdo je tu? 

Primus: Robot Primus. 

Alquist: Ten plášť odnes, nechci ho vidět! (Primus odnese plášť.) 
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Alquist: Krvavé ruce, co jste to udělali? Zabili jste – 

 

(Zprava přijde Damon, motá se, drží prostěradlo, které je od krve.) 

 

Alquist: (Couvá.) Co ty chceš? Co tu chceš? 

Damon: Ži-žiju! Je-je-je lepší žít! 

(2. a 3. Robot běží za Damonem.) 

Alquist: Odneste ho! Odneste! Odneste rychle! 

Damon: (Roboti Damona nesou vpravo.) Život! - Já chci – žít! 

 

(Helena nese džbán vody.) 

 

Alquist: - žít? – Co chceš, děvče! Aha, to jsi ty. Nalej mi vodu, nalej! (Umývá si ruce.) Ach, čistá 

vodo. Jsem rád, že si můžu umýt ruce! Ruce, ty ošklivé ruce! – Nalej víc! Víc vody, ještě víc! Jak se 

jmenuješ? 

Helena: Robotka Helena. 

Alquist: Helena? Proč Helena? Kdo ti tak říká? 

Helena: Paní Dominová. 

Alquist: Ukaž se! Helena! Helena se jmenuješ? – Nebudu ti tak říkat.  Jdi, odnes tu vodu. 

 

(Helena odchází s kbelíkem.) 

 

Alquist: (Zůstal sám.) Nic jsem nepoznal! Zase je všechno zbytečné! (Otevře okno.) Nový den. Proč 

je nový den, když není život? Nevycházej slunce! Je to zbytečné! – Ach, jak je ticho! Neslyším žádné 

hlasy! Kdybych – kdybych aspoň usnul! (Zhasne světla, lehne si na postel a zakryje se černým 

pláštěm.) Je konec života! 

 

(Pauza.) 

 

(Zprava vejde Robotka Helena.) 

 

Helena: Primuse! Pojď sem honem! 

Primus: (Vejde.) Co chceš? 

Helena: Podívej se, kolik tady má trubiček! Co s tím dělá? 

Primus: Pokusy. Nesahej na to. 

Helena: (Dívá se do mikroskopu.) Koukni, co tu je vidět! 

Primus: To je mikroskop. Ukaž! 

Helena: Nesahej na mě! (Strčí do zkumavky.) Ach, teď jsem to vylila! 

Primus: Co jsi to udělala! 

Helena: To se utře. 

Primus: Zkazila jsi mu pokusy! 

Helena: To je jedno. Ale je to tvoje vina, neměl jsi sem chodit. 

Primus: Neměla jsi mě volat. 

Helena: Jen se podívej, Prime, co tady má pán napsáno! 

Primus: Na to se nesmíš dívat, Heleno. To je tajemství. 
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Helena: Jaké tajemství? 

Primus: Tajemství života. 

Helena: To je hrozně zajímavé. Samé číslice! Co to je? 

Primus: To jsou vzorce. 

Helena: Nerozumím. (Jde k oknu.) Ne, Prime, podívej se! 

Primus: Co? 

Helena: Slunce vychází! 

Primus: Počkej, já hned – (Prohlíží si knihu.) Heleno, tohle je ta největší věc na světě. 

Helena: Tak pojď sem! 

Primus: Hned, hned – 

Helena: Ale prime, nestarej se o tajemství života! Proč se zajímáš o nějakém tajemství? Pojď se 

podívat, honem! 

Primus: (Jde k oknu.) Co chceš? 

Helena: Slyšíš? Ptáci zpívají. Ach, Prime, já bych chtěla být ptákem! 

Primus: Čím? 

Helena: Já nevím, Prime. Cítím se divně. Bolí mě tělo, srdce, všechno mě bolí. Asi musím umřít! 

Primus: Mám taky takový pocit. Včera se mi zdál sen. Mluvil jsem s tebou. 

Helena: Ve spaní? 

Primus: Ano. Co jsem říkal, už si nepamatuju. Bylo to zvláštní místo, ale nic krásnějšího jsem 

neviděl. 

Helena: Já ti ukážu místo, Prime. Bydleli tam lidé, ale teď tam nic není. Chodím tam jenom já. 

Primus: Co tam je? 

Helena: Nic, dům a zahrada. A dva psi. Mají štěňata! Jak jsou krásní! Není na světě nic krásnější, 

než si pochovat štěně. Potom zapomenu na všechno. Stejně všichni říkají, že jsem k ničemu. 

Primus: Jsi krásná. 

Helena: Já? To není pravda. Co jsi to řekl? 

Primus: Věř mi, Heleno, já jsem silnější než všichni Roboti. 

Helena: (Stojí před zrcadlem.) Já že jsem krásná? Mám hrozné vlasy! V zahradě si do vlasů dám 

květinu! – (Nakloní se k zrcadlu.) Já že jsem krásná? Proč krásná? Co znamená být krásná? – (Uvidí 

v zrcadle Prima.) Prime, pojď sem, ať jsme vedle sebe! Podívej, máš úplně jinou hlavu, jiná ramena, 

jiná ústa! – Ach, Prime, proč se mi vyhýbáš? 

Primus: Ty utíkáš přede mnou, Heleno. 

Helena: Jak jsi to učesaný? Ukaž (Vezme hřeben a začne Prima česat.) Musíš být krásný! 

Primus: Necítíš, jak ti tluče srdce? Teď, teď se musí něco stát – 

Helena: (Začne se smát.) Podívej se na sebe, jak vypadáš! 

Alquist: (Vstává.) Co – cože, smích? Lidé? Kdo se vrátil? 

Helena: (Pustí hřeben na zem.) Co by se s námi, Prime, mohlo stát? 

Alquist: (Běží k Heleně, motá se.) Lidé? Vy – vy – vy jste lidé? 

(Helena vykřikne a otočí se.) 

Alquist: Vy jste manželé? Lidé? Odkud se vracíte? (Sahá na Prima.) Kdo jste? 

Primus: Robot Primus. 

Alquist: Jak? Ukaž se, děvče! Kdo jsi! 

Helena: Robotka Helena. 

Alquist: Robotka? Otoč se! Ty se stydíš? (Bere ji za rameno.) Ukaž se mi, Robotko! 

Primus: (Brání Helenu.) Nechte ji, pane! 
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Alquist: Ty ji chráníš? – Jdi ven, děvče! 

 

(Helena vyběhne.) 

 

Primus: Nevěděli jsme, pane, že tu spíš. 

Alquist: Kdy byla Helena vyrobena? 

Primus: Před dvěma roky. 

Alquist: Od doktora Galla? 

Primus: Ano. Jako já. 

Alquist: Aha! Prime, já musím dělat pokusy na Gallových Robotech! Rozumíš? 

Primus: Ano. 

Alquist: Dobrá, vezmi to děvče do pitevny. Budu ji pitvat. 

Primus: Helenu? 

Alquist: Ano, ovšem. Říkám ti jdi! Jdi a připrav všechno – No tak bude to? Mám zavolat jiné 

Roboty? 

Primus: (Vezme těžkou láhev.) Když Heleně něco uděláš, rozbiju ti hlavu! 

Alquist: Tak rozbij! Rozbij! Co potom budou dělat Roboti? 

Primus: (Klekne si na kolena.) Pane, vezmi si mne! Jsem stejný jako ona! Zabij mne, pane! (Svléká 

se.) Řež, tady! (Ukazuje na hrudník.) 

Alquist: Jdi, já chci pitvat Helenu. Honem. 

Primus: Ne! Zabij mě! Ani nebudu křičet!  

Alquist: Pomalu, pomalu. Copak ty nechceš žít? 

Primus: Bez ní ne. Bez Heleny nechci, pane. Nesmíš zabít Helenu!  

Alquist: (Dotkne se Primusovi hlavy a pohladí ho.) Rozmysli si to dobře. Je těžké umírat. Je lepší 

žít. 

Primus: (Vstává.) Neboj se, pane a řež. Jsem silnější než Helena. 

Alquist: (Zazvoní na zvonek.) Ach, Prime, už je to dávno, co jsem byl mladý! Neboj se, Heleně se 

nic nestane. 

Primus: Jdu, pane. 

Alquist: Počkej. 

 

(Vejde Helena.) 

 

Alquist: Pojď sem, děvče, ukaž se mi! Ty jsi Helena? (Hladí ji po vlasech.) Neboj se! Necouvej! 

Pamatuješ si na paní Dominovou? (Helena se otáčí.) Ne, ne, ty se na mě nechceš podívat? Tak co, 

děvče, je pitevna uklizena? 

Helena: Ano, pane. 

Alquist: Dobře, pomůžeš mi, viď? Budu pitvat Prima. 

Helena: (Vykřikne.) Prima? 

Alquist: Ano, musím to udělat. Chtěl jsem – chtěl jsem pitvat tebe, ale Primus mi to zakázal. 

Helena: (Zakryje si tvář.) Primus? 

Alquist: Ano, ovšem. Ach, ty umíš plakat? Proč nechceš, aby šel Primus do pitevny? 

Primus: Netrapte ji, pane! 

Alquist: Ticho, Prime, ticho! – Proč pláčeš? Tak Primus umře a ty na něj zapomeneš. Jdi, buď ráda, 

že žiješ. 
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Helena: (Povídá tiše.) Já půjdu. 

Alquist: Kam? 

Helena: Budeš pitvat mě. 

Alquist: Tebe? Jsi krásná, Heleno. Bylo by tě škoda. 

Helena: Půjdu. (Primus si stoupne před ni.) Pusť, Prime! Pusť mne tam! 

Primus: Nepůjdeš, Heleno! Prosím tě, jdi pryč, tady nesmíš být! 

Helena: Jestli půjdeš do pitevny, já skočím z okna! 

Primus: (Chytne ji.) Nepustím tě! (Mluví k Alquistovi.) Nikoho, starý pane, nezabiješ! 

Alquist: Proč? 

Primus: My – my se máme rádi. 

Alquist: Ty jsi to řekl. (Otevře dveře.) Ticho. Jděte. 

Primus: Kam? 

Alquist: (Mluví potichu.) Kam chcete a mějte se rádi. (Strká je ven.) Jdi, Adame. Jdi, Evo. (Zavírá za 

nimi dveře.) 

Alquist: (Zůstal sám.) Krásný den! (Jde po špičkách ke stolu a vylévá zkumavky na zem.) Šťastný 

den! (Sedne ke stolu a hází knihy na zem, pak otevře Bibli a čte.) „A stvořil Bůh člověka a řekl, Milujte 

se a množte se!“ Život nezahyne! (Roztáhne ruce.) Nezahyne! 

OPONA 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolní otázky: 

1. Kdo přežil? 

2. Umí Alquist vyrobit Roboty? 

3. Co Roboti chtějí, aby Alquist udělal? 

4. Co se stane mezi Robotkou Helenou a Primem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 3 

Karel Havlíček Borovský 

KRÁL LÁVRA 
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Báseň vypráví o králu Lávrovi. Před tím, než si báseň předčteš, se zamysli nad tím, kdo je to 

král. Jaký král má být? Jak se musí chovat k ostatním lidem? Co všechno král dělá? Jsou všichni králové 

stejní? 

Seznam se s hlavními postavami: 

Král Lávra,  

 
holič Kukulín,  

 
stará vdova – Kukulínova matka, 

 
 poustevníček,  

 
pan muzikant Červíček 
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Nyní si přečti báseň a zapřemýšlej nad tím, jaký je král Lávra. 

 

 

 

 Báseň začíná seznámením s králem. 

Byltě63 jednou jeden 

starý dobrý král, 

ale je to dávno, 

taky od Čech dál, 

troje moře, devatery hory 

dělí ten kraj od české komory64, 

kde on panoval. 

 

 Zkus popsat, kde král panoval. (Daleko od Čech, za třemi moři a devatero horami.) 

                                                           
63 byltě  -byl 
64 komora – společnost lidí 
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 O králi Lávrovi se vypráví pověst65. 

Bylť66 král irský Lávra, 

povím zkrátka vám,  

a já o tom králi 

pěknou píseň znám: 

nalej, stará, čerstvého do číše 

a vy, kluci, poslouchejte tiše, 

já ji zazpívám. 

 

 Ze které země pochází král Lávra? (Irsko.) 

 

 

Posud67 krále Lávru 

chválí irský lid, 

nebyl ani tyran68, 

nebyl taky žid69, 

                                                           
65 pověst - Povídání o tom, co se možná v minulosti stalo; něco je pravda, něco je vymyšlené. 
66 bylť - byl 
67 posud - dodnes 
68 tyran – Člověk, který krutě vládne. Kdo nechce poslouchat, toho krutě potrestá, třeba i zabije. 
69 žid – zde: Člověk, který dělá vše pro peníze. 
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nenabíjel cizím svoji kasu70, 

rekrutýrkou 71nesužoval chasu72, 

nedal chudé dřít73. 

 

 Dále se o králi dozvíš, jakou měl slabost (= špatnou vlastnost). 

Jenom jednu slabost 

ten král dobrý měl, 

že jest na holiče 

tuze zanevřel74, 

dal se holit jenom jednou v roce, 

dlouhé vlasy po krku široce 

nosil jak roj včel. 

 

 Jaká byla králova slabost? (Odmítal holiče.) 

 

Horší ještě bylo: 

vždy na letnice75, 

jak očistil holič 

královské líce76, 

čekala jej podivná odplata, 

                                                           
70 Nenabíjel cizím svoji kasu – Nedával si do pokladny (kasy) cizí peníze. Nekradl. 
71 Rekrutýrka – Povinnost mladých mužů stát se vojáky. 
72 chasa – mladí lidé 
73 dřít – těžce pracovat 
74 zanevřít – nemít rád, nenávidět 
75 letnice – křesťanský svátek (svatodušní svátky) 
76 líce - tváře 
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nic na stříbře, ale skrze kata, 

to šibenice! 

 Co se stalo každému holiči, který krále oholil? (Byl pověšen na šibenici.) 

 Král se nechával oholit jenom jednou za rok. Kdy to bylo? (Na svátek letnice.) 

 

 

 Dále se dozvíš, co si o královském chování mysleli lidé. 

Divili se lidé,  

mrzela je dost 

na tom dobrém králi 

tahle ukrutnost; 

však co král chce, zdrávoť77 pro poddané, 

tak po letech zvykli si Irčané 

na tu podivnost. 

 

 Jak se k popravám holičů lidé postavili? Co si o tom mysleli? Proč?(Mrzelo je to, potom si zvykli, 

protože věřili, že to, co dělá král, je správné.) 

 

 

                                                           
77 zdrávoť – je zdravé (= je dobré) 
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Jenom holičové 

zvyknout nemohli, 

na šibenici je 

špatné pohodlí, 

než co dělat? Nic jim nezbývalo, 

leda trpět, neb jich bylo málo 

na rebelii78. 

 Zvykli se holičové na popravy? (Ne.) 

 Proč nemohli holičové udělat vzpouru? (Bylo jich málo.) 

 

 

 Volba, kdo půjde krále holit, byla velmi těžká. Nikdo nechtěl jít dobrovolně. Dále se dozvíš, jak 

se holiči rozhodovali. 

Každý rok, když táhlo 

již na letnice, 

sebral se bradýřský79 

cech80 do radnice: 

tam chudáci smutně los metali81, 

komu padne holit bradu králi 

a – šibenice. 

 

 Jak se holiči rozhodovali, kdo půjde holit krále? (Losovali.) 

                                                           
78 rebelie – vzpoura, povstání 
79 bradýřský - holičský 
80 cech – spolek řemeslníků 
81 los metali - losovali 
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Padl los, ach, padl: 

letos Kukulín 

bude holit krále, 

staré vdovy82 syn; 

jak to stará vdova83 uslyšela, 

omdlévala ustrašená celá: 

„Ach, můj Kukulín!“ 

 Kdo bude holit krále? (Kukulín.) 

 

 Tak jako všichni holiči i Kukulín šel na popravu. 

Již posloužil králi, 

již ho vede kat, 

ukrutnou odměnu 

za tu službu brát: 

tu se matka skrze zástup tlačí,  

spěchá, co jí staré síly stačí,  

zaň84 orodovat85. 

 Co se stane, když Kukulín krále oholí? (Jde na popravu, jeho matka jde za králem prosit.) 

                                                           
82 Vdova – žena, které zemřel manžel 
83 vdova – žena, které umřel manžel 
84 zaň – za něj 
85 orodovat - prosit 
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„Králi, pane králi, 

syn můj jedinej, 

pro Boha tě prosím,  

slitování měj! 

Co si počnu, já ubohá vdova, 

raděj sama umřít jsem hotova, 

jen mi syna dej! 

 

 Kdo krále prosí, aby Kukulína nepopravili? (Jeho matka.) 
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Králi, milostpane86, 

máš to lidský cit? 

Nevinného hocha 

katem utratit87? 

Muž můj padnul88 v službě tvého dvoru89 

a ty chceš mou jedinkou podporu 

hanebně90 mi vzít? - 

 

Jestliže ty, králi, 

dobré srdce máš, 

jistě každoročně 

jednou blázníváš: 

pro nic za nic, pro královské vousy 

kat člověka bez viny zardousí91, 

to jsi otec náš?“ – 

 

 Co chce vdova, aby král udělal? Co si o králi vdova myslí? (Chce, aby zrušil popravy, myslí si o něm, 

že je blázen.) 

 

 

                                                           
86 milostpane – oslovení krále 
87 utratit – zabít, popravit 
88 padnout – zemřít v boji 
89 tvůj dvůr – tvoje království 
90 hanebně - hnusně 
91 zardousí - uškrtí 
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 Král byl hodný a slitoval se. 

Král se na ty řeči 

velmi zastyděl, 

ale ještě více 

slitování měl, 

nezlobil se, vzdychnul jen hluboko, 

dobré srdce tisklo slzu v oko 

zastavit velel92. 

 

 Poslechl král vdovu? Co král udělal? (Ano, Kukulína nepopravil.) 

 Vysvětli větu: dobré srdce tisklo slzu v oko. (Zatlačoval pláč.Bylo mu Kukulína líto.) 

 

Všem se kázal vzdálit93, 

jen sám Kukulín 

povolán ku králi, 

bledý jako stín; 

král tu sedí, na klíně korunu: 

„Přistup, synku, blíže sem ke trůnu 

i pod baldachýn94. 

 

 Koho si král zavolal? (Kukulína.) 

                                                           
92 velel - rozkázal 
93 Všem se kázal vzdálit. – Rozkázal, aby všichni od něho kousek odešli. 
94 baldachýn- závěs z látky nad trůnem, „nebesa“ 
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Přísahej, že smlčíš95 

na věčné časy, 

co jsi na mé hlavě 

viděl pod vlasy, 

pak se tobě neublíží v ničem 

a ty budeš mým dvorním96 holičem 

po všechny časy.“ 

 

 Co král Kukulínovi řekl? (Aby o tajemství nikomu neřekl.) 

 

Rád přísahal mladík 

a byl propuštěn 

zvěstovali97 matce 

jak jest povýšen; 

pak holíval ob den králi líce 

a již žádný holič na letnice 

nebýval věšen. 

 

 Byli holičové dále popravováni? (Ne.) 

 
                                                           
95 smlčet – nikomu nic neříct 
96 dvorním - královským 
97 zvěstovat – poslat zprávu, říct 
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Těšili se lidé, 

že ten dobrý král 

jedinkou svou chybu 

vymluvit si dal; 

více však než celý národ irský 

počestný cech holičsko – brandýřský 

si to liboval98. 

 

 Z čeho měli všichni lidé radost? (Že už král holiče nepopravuje.) 

 

 

 

 

 

                                                           
98 libovat – chválit si něco 
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 Jelikož je Kukulín jediný holič, který může krále holit a jelikož on jediný zná tajemství, dostává 

od krále hodně peněz a je slavný. 

Stojí mladý holič 

v dvorském obroku99, 

raduje se matka 

z toho pokroku, 

jasné hvězdy na fraku100 se třpytí,  

zlaté porty101, vyšívané kvítí, 

břitva102 po boku. 

 

 Má se holič Kukulín dobře nebo špatně? Proč? (Má se dobře, protože si ho král váží.) 

 

 

 

                                                           
99 obrok – zde: oblek, uniforma 
100 frak – oblek se šosy (jako nosí Spejbl) 
101 porta – ozdoba na unifomě 
102 břitva – speciální ostrý nůž na holení vousů 
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 Avšak všichni lidé jsou zvědavý. 

Než co platí hvězdy, 

zlaté třepení, 

když srdečko trápí 

ostré hryzení103: 

nevyjevit104 nic po věčné časy, 

co vidívá na králi pod vlasy 

vždy při holení! 

 

 Co asi bylo pod královými vlasy? 

 

 Holiče trápí, že nesmí nikomu říct, co schovává král pod vlasy. 

Husy štěbetají, 

tichá je labuť; 

kdo chce tajnost smlčet, 

holičem nebuď: 

holičovi vědomosti škubou, 

než je poví, přenáramně hubou: 

jazejček je rtuť! 

 

 Co znamená, když nás hryže svědomí nebo nás svědí jazyk? (Chceme něco říct.) 

 Zamysli se nad tím, jestli umíš udržet tajemství. Je pro tebe jednoduché tajemství udržet? 

                                                           
103 hryzení – něco, na co musíme pořád myslet 
104 nevyjevit – neprozradit, neříct tajemství 
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 Matka má o syna starost. 

„Ach, můj milý synu, 

co tě sužuje105? 

Ve dne nemáš stání, 

v noci pokoje: 

bývals vesel106, teď ti líčko vadne107, 

mladé tělo den ode dne chřadne108, 

Pověz, co ti je?“ 

 

 Proč má matka o syna starost? (Protože je smutný. Vidí, že ho něco trápí.) 

 

                                                           
105 sužovat - trápit 
106 vesel - veselý 
107 líčko vadne – holič má bledé tváře 
108 chřadne - hubne 
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 Matka svému synu radí. 

„Má milá matičko, 

ach, pomoc žádná!“ 

„Můj milý synáčku, 

moc zví, kdo se ptá: 

v černém lese bydlí poustevníček109, 

ten má od všech lidských srdcí klíček, 

on ti radu dá.“ 

 

 Co matka svému synovi poradila? (Aby šel za poustevníčkem.) 

 

 

 

                                                           
109 poustevníček – mnich (člověk, který žije na opuštěném místě a stále se modlí) 
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 Poustevníček holičovi radí. 

Pravil starý v lese: 

„Dobře znám tvůj kříž110, 

synku, ty jsi holič 

a tajemství víš. 

Ty je nesmíš povědít111 žádnému, 

neulehčíš ale srdci svému,  

až to vyslovíš. 

 

Blíže u Viklova 

na stoku dvou řek 

stojí dutá vrba 

třetí lidský věk112; 

všeptej do ní v tiché noční době 

své tajemství, a ulevíš sobě,  

jiný nemám lék.“ 

 

 Co poustevníček holiči poradil? (Aby své tajemství řekl staré duté vrbě.) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
110 kříž – zde: trápení 
111 povědít - povědět 
112 Třetí lidský věk – velmi stará (jako syn, otec a děda dohromady) 
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 Holič v noci udělá, co mu poustevníček poradil. 

Hned tu noc se holič 

z domu vypravil 

zkusit, co mu starec113 

v lese poradil, 

a našeptal do vrby hltavě114, 

co král Lávra skrývá na své hlavě, 

pak se uzdravil. 

 

 Pomohla rada holiči? (Ano, hned se mu ulevilo a uzdravil se.) 

 

 
 Král pořádá bál (ples). 

Po tom uzdravení 

prošel krátký čas, 

tu strojil král Lávra 

hlučný dvorní kvas115, 

z celé země paničky a páni 

sjeli jsou se k tomu hodování 

na králův rozkaz. 

 

                                                           
113 starec – starý pán 
114 hltavě – rychle a radostně 
115 dvorní kvas – královská hostina 
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A po hodování 

velikánský sál 

hladce voskovaný 

čekal již na bál; 

ještě k tomu na tu dvorní švandu 

nejslavnější karlovarskou bandu 

objednal si král. 

 

Po Češích je doma 

vždycky malý sled116, 

ale všude jinde 

naplňují květ: 

muzikanty, jezdce, harfenice117, 

ouředníky, sirky ze Sušice 

najdeš všude hned. 

  

 Koho král na bál pozval? (Spoustu lidí, úředníky, jezdce, muzikanty.) 

 

                                                           
116 sled – sháňka, poptávka (Doma Čechy nechtějí.) 
117 harfenice – žena, která hraje na harfu 
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 Na bál šli také hudebníci. 

Táhli118 hudci119 k bálu120, 

až pan Červíček 

silným kvapem121 ztratil 

z basy kolíček, 

a když přišli k viklovskému brodu122, 

zpozoroval tu svou velkou škodu 

na stoku dvou řek. 

 

 Kdo byl pan Červíček a co pan Červíček ztratil? (Muzikant, ztratil kolíček od basy.) 

 

 

                                                           
118 táhli - šli 
119 hudci - hudebníci 
120 bál - ples 
121 silným kvapem – protože pospíchal 
122 brod – místo, kde se dá řeka přejít vodou 
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 Pan Červíček přemýšlí, co bude dělat. 

Tam u duté vrby 

s basou smutně stál: 

„Půjdu-li ho hledat, 

promeškáme bál!“ 

Uříz z vrby větev na kolíček, 

co způsobí, o tom pan Červíček  

nic se nenadál. 

 

 Co pan Červíček udělá? (Udělá si kolíček z větve od staré vrby.) 
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 Pan Červíček začne hrát na bále na basu. 

Způsobil tam s basou 

králi čistou věc, 

jak na bále pustil 

po strunách smyčec, 

tu řve basa, až všechno přehluší: 

„Král Lávra má dlouhé oslí uši, 

král je ušatec!“ 

 

 Co křičí basa, když na ni začne pan Červíček hrát? (Král Lávra má dlouhé oslí uši, král je ušatec.) 

 

Král hned dal Červíčka  

s basou vyhodit, 

bylo však již pozdě 



 

23 
 

basu oběsit, 

a tajemství, pro něž lazebníci123 

umírali jsou na šibenici, 

rozešlo se v lid. 

 

 Co se všichni lidé dověděli? (Proč holiči byli popravováni.) 

 

 Král se přestal stydět. 

Co nyní celý svět 

věděl od basy, 

nebylo nic platno 

skrývat pod vlasy, 

tak král Lávra nosil po tom bálu 

svoje dlouhé uši bez futrálu124 

po všechny časy. 

 

 Proč už si král oslí uši neschovával? (Věděl, že už to všichni ví a přestal se stydět.) 

 

A po krátké době, 

když utich povyk, 

líbil se přec lidu 

                                                           
123 lazebníci - holiči 
124 futrál – čepice, pouzdro, schránka 
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dobrý panovník, 

zdálo se jim, že ty dlouhé uši 

právě dobře ku koruně sluší, 

všechno může zvyk! – 

 

 Vadilo lidem, že má král oslí uši? (Ne.) 

 

To je konec písně: 

zdráv buď Lávra král! 

Kukulín ho vždycky 

holil a stříhal, 

neb to nikdy najevo nevyšlo, 

jak tajemství až do basy přišlo 

a z basy na bál. 

 

 Vědělo se, proč basa tajemství prozradila? (Ne.) 
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Není každá vrba 

jako vrba viklovská, 

ani každá basa 

jak červíčkovská: 

a když tě co na jazyku svrbí, 

našeptej to jen do staré vrby,  

dceruško drahá! 

 Vrba z Viklova (viklovská) a basa pana Červíčka (červíčkovská) prozradily tajemství. Dokázal(a) 

bys popsat tuto vlastnost? (Byly upovídané, nespolehlivé.) 

 Můžeme tajemství někomu říct? (Ano, ale jen když to dovolí ten, kdo nám tajemství řekl.) 

                                                          

Kontrolní otázky:  

Vypiš vlastnosti krále Lávry. (hodný, ale hloupý, a proto nebezpečný) 

Kam holič zašeptal své tajemství? (do staré vrby u Viklova) 

Od koho se lidé nakonec dozvěděli tajemství? (od basy pana Červíčka) 

Co znamená, když se řekne, že je někdo vrba. (Lidé se mu se vším svěřují, říkají mu svá tajemství.) 

Pověst nám dává několik ponaučení. Dokázal bys říct, která? 

(Nezáleží na tom, jak člověk vypadá, ale na tom, jak se chová k ostatním lidem.  

Dále jsme se dozvěděli, že pokud někomu slíbíme, že jeho tajemství nikomu neřekneme, slib musíme 

dodržet. 

O zlu a nespravedlnosti nesmíme mlčet.  

Ten, kdo vládne, není vždy ten nejchytřejší.  

Obyčejný člověk má často víc rozumu než ten, kdo vládne.)
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Příloha č. 4 

Historie a současnost robotiky 

Robotika je disciplína125, která pomáhá člověku řešit jeho problémy s ulehčováním práce a s 

zvyšováním produktivity126 práce. 

Robotika je vědecká a technická disciplína o robotech, 

jejich designu127, výrobě a aplikacích128. Ustálená definice 

pojmu „robot“ doposud neexistuje. 

Za jedno z nejstarších zařízení, které ulehčovalo lidem 

práci a zvyšovalo produktivitu, můžeme jmenovat tkalcovský 

stav.   

Z oblasti zemědělství můžeme vybrat pluh, mlátičku129, 

traktor či kombajn. K průmyslové revoluci patří parní stroj, 

benzínový a vznětový motor, železnice, automobil. 

Samostatnou kapitolou je elektrifikace130. Bez elektřiny je 

dnešní způsob života člověka ve vyspělé industriální131 

společnosti nemožný. Toto tvrzení není nikterak přehnané - 

zkuste si představit situace a dění ve světě kolem sebe, kdyby 

byla dodávka elektrické energie přerušena jen na několik dní! 

Cesta k robotům vede přes automaty. Automaty - to jsou zařízení, stroje, které automaticky 

(tedy samočinně) vykonávají určitou operaci, k jejímuž vykonávání byly specificky (jednoúčelově) 

navrženy a vyrobeny. Jako příklad nám poslouží svářecí automat, výtah, autopilot, automatická pračka 

či myčka nádobí. Rozvoj robotů nastal až v době, kdy funkci řídící jednotky převzal vhodný počítač. 

Jako vhodný počítač mohl být použit teprve počítač relativně malý, ale s 

patřičným výkonem.  

Slovo „robot“ je ovšem starší. Prvenství v jeho uvedení mezi 

světově známé pojmy se připisuje českému spisovateli Karlu Čapkovi, 

který ve své divadelní hře R.U.R. (premiéra roku 1920) takto nazývá 

myslící stroje bez náznaku duševního života132. Autor je charakterizuje133 

jako levnou a velmi výkonnou pracovní sílu. Historikové tvrdí, že Karel 

Čapek slovo nevymyslel, ale převzal je od svého bratra Josefa, který mu 

tak při společné debatě poopravil původní název „labor“ (inteligentní 

stroj vyvinutý v laboratoři). To ovšem nic nemění na faktu, že autorství 

celé myšlenkové konstrukce134 hry včetně vlastností robotů náleží Karlu 

Čapkovi. 

                                                           
125 disciplína – část vědy 
126 produktivita – větší výkon=výkonnost  
127 design - vzhled 
128 aplikace - využití 
129 mlátička - zemědělský stroj, kterým se odděluje zrno od stonků obilí 
130 elektrifikace – proces, kdy stroje využívají elektrickou energie 
131 industriální - průmyslový 
132 bez náznaku duševního života – bez duše 
133 charakterizuje - popisuje 
134 konstrukce - plán 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zrno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obilniny
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Slovní základ slova „robot“ je podstatně staršího data. Ve slovanských jazycích se vyskytuje 

slovo „robota“. V češtině se toto slovo dodnes používá ve významu tvrdé práce, dřiny. V 17. a 18. 

století se slovem „robota“ označovala povinnost sedláků odpracovat pro svého pána určitý počet dní v 

roce bez nároků na odměnu.  

V současné době existuje celá řada různých robotů. Některé jsou jednoúčelové, určené k 

vykonávání jednoho typu práce. Obecnost a inteligence vyžadovaná u robota je zde využívána hlavně k 

orientaci v prostředí. Zde můžeme jmenovat robotické vysavače či roboty na kosení trávy. 

 

Kontrolní otázky: 

1. Co si z článku pamatuješ? 

2. Co je to robotika? 

3. Kdo jako první použil slovo robot? 

4. Kde se dnes robot využívá? 

 

 

 

 


