PtítomnosL,
Jak jest detnokracie

1110Žna ~

Jugoslavii vrátili se k osvícenému absolutismu.
bsolntism více ci méne osvícený a šavlí podpívládne již také v Italii, Španelsku, Portugalsku,
, Litve a -- abychom nezapomneli -- v Rusku.
jiné státy, které mají pa;rlamenty, jako Recko
Turecko, nebo rekneme, Madarsko, udržují se ve
e a v chodu jenom proto, že mají v cele osvícené
otlivce, myslící a jednající za lidová zastupitelstva.
ohlášených úpadku demokracie roste, a není diže se pocíná o ní pochybovat, dokonce i v zemích
O pCtvodua zakorenených parlamentárních
tradic,
ve Francii nebo v Anglii. Neselhává snad demoie pred úkoly nové doby, neprežívá se? Zajisté
ni se vztahují zákony všeho živého, i ona podléhá
je podrízena v)'voji lidského ducha a lidské spoosti.

íná-li se uvažovat takto, Jsme na nebezpecné ceDemokracii nemohou ublížit atentáty uchvatitelu,
ilné prevraty, vyvolané choutkami urcit~Tch stran
tríd, obcanské války a sociální zmatky. Demokra.zahubit mohou zas jen myšlenky, ty, jež zahubily
ešlý režim. Demokracii musila by se dokázat nepetence, naprostá neschopnost rešit ty problémy,
nimiž stojíme, které se nám rozrttstají pod rua které se stávají cím dále tím naléhavejšími.
yt to práve zahubilo absolutismus, že si nevedel
se vzestupem tretího stavu, s probuzením národu,
stále složitejším ústrojím moderního státu) s jeho
, i úkoly hospodárskými a sociálními. A nyní typríciny, že by mely opacné následky? Že by práve
ty množící se massy zájemcu na státu, stále nové
é vrstvy príchozích do politiky, postupující diciaci, prinášející vedomí národní individuality a
ebu samosprávy, stále užším regionálním a kme, jednotám a pro ty psychologické a technické obspojené s ovládnutím zájmu tak ruznorodých a
ovení potrebám tak protichudným, stávala se demo~
ie nepoužitelnou, aparát parlamentu nepraktick}'m,
ralým?
usilo by se nám v tom prípade nabídnouti ne c o
é h o a lep š í h o, nejaký spolecenský stroj Pll, konstrukce, jehož myšlenka by vy tryskla ze sounesnází a potreb. Zatím však nabízí se nám
n á v r a t k soustave stavovské a aristokratické,
dou privilegovaných a poverených, pri cemž se
á zas, že vrchní znamená ipso facto lepší a že
dem prichází rozum. Všechno dobré prichází s huilramenem veškeré moci je zas nejvyšší a jediná
ita vudce, jehož vule nejen nalézá, ale také tvorí
o. To ne n í z a j i sté reš e n í k r i s'e, která
rne tu jest, je to výhradne o pat r e n í z n o ukde se to poctive priznává, jako na pr. práve
oslavii, nelze nic proti nemu namítati. Otázka
ejší situaci evropské demokracie a její budoucje zrejme špatne položena. Nejde o její dostatecli nedostatecnost; nic nenasvedcuje tomu. že by

nejaká jiná vládní soustava lépe zmohla soudobé problémy, ne n í t e d y v a s t n e spr á vn é m ul' i t i o nes n á z í c h m ode r n í dem o k r a c i e,
nýbrž
jedine
o vadách
a nesnázích
m ode r n í c h dem o k r a t u.
Je docela dobre možné, že tu a tam nebo treba i obecne vyskytnou se podmínky, za nichž nerušená a úspešná funkce jemného a složitého, stroje parlamentní demokracie stává se obtížnou, ano nemožnou. Stroj se
porouchá, a nutno se vrátit k zarízení primitivnejšímu,
snáze ovládatelnému, jednoduššímu a více bezprostrednímu. Tím jsme privedeni k otázce o pre d p o k adech a pod m í n k á c h dem o k r a c i e, po prípade mezích jejích schopností, a úhel nazírání se úplne
obrací. Nepátráme, zda demokracie ješte vyhovuje a
co by melo prijít na její místo, nýbrž c e hoj
e t r eb a, aby dem o k r a c i e m o h a 'v z n i k n o u t a
rád n e s e .u p a tni t. Není to nic divného, že demokracie se tu nebo tam neosvedcuje nebo za jistých
podmínek stává nepraktikovatelnou, divné je naopak, že
clovek pokrocil již do té míry, že i v oblasti politické a
hospodársko-sociální,
ba nejnoveji i v oblasti me.zinárodní (jak patrno, nejde všude jen o ústup demokracie), která dosud neznala exaktního práva a rádu, vytvoril nebo tvorí si zrízení demokratické s jeho formami a prostredky svobodného a rovnocenného jednání, spolupráce. pokojného dorozumívání
a soudního
rozhodování. Kantovská otázka: jak je demokracie
možna? Jak se druh lidský muže na tolik odpoutat od
ryze mocenských faktorLl a hojovných pudu, aby 'vymýšlel a uznával taková pravidla a instituce politického
fair play, jaká zarucují po rád e k a k á z e n pri
min i m u o mez e n í a n á t a k u a mají nad to tu
jedinecnou výhodu, že p on ech á v a jíl'
o n ou
c e s t u v Ý voj i? Demokracie jest svým pojmem
vládní soustava, která se sama reguluje a reviduje,
kterou není treba odstranovati násilím. Revoluce proti
demokracii je protimluv, a soustava, která by lépe vyhovovala zvláštním potrebám dohy, je nepredstavitelná.
Každá doba, každý národ, každá spolecnost muže si
práve demokraticky vytvoriti takovou konkrétní soustavu vládní a správní, jaká mu nejlépe hoví. Nebot co
je to demokracie? To není ta která klasická ústava podle vzoru anglick~'ch, francouzských, belgických, amerických, to je u v O n e n í vše c h ž i v ý c h s i
zem e k h arm o nic k é s o u cin n o s t i v zájmu
celku a tudíž i v dobre pochopeném zájmu každé jednotlivé složky. Ale zde již vidíme, že se velmi mnoho
predpokládá.
Máme tu co cinit s organickým názorem spolecenským, který si predstaVuje stát jako celek závislý na
zdravém vývoji všech svých cástí, ale v nemž arci jednotlivé cásti závisí tím zrejmeji na zdraví celku. Zkušenost potvrzuje pravdu tohoto obrazu, ale je treba, aby
si ony cásti politického organismu byly ved o my své
bytostné jednoty a vzájemnosti a aby s e pod let 0h o c h o val y. Kde není .ve státe ved o mít
éto
j e dno t y a z á v i s los t
a kde
n e n í u v e-
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als ein Schrecken ohne Ende. Jakýkoli cin je lepší než
do men í d u s led k tI, povinnosti a obetí plynoucích
z této skutecnosti, tam ne n í t a k é dem o k r a c i e vecné prešlapování na míste. Není treba také popírat,
že první výsledky takové radikální lécby mohou býti
m o ž n a. Celé její zrízení a zejména ta parlamentní
príznivé. Mrtvý bod je prekonán. Pochybné je pouze.
aritmetika rozhodoyání podle vetšiny je zhola ilusorní,
zda choroba muže jí býti radikálne vylécena. Na každ)'
není-li zde .ourod.)rch velicin. Jest vylouceno, jak
zpúsob uzdravení znamená zase návrat normálního staznámo, podrobovati pocetním úkonum veliciny nesourodé.
Není
možno
scítat
jablka a hrušky,
vu a tím je v kulturní spolecnosti nové doby jen demokracie. Není možno zakládati spolecnost vzdelaných,
Chorvaty a Srby, Cechy, Slováky a Nemce -vedomých, organisovaných bytostí na autoritativní vlápokud je nemtlžeme prevést na vyšší spolecné jme.de povýšených jedinetl, zvlášte když umelý chov genit't
novatele, ovoce, Jihoslovany, Cechoslováky. A ponevadž
se dosud nedarí . .c\le ovšem ne n í dem o k r a c i e
demokracie predpokládá uvedomení a svobodné rozhodnutí, pri vád í s e z r e j m e a d a b s u l' d 11 m. h e zde m o k r a t u, s v o bod a z a vaz u jej a k o
Kde není demokratického poznání a deno b 1 esa.
jakmile
toto
prevedení
na
vyššího
spolecného
jmenovatele
se nedarí
a mokratick.)'ch cností, muže autonomní zrízení privodit
ochrnutí, korupci, anarchii a pripomenout, že governstá v á sen e p r a v d i v Ý m.
ment
is prius than selfgovernment, že nejprve musí
Rousseauovo volonté generale predstavuje úhrn vtllí
být
zajišten
porádek nlbec, nežli možno pomÝšlet na
individuálních a mtlže se rozvíjeti podle vetšiny práve
proto, že se predpokládá s t e j nor o d o s t ohcanu a vyšší rád kázne dobrovolné a tvorivé.
R'udolf Prorházka.
tudíž pod s t a t n á to tož n o s t jejich chtení, zatím
c o vše c h n a r tI z n o s t j e d r u h o t n á a p r ec hod n á. Vetšiny nejsou tu trvalé, dané jakoukoli
bytostnou a neprekonatelnou rthnorodostí.
Zmenou ;l
strídáním vetšin zbavují se menšiny pocitu porážky a
NÁRODNí
HOSPODÁR
útlaku. Je s;lmozrejmo, že tam. kde takové precházení
vetšin není možné, nelze uplatnit demokraticky princip
Jnž. Km'el Andrlík:
vetšiny. Zde se právo stává bezprávím. Demokracie
musí zde postupovat podle širšího a základnejšího principu do hod y. musí hledat nejprve spolecného. jmenovatele, kter.\r hy nezbytnou homogenitu vytvoril.
Události
poslední
o tom,ochrannými
že náš prumysl
7,troskotá-li toto úsilí nebo není-li vtlhec s dostatek
snaží se
každoudoby
krisisvedcí
zažehnati
prodobré vule k jeho použití, je demokracie vyloucena.
stredky (zpravidla na úcet státu). život postižené induV ]ugoslavii jest to zrejme ten prípad, ale stejne chástrie se tím na cas prodlužuje, ale trvale udržeti se takpeme. že to nemtlže znamenat bankrot demokracie, že to nedá. Jedním z prumysltl našeho státu, který již od
by tu demokracie hyla už nemožná, n:\rbrž jedine tolik,
nekolika let je postižen vleklou krisí, je náš prumysl
že tu je š te není možná. Neznalostí pro demokracii
cukrovarnický. Krise této nejvetší· složky našeho prtlse absolutismus dlouho nepráyern ohánel. takže slovo
myslu hluboce zasahuje do hospodárského a sociálního
života státu.
kompromitoval. ale je tomu tak. Národy a spolecenské
vrstvy musí dozrávat pro demokracii, a platí-li, že se
.\ jakým zpusobem zachranujeme naše cukrovarninikdo nenaucí plavat, kdo to »predcasne« nezkouší, je
ctví, víme všichni. Prodáváme drahý cukr sobe a cizine
dáváme cukr darem.
v konkrétním prípade pravda. že v ]ugoslavii se národním kmenlln1 a stranám poskytovala dost dlouho
Tato pohodlná cesta se dosud osvedcuJe, ale je otázpríležitost s demokracií to zkoušeti. Dopadly-li zkoušky
kou, jak tmde dále. Produkce trtinového cukru vzrlistá
negativne, nedopadly tak pro demokracii, nýbrž pro
rok od roku, zavedením ochranných cel v cizích stá]ihoslovany, t. j. pro Srby, Chorvaty a Slovince, kterí
tech stává se konkurence stále citelnejší. Snahy o mezise d o s u dne s t a 1 i clo st i J i h o s lov a n y.
národní rešení krise jsou pochybné. Prúmysl cukerní
volá na pomoc stát, ale zdá se, že pohodlná cesta stává
7,dá se, že v celé Evrope vyhárejí se pomery, které
ciní demokracii vratkou a choulostivou. Válkou a rese neschudnou stezkou. na níž jde našemu cukrovarnictví o život.
volucí byly prá.ve na nedohledno zniceny ty základní
Rylo by tudíž na case, aby naše cukrovarnictví zanepredpoklady jejího hladkého chodu: stejnorcdost a stáchalo
cesty, která vlastne vleklou krisi jen zbytecne prolost. Ruzností. protiv, odchyln)'ch tendencí, v}'bojných
dlužuje, a obrátil.) se tam, odkudž jedine kvne spása,
a útlakových úsilí nesmírne pribylO'. Lidé si uvedomují
L j. k technickému pokroku. Jeden z nejlepších našich
mnohem intensivneji, co je delí, než co je spojuje. Je
cukro'varníktl priléhave hodnotí technický pokrok namnohem méne dobré vule a hlavne - ponevadž clovek
šeho cukrovarnictví v posledním
ctvrtstoletí
temito
je tvor setrvacn~r - méne tradic a návyk!"1 spolecného
žití a bytí. Stát a spolecnost propadly dem o r a 1 i- slovy:
»Ptáme-li se v repném cukrovarnictví po technickém pos a c i, a demokracie vyžaduje urcité vysoké mravní
kroku,
vidíme ke svému neobycejnému prekvapení v pokvality. Nejen vedomí jednoty a souvislosti, n}rbrž také
sledním ctvrtstoletí úplnou stagnaci. Ohromná spousta pravedomí mezí vlastnich nároku a možností jejich uplatcovnikll nejsou již zedníci-stavitelé, nýbrž možno-li tak ríci
není ochablo. Ochota k dorozumení je slabší, zatím C0
fasádníci, upravující jen detaily. Všechny ty rotacní pumpy,
uchazecu o místo na slunci a reklamací svobodv a rovelektromotory,
turbodynama, vysokotlaké kotly, pohyblivé
nosti pribylo. V dusledku toho nedostává se trPelivosti
rošty, parní akkumulátory, to vše pasiVine prevzalo cu,krorešiti zdlouhavou cestou parlamentní demokracie ne"arnictví již hOltovéz jiných industrií. Vnejší vzhled cukrokonecné spory roztríštených tábortl. a pribývá sklont't
varu 'e ovšem radikálne zmenil, ale to vše je plod strojk použití 'direktní methody, at vzoru bolševického nebo
nické práce ... «
fašistického. Nekdy je milejší ein Enue mit Schrecken

Krumsín a 'l'avikovice.
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do naší odborné
cukrože ()(I Joku r8R() nenalnne-

'dn)' z~sadni pokrok. Tehdy hyla ~tavba

našt>hn

~arnictyí y zásade hotova, vše. co jsm(' vylwnali
", bylo jen zdokonalením
'·ynalezeného.
Byli jsme
ml jen taS;lc1níci. kterí suronm
sta,'hu jen jaksi
rnhnostecll hladili.
eprve \' posledních letech l1l;tnw príležitost Slec1rlV:lti
vn)' technick~' pokrok ve v)'robe cukru, Jder.'·
v premenuje ")'robní
proces dosavadní.
Jest t.o
mí metoda tayikm'ického
cukrovaru.
výrohní meomers-Cnkcr. která není zlepšením nejakrllO cle-na necem již vynalezeném.
ale ~kutecne 7ásadní
ou trí Jleidttle~itej~ích stanic repného cukrrwarn
dif11<;{'.
satm:lce a zadinové práce.
.
poso11zení této vhohní
metody jest treha ped jimrn)'111 úhlem sledovati deje pri získávání
repné
(t. zv. difmi). Metoda tato spojuje totiž proces
ní již s ri~teníTl1 t. j. již hehem c1ifuse oddeluje
, krvstaloidCl od koloidních
neCl1krtl a v"uživ;l
I;to p~ocesll ,·la ..tnosti koloidtl ži"é rostlinné hmokterou priroz('ne hehem prác(' musí cllr:miti pred
lade11la ztrátou životnosti.

ú-

etll(la mení také z;lsadnc ci;tcní diftJ'iní ~távy. Pová k srážení ~táyních koloidll yzclllchu. malého mno/.vápna a jin~ ch rea::;encií, :l sražené necHkr)' rych lt'
uje pomocí jednoduchého
zarízení.
Konecnc mtlže pracovati hez melasy, takže vyrazuje
;Lvadní zdlouha vou práci z~rtiJlovoll. Vrací toti ž syY od centrifng- clo clifuse a vynŽíY;l jist)"Ch vlastností
ecn)'Ch koloiclll k odstraiíoyállí
llecukrn.
etooou touto pracuje ta,-iko"ick)'
cukrovar
letos
~estou kampan. a je zajímavé. že TaYikovice dosáhly
I (I cukru nejlllell~ího v~'rohního nákladu \' replIhli.. Zdálo hy se tudíž, že naše cukroyarnictví
privítati
u í nejen tuto metodu. ale každou novou myšlenku
o krok k C1zclra\'ení pomcru. Ot~ekáyali 1l\'cl~\111, že
žd)' terhnick~ pokrok
hude sledovat.
podporovat
ušet a neodmítne jej ani tehcly, když hl' vyžadoval
ancníeh ohel í.
Události poslední doby však _'vcdcí, že na~c cukrornict,í neseno je proudem zcela opacného smcru. DoCl' se zdá. 7C se krhnickéh()
Pf ,kroku r)hává, jak pao ze sponJ cuknwanJ
l~nltll<;ínské'ho s fTstred. spol.
T. pn'lmyslu cukrovarnického.
Hi. torie ta,iko"ického
cukrovaru
pocín;l \' roce [922.
zákonn~'11l opatrením hylo omezeno zpraco\'~U1í rev hospodársk\'Ch lihovarech. \ 'et:":í ohlast.i repné, hemely \" hlízko ..li ,·elkncukrm'ar.
nebyly tímto opatrenikterak postiženy . .Jinak tomu hylo \' mal)'ch reph ohlastech ml "elkocllkrovaru
vzdálen)·ch.
Tato sice dala ,'znik prvé-mu malému hospndúrskéillU
Cllafll () denní "~'k~)!ln()sti .::;00 q v Tayikrwících
.. \civ se jednalo () z(lHxl desetkrát menší nežli naše ohklé zá·YOcly."etkal se tento pokus s v)'sledkem
nad
á,'úní prí7.ni'·~'I1l. Príciny
tohoto
úspcdllJ
letí
prvé radc ,. tom. ~l' Ta,'ikl)\ icc nezpracují
cukrovku
,'kl)'m ZpJlso!ll'Ill. n~'hJ"Ž 110YOll llIetO(klll Komers-

lm.

Puyodnc zí"ká,-al inž. Cuker repné Št;lVY na t. zv.
ve c1ifusi. ale tak()v~'l11 zpíísohem
pretvorené.
že
e ttžko dalo ríci. že odpoví dá ptlv()(lní111U Ik,tentl1
'li, Jest sice pravdou, že vznikla· z pL'lvodních myek vynálezem-S'ch, nikoli však z myšlenek
jím pa-

tentovan}'Ch. V tom mysll1 nutno roz\mll:-ti náz\<t.1 Ra,ktwa difu~ v Ta\"iko\'idch.
, [Z dalšímu
zpracování
ctlkcrné št{w)' použil inZ. Culiter nD.v~h() moderního
zpttsohu. to iž t. xv. supercentri~(~.g_Jsou tn ,. podstate T 111dlouoé r01..1ry. otáctt;kí se
za 1 minutu I sookrát. v nichž ~eparuje se štáva n~t.r[1.'-111prída\'l,em
vápna cerená od hílkovitého
ka.Ju., kte·
r~' však nepollzívá se k hnojení, Il)'brž k v.)'rohe krmiYél.
: Jak)'\U technick)'1l1 pokrokem
j.est \Ul'toda inž. Cllkera, mtJze, p()sollditi POU:i'Cnestrann}'
odhorník.
Jak:"
vj-znam mú 1l1t'tocla tato pro zemedelství,
"ypl)'vá ?. tohn. 7e ta\'ihryicld
met.nda vyhovuje dokonale vudcí myvlence ho"pf)(lárského
prllmy"llI:
vraceti ptlde všt>eh 1y
ž·i\'iny .. kli 1.11
í jí odehr;>.né .
Je v~ak zajíma\-c, jak stranicky
zachovalo Si k nO\'é
rnetode csl. cukr<.warnict.\'í. Bylo prímo sme':né, j-alt na
ZemedR !wlo "ice pTiankete porádané Csl. :\kademií
p·u~tcno, že jakési 1:jednodušení pr()vozlI zde je. ;)1e t,etY7
nic jiného nemohlo \ljti vytceno, l)ylo "yt:ik:lt1n. Ž(. J'l(l":l
tení po..tre-hí
metoda
xhoršnje
tepelné 1Jo'lpoc1árst"í.
vftkll tuto císelne odmítnouti.
nehot je samozrejrn-.t, že
pri kratším v.\Tobním prnCC<;lI ~ menším poctem '.tanic,
i)p7. pr~ce zadino\'<f, musí býti spotreha
palt,-;j, menší,
Ostatne pro na~'e cllkrO\'arnictví
I ejsmllt nej?iím ttúkazem je fakt. 7t cizina po<;n'tldila nO\'011 metodu jinak.
Ciznzemští
txperti jednak metodll y Ta\'ik(\\'icích
dukladne prostudovali.
a miml) jiné prohlásili:
"tavikovickému zpusohu náleží llt1dol1cl1f~"t. nf'hn( Y11<1'111<'ná
zjednndu~t'ní. úspornost a t.echnick:;' pokrok'
První pokus o stavhu cukrovaru
s"stémll KnmersCuker pnweden
hyl v Krumsíl1e.
Jc skutecnc pmvÝ1l1
divem. že stavba lwla vtlhec ltskutecnen:l.
nehot strojírn)' nechteh' prijriJouti
stavhu
por\nhného
zlivodu,
z ohavy. že hy ztratily
ohjedná,ky
cukrovarnického
koncernu.
Pr s to však 3tavh.' po mnoh~Th 0htí.Žíd
umcle vyvol~í.yan)Th byla skoncena
a prnvnz zahájen.
l' ení možno. ahy za tcchto ohtí ží proym \' první kampani hy1 d()kon3.I~-. ale preR to naclejc. které do podniku
vloženy. nexklamalv.
7:pll~oh v~Tnhn; krll111SíllS.kého cllkr.ovanl jes1' v pod"tate totožn~' s v.'rrohním procesem ta vikr)\·ick)'m. T>0\.1;re r1ifu<;{'nemá nic spole~ného s t. zv. Hakovoll difmí
a to ani 1l1y~lenku. ani konsl rukci. Jest to nov;l difuse
Komersn\'a.
dlles již patentovaná
y Nemecku
a Dánsku. Pro
S. n. hylo n patent ji~ zadáno.
Srovnáme-li
tuto difusi s difusí Rakovou. je !kltrn :
Rakova clifl1se je vyluhování
rízldl. po ncmž nflsleduje
ti"oyání. KOIl1CrS{Wa difusc vypracov{l11a jest pro zptísob difllsn í. jehož základcm
není yyJuhm";'lI1í. n::'hrž
. i:t1é oddclnv;ulí ~fá\'\' od rízktl a srážení koloidú z roztoJ..;:ukrystaloic1CJ. K{)l1:'itruk.ce s.ama založet'la je na nuceném prov;lc1cní rí"kl1. urcitotl drahou. Tato dráha, pokud je vedena šta\'01l. není ani s()upr()ud. ai,i protiproud. Jc to prostc vedení rízklJ nádohon rl. po nem
hned následuje
nc1delovúní rízkú nd ~fflV\' je~tc v téže
nádobe. Dalví intensiY11ci~í oddelení rízktoJ od. ~t~v)" jeprovádeno
:l1('kt>m velmi malou silotl. f~ízk" zh;t\ né
štáry se pak provzdušnoyill1ím.
prípadnc
jin<'mi reakcemi. tak zpr:tcová\'ají,
ahy se y nich oh"út>né koInidy srazily a kry"talnjl"1y ah" dos;lhly pokncl mozno
\')"soké koncentr<1ce.
7:a takrw)'ch okolností podal (". S.
P: c. trestní
ozn{lmeni na in7.. Culcera pro porušení patentníllD prúva. lT. S. C. P. C. jet totiž majitelem patentu Rakova.
Jest zajímavé.
že ackoliv ka7.d~- cukrovarník
je si \'e-

t.

t.

5:1

daru, že Rakova difuse (tak jak je patentována) nemá: dej, do kterého neskanula ani kapka naivnosti'; nejdonikde praktického upotrebení a že tudíž patent RakLlv konalejší mozek, jaký kdy mel ceskS' spisovatel; nahos tohoto hlediska: jest bezcenn)', prece rozhodl se Ú. S. dí-li se príležitost k lyrickému místu, aby se na ne skláC. P: C. náhle uplatnovat patentní právo a to zpusobem
dalo deset lyrickJ"'ch básníkll; prijde-li filosofický koui na naše pomery trochu neobvyklS'm. Není težko domysek, aby profesionální filosof bledl závistí; psycholosliti si'dLlvody, které vedly naše cukrovarníky ke kroku
gické vzdelání. které ví o všem: charakterisacní umení,
tak nerozvážnému.
které, není-li vždy mohutné, je vždy rozkošné; kombinacní duvtipnost, která, by stacila na autora mod~;'ní
Jsou to obavy, že hospodárské cukrovary i pres svoji
nepatrno,u výkonnost prece jen budou jim ubírati repu,
)}Tisíce a jedné noci«; znamenitý humor, ironie vycviže vyhoví lépe než kapitalistický cukrovar požadavkLlm
cená jako šermír; vkus témer neomyln)'. Secteme-li
hospodáre-pestitele repy co se týce l~rmiv a vracení živin
všechny tyto Capkovy vlastnosti, vyniká z ceské litepude. 1- když by cukrovar Komers-Cuker do konsumu ,. ratury jako kopec z roviny, Jsou u nás spisovatelé dal méne cukru a více ho zkrmil v cdpadcích, nutno to- ' rekneme Vancura nebo Šalda -,
kterí pripomínají
muto zptlsobu spotreby cukru dáti dnes národohosposlepé titány. Karel Capek má deset ocí. Zablouriellí
dársky prednost pred kapitalistickým vnucováním cu- jest vylouceno. Vancura nebo Šalda mohutne máv:i jí
kru cizine'na ptU zadarmo, zvlášte když si uvedomíme,
kyjem své literatury. Capek má v ruce rapír,
Podobá~li se literatura svou logikou a presností šaže útraty takov)'ch darll nesou prece jen ceskoslovenští
konsumenti a nic z toho nemají. Jinými slovy, jest lépe chové partii, je to ovšem veliká prednost. Je to také
dáti cukr v polotovaru (ne ve forme surového cukru,
mez v jistém smyslu. Hrác šachu není ve svých ii'S'Ul'jak bylo také cukrovarníky navrhováno) dobytku, než kách; vládne jimi; je suverenn í jako osud. Capek má
v hotovém zboží se ztrátou do ciziny.
nad svS'mi postavami vždy tu prevahu jako osud nad
Z toho, co povedenó, jde jasne na jevo, že naše cukrolidmi nebo šachista nad figurami. Mnozí ze spisovavarnictví prestalo býti vlastne prumyslem zemedelskS'm
tellt, kterí se stali nesmrtelnými, meli daleko do vylícea r"eší všechny otázky i otázku technického Dokroku se né Capkovy dokonalosti; nevedli svou vec s takovou
stanoviska ciste obchodního a kapitalistického. Toto
rozvahou; vylili se spíše ,na papí r, jaký jsem, tako..,ý
jednostranné rešení není prumyslu cukrovarnickému a jsem: nebyli nad svS'mi figurami. byli v nich. Nekterí
jeho'krisi príznivé, a mínení verejnosti, jež se v clánspisovatelé nevznášejí se ve výši nad svým dílem; jsou
cích žurnalistických proti takovému rešení obrací, by sami unášeni; stává se, že se zamotají. A tito chyhující
melo býti mementem nejen cukrovarníkum, ale i jiným
a nedokonalí autori casto se nejvíce dotknou našich
*
srdcí.
kartelovaným odvetvím prumyslovým.
)}Povídky z jedné kapsy«*) jsou nejprostší a nejpokornejší detektivní povídky, jaké kdy byly napsány,
Od spisovatele Capkova intelektu nemužeme ovšem oceA A, U MEN í kávati
geniálního detektiva s lulkou, ani nejakou zápletku (beda!) v podzemní chodbe, ani ovšem šílene
F. Peroutka:
pádící automobil, z nehož padají vS-strely jako pri
arabském
posvícení.
Podstatou'
detektivní
novely
(má-li v úmyslu bS,ti literárním umením) je zvláštní
arla Capka i~dnol1 porádne bolel zub. Capek se po- dojetí a poesie rozumu; tak se na to také díval praotec
" tom sveril: » Víte, jak jsem tak ležel, mel jsem do- tohoto genru, E. A. Poe; nejaká pravda má b},t vyhlecela živý dojem, že ten zub je knez, který byl v Ríme a dávána a chycena, a rozum se vydá na cestu; dívá-li se
nekdo na to správne, dojímá ho více než nebezpecí.
byl dotýkán papežem. Zub naproti nelJlu byl knez, který
nebyl v Ríme a nebyl dotýkán papežem. Jakmile se ti ' v nichž se octne detektiv, ta nebezpecí, v nichž se octne
dva kneží dotkli, vznikala hrozná bolest.
Premýšlel
detektivltv rozum; jen o vlas, a byl by se dostal na
jsem, proc. Jen jsem rozumel, že nedotýkan}' knez ne- scestí; málem, a byl by nepodzdvihl bremeno poznání,
smí sahát na dotýkaného. Potom jsem pochopil, že je to Postavit muže pred hlaven revolveru je lehko; postastarý predpis z dob Roberta Guiskarda.« - Jestliže', vit jeho rozum pred záhadu je težší. Jsem presvedcen,
nekoho i bolest pohostí takovou pohádkou, jestliže ne- že nejdokonalejší detektivka by se odehrávala toliko
koho i zub bolí takto umelecky, ba prímo epicky, je to-" mezi dvema muži, a že by v ní šlo jen o neco jako
mu muži pak ovšem lehko psát povídky. Nemá-li se o ztracenou jehlu. Je-li tedy detektivní novela poesií
r9zumu, nevím, kdo by se pro tento' literární druh
nad povídkou zívat, musí být za ní živá, kombinátorská ,.fantasie. Co Karla Capka od jeho vstupu do lite- v soucasné Evrope více hodil než práve Karel Capek.
Odhalení, že také cesty rozumu jsou poetické-to je
ratury vždy charakterisovalo, qyl práve takovýto druh
dosud nedocenené, nevyložené a snad ani nezpozorovafanJasie. ,Obrazotvornost, která dovede stavet postavy
napínave proti sobe jako figurky na šachovnici. Z lec- né kouzlo Capkovy literatury. Mel v sobe patrne ode
vždy toto urcení: pamatuji-li se dobre, byl už jeden
které j~ho novely máte dojem jako z dokonale vedené
z jeho prvních theoretických clánku namíren proti prešachové partie. Váš rozum se zalíbením sleduje intevaze erotiky v literature, a o lásce se tam bylo mluvilo
ligentní hru tahll a protitahll. Je dalším charakteristinedosti zdvorile;, ženy by vlastne mely Karla Capka
ckým rysem pro Karla Capka, že qývá bezvadný. Jeho
nenávidet, nebot podrývá legendu o povznešenosti a
literatura je tak dokonalá, jako oblek Oskara "Vilda.
Vybere-li si nejaké thema, mužete býti jisti, že je vy- svatosti lásky, tuto legendu, na níž až dosud spolehlive
spocívala ženil1a moc. Více než Paris a' Helena, Aeneas
pracuje' tak" že si zaslouží všechl1a pochvalná uznání
a všechny ceny, jež' budou vypsány. Stylová dokona*) Karel Ca:pek, »Povídky z jedné kapsy«, nákladem Storchalost a vytríbenost, jaké nemá žádný ze soucasných ceských aut01:u (a myslím, že jen jeden, dva svetoví); , Mariena, Aventinum.
,

.

LIT E R A TU R

K

52

Karel Capelr mezi det~ktivy.,

PHtomnost.,
a Dido, Hektor a Andromache vábí nepochybne Capka
osvojil. Detektivní povolání jako nejobycejnejší remeslo
Oidiposa Sfinga. Masaryk napsal jednou o pr<Jvé poe-- na svete. Capkovy povídky o' detektivech patrí, mezi
sii, že v ní pocítíte "podi'vÍ1Ýlet andela«. Nuže, píše-li
povídky o remeslech. Je ted v literature velký ,shon po
Capek° rozurnu, snažícím se rozlousknouti tu nebo onu
obycejném cloveku, s kterým, mimochodem receno, velmi souhlasím. Nevím o nikom, kdo by byl na této drázáhadu,také tu pocítíte andela podivný let. Nad Capkovou literaturou lze uveriti, že ne pouze jaro, láska a ze pokrocil dále a úspešneji než Capek. V zal detektivy,
hvezdy,ale také rozum je poetický, a že neštastná lá- na které už tisíci plnícími pery byl prišpendlen romantický háv, a udelal z nich nejobycejnejší lidicky na
ska a zhrzená logika jsou deje stejne dojemné.
Karel Capek je presvedcen, že vlastne už napsal jedsvete. Jeho pojetí má jednu velkou vec pro sebe:
nu knihu detektivních povídek, a že to kritika jen
pravdu.
Za Prahou najdou zabitou ženskolt. Všichni deteknáhodounepoznala. Ta kniha se jmenuje "Boží muka«.
A je-li podstatou detektivní novely rozum, postavený
tivové svetové literatury by si v takovém prípade sedli
a uvažovali. Capld'lv pan Soucek obehne šestactyricet
pred hádanku, nepr.estane Capek psát detektivky do
domt'l, aby se dozvedel, v kterém dome byla' služka,
koncesvého života, i když v nich nebudou ani detektivové ani zlocinci. Uprostred zasneženého pole jediná
která ro'zbila cajovou konvicku. V sedmactyricátém mu
reknou, že to bylo tady. A pan Soucek uprímne vystopa lidské nohy: jak se tam dostala? Nezapomenu
kládá:
'
nikdy na tento intimní detektivní prípad z »Božích
»Me vždycky mrzí, když neco slyším o metnoqe. Víte
muk«. (Detektivní proto, že mohutne souvisí se slove··
{lno to není takové jako císt román a predem hádat, jak to
sem detegere, odkrývati.) V "Povídkách z jedné kapdopadne. Spíš jeto', ako by vám dali román a rekli: Tak,
sy« nejde vždy o velké ani vražedné záhady: milovník '
pane Soucek, to musíte precíst slovo' za slovem, a kde 'nakvetin hledá tu modrou chrysanthemu, která nekde rojdete slovo »ackoliv«, tak tu stránku si zapište. Teda taková
ste tady v tom kraji, a cert ví kde; pátrá se po císle
je to práce, rozumíte? Tady cloveku nepomuže žádná meautomobilu, které prejelo žebracku; archivár jde se
poradit na policii, jaké temné a neblahé události byly
thoi<l.aani di'lmysl; musí císt a cist a na konec najde, že v té
vlastne za tím, že král Jirík z Podebrad nepozval léta
knize není ani jedno ackoliv.' Nebo musí behat, po celé
Praze a zjišfovat pobyt nejakého sta Andul nebo. Marek,
Páne 1465 ke dvoru pana Ješka Skalického ze Skalice,
aby teda detektivne objevil, že žádná z nich není zabita ...
kterýžto fakt byl zachován v dopise pana Ladislava
Tohle, pane, je aspon solidní práce.«
Pcháce panu Boršovskému; a zase: stopy ve snehu,
které náhle koncí na cisté rovine: proc :l jak? Pred
Rozkošná po té stránce je povídka ))'lJkradený spis
podnikavým mozkem platí tyto drobné záhady jako
139fVII odd. c.«, ve které se ukazuje, jak detektivní
velké, které vedou k životu nebo k smrti.
remeslnícek nad velkou romantikou zvítezil. Panu pluAbychom neuvedli ctenáre v omyl: tento detektivní
'kovníkoviukradnou
duležitý tajný vojenský sp1s,a pan
instinkt, tato rozkoš rozumu, postaveného
na ostrí
'plukovník vzbour.í celé protišpionážní
oddelení:. Priproblému, žijí více v ~l.Utorovi než v detektivech, které
chomejtne se k tomu také pan Pištora z policejlící. Detektiv u Karla Capka (s dokonalým vyhnáním
ního komisarství,
který, protože spis byl ukryt
pathosu lícený obycejne jako ,))zrzavý clovícek s tvrdá,v krabici ve spíži,pojme
to jako prípad ,vykraskem v ruce« nebo ))muž v burince«) je remeslník, pildeného špajzu. Jestliže nekde byla vykradena spíž a
ný, omezen~', zapracovaný muž s rutinou, jako kterýjenom vymácknuto sklo v okne, tak to mohl být
koliv jiný remeslník, švec nebo kamnár. Chesterton naDundr, Lojza, Kovák, Kosícek nl:bo Klement. Ale,propsal nekolik knih detektivních povídek; zacínajících
tože tady bylo okno vypáceno dlátem, tedy to mO,hl
. »Prostotou otce Browna«. Duraz je položen na slove
být jen Pepek nebo,' Andrlík. Protože Pep~k sedí, tedy
pro s t ota. Prostý katolický knez, ovšem skvelého rozto mtHe být jen Andrlík. A opravdu, byl to on, protiumu, bez romantického detektivního aparátu, luští zá- špionážní oddelení bylo zbytecne vyplašeno. Byl to jen
hady,' nad nimiž profesionálním detektivtlm zustává
vykradený špajz, kterýžto prípad má na policii svt'tj
rozum stát. Má-li býti recena pravda, je prostota otce
známý kurs a neomylné methody. Pan Pištora sebral
Andrlíka: )}Takpojd, ty troubo, vyfásneš za to nejmín
Browna
holé
nic
proti
prostote
Capkových
detektivu.
Otec Brown má se k Capkovu panu Pištorovi nebo
rok.« A panu plukovníkovi povídá: »Oni tihfe gauneri,
panu Souckovi porád ješte jako universitní
rektor
to není žádná inteligence, pane, každý umí jen kousek
k tomu muži, jenž na universite zatápí v kamnech.
a ten delá, dokud ho zase nechytnem. ({TakovÝ je obyKdyž otec Brown konecne v poslední knize mluví
cejný, všední svet zlocinu: proti gaunerovi, který umí
o své methode, prozradí na sebe toto:
jen kousek, stojí policista, který umí také jen kousek.
»Já sám jsem zavraždil všechny tyto lidi. A tak, ovšem,
Remeslo proti remeslu.
jsem vedel, jak to bylo udeláno. Delal jsem velmi peclive
Graduovaní policisti, páni komisari, nejsou na tom
plány ke každému z tech zlocinu. Vymyslil jsem presne,
.o mnoho lépe. Dr. Mejzlík na pr. chytil obávaného
jak by nejaká vec mohla být udelena, a 'V jakém stylu nebo
lupic pokladen, a ted je celý srnu ten, protože nemuže
v jakém duševním stavu by ji nejaký muž. opravdu mohl
pochopit, jak ho vlastne chytil. Šel místo domu náhoudelat A když jsem si byl zcela jist, že cítím práve tak jako
dou (byla to náhoda? to práve neví) do Dlážeené ulivrah sám, ovšem jsem vedel, kdo to byl ... Pokouším se
ce, k lokálu, na který dávají pozor, a tam si, búh ví
dostat dolvnitr vraha.« ,
proc, všimne cloveka, který si zapaluje cigaretu, a vidí,
Kdyby tphle O sobe rekl nekterý z Capkových de- že ten clovek má na botách popel. Tak ho sebere, protože popel je v pokladnách mezi ocelovými pláty.,A ted
tektivu, v hrdlo by lhal, a je-li nejaká .spravedlnost na
je nad tím úspechem celý rozrušen, protože neví, jak
Otec
svete, musil by se m tom míste propadnout.
k nemu došel. A uvažuje: byla to jen štastná náhoda?
Brown representuje skvelou intelektuální práci. Capkovi mužové v burinkách mají jen trochu zkušenosti a Nebo také kus pozorování
a logiky? N eb? . niecharíická rutina? Nebo také kus predtuchy? Nebo
trochu rlltiny, jakou by si každý v jejich povolání
.i

PritomnosL
v'::echno dohromady?'
Prozrad'me
utrápenému
dru
.Mejzlíkovi, že ten. kterS' ho stvoril,
Karel
C:apek,
i.ilosoficky vyšel oJ pragmatismu.
a praglTI3tisté
že

pravdH pokládají

l-a

š(a:tnou

shodu okolností.

~eco

hodí clo\-eka smerem, \'e kterém leží pravda. Karel tapek je z sha \\'on;.ké. protiheroické
generace:
odhal uje
detel.."tivy tak:. jako Shaw Caesara a Kleopatru:
v predu je legenda. a za ní muz s banatS'm nosem nebo bu-

hnkou.

Tam. kde Capek konfrontuje
policii se svou vracející
se predstavou
šlép.ejí ve snehu. které náhle koncí. ukazuje ~;e:,~:.-epolicie sev mu na jehr, tak naléhavS'
s odpustenll11. vykasle.

pn)hlém.

»P~Ule,~ praví komisar
muži, který našel stoVY bez po),;Facování ve snehu, }}z:lhady, to není naše vec. My jsme
rtlaceni ;;:a ]XJTádek Copak si myslite, že my pátráme po nija·kém z.lodeji 7~ zvedavosti?
Pane, my po nem pátráme,
abychom

ho zavreli. Pm>l.dek nm"í býl.«

,

Což dokazuie. že v detektivecb
není ani setina toho
odkr.vvajícíbo 'instinktu,
kter.~- je \' Karlu C,tpkovi .. ';a
f{)hu potk;l komisar j)(),!icajta, kterS' mu hl{u,í, že v císle
sedmnáct mííollkala kocka, v císle devet nemeli za\'rená yrá(ka. 11 vykopávky
není cen'tná
lucerna, a u h(lkynáre se uvolnila v~·\'t:sní tabule. ]'{en~esJo. pánm·é.

feme-~lo.
Z tláštní
pi':vab Capkov}
literatury
ostatne spolecnS' s Chestertonem
- jet' V
veci, které m;lme Z:l ,"'elké. delá lllal)-mi.
máme za malé, velk~·mi. Detekti\'ové
mezi ty ohjekt}:. které delá mal)'mi.

kterS' lr.á
tum, že nekteré
a nekteré. které
rozhodn':; r:,lfí

*

Nechme nyní ZptlS.n1tll. jal')'l1l c1etektivo'\'é lK1h:.tlu}l
;rlociny. a Ohr:ltlne se krfttce ke ;qm';.ohll. jak~'m Kart'J
capek odhaluje život.
ení, myslím, možno mluviti
o Karlu
C'apkovi a
nemh.witi pri tom (l jeho preclstaYe šlépejí VE' -;nehu.
které náhle. hez pokracov{ln í, proti vší Ing-ice k,H1Cí.
Jaký pocit byl v autorovi.
když to psal, a iak)" pocit
v nás, když jsme to cetli? Myslím. :;:e jsme meli ,SVllclný, pritar.liv)' pocit, jakobychom
'ie byli dotkli cíPlu:{tr
ztaku.
Capek nev}'svetluje,
aui v »l30žídl
11luk:tcl'".
ani v ) Povídkách
z jedné kapsy". jak stopy mohou núhle pr'estat. Tuším. že se proste hreje u hlúené.ho
poeitt1 nelogicnosti .. lak ml'1že pocit nelo::~'icnnsti l))-tj h1a:lený, to neocení spravedlive
nikdo. kdo na vlastní ktlži neprodelal
hn~lzy fi I()s()[ick~ho materia Iismll a mechanismu.
\' J(~)e materialismu
\'š-e, co se cl{t1o. dilo
se podle tech a tech zftknl1l1 Pf;d\'e tak. jak se 1l1usik)
dát: clm'ek l)yl pres'1e pracující
«(roj bez vlastní yt°l!e.
Shakespeare
a :r.lncinec bvli vyS\ etleni hrbolk.v na mozku. celS' vesmír
)yl mechanismus
jako kape.'ní hodinky, nic. ná ohmen\' hsick"ch
a chemicb'-ch
zákonu.
l{art~I Capek patrí l;Ž k~ !-{e~era('i. jejíž Živ~tllí iJ sti nU
rn"lllohl b'tu bel-útešné nbray.v v\'dr;'et.
'\[aterialism1l5
hyl logick~·. stra~ne logick~' -- -nm'á generace.
která
l'lenávi<.na tuto hn:Yll1<lt1logiku, vítala každou nelorricnost života. 1,<:IŽdý kousek, kter." rozmar 1)' život zabdtl
fy ick)'m a chemick)'m
Úkomollll. Odtud pochází bla;scné dojetí. kt-er~ n;1S .lím{l nad ne<ioko!1Cel1~'111i"lépejemi.
ítíme, že t11 se neco vymklo l1ldteri.alistickému
luechanis11lu, :t cítíme svoii vlastt1í svobodu. Po Capkovi se h~zí jménem skeptik: nechápe se, že je to i.de'.llista., kter)' vede hoj proti
tísnivému
111at~rialis111u.
S touhou potukává na dvere, za ninúž podle jeho do~
D1netlí hy mohl být skTyt zázrak. Stále t.onží P()·ZdVl"~
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110ut dli iViJU l'Ouškl1 mat.eriali.·tického
mechanismu.
Jeho l')()\'í'dky b)'\'ají založeny na ná hode: kartárka
promkuje žene. že-' mece od s\'ého mu/,e s milionárem:
to
je ovšem nesmy~!. ale pOLOm .'e lú prece náhodou st.ane. Kdo netrpcl pod materiali. me11l. nemllže vedet. co
osn~bozujícího
citu 1l1l1Že IJS·ti \' pojmu náhody I
l)rotož'e beru Capko\'y nedokoncené
šlépeje vážnc a
\íl11. co je 'l..:t nimi filosofie. mel jsem uprímnou
zlost
na (apka,
když ;~ tubo Lhematu
delal feuilletony.
\' knížce -U nejbliž'ích
vecechnajdete
v;právení
o pi'tlliLru pi\'a í1:t streše IwII1Y. kter.'· hyl nejdríYt
plnS' a potom pr:'wlll)', a nikdo nemohl vysvetlit. jak se
to stalo. Karle Capku. nekdo t(} J,i\'o \'ypi!. když jste
nedával pozor. \'ehrejte
si ve f~ :illetonu s nejvetší nadejí na~í gener:1ce. že l11atericl!istickS" mechanismus
vše
neobsahuje,
že jS()1l veci. které se mu vymykají.
S tou
nad:eji. kterou \-y súm jste nejž.iveji pocítil a nejlépe
z n{\s vyjádril.
*
Nelze mluviti o "Puvídkách
I- jedné
k~lPSY" a nepromluviti
o jednom jejich rysu, skoro dobyvatelském:
je to ciyilllust reci ;1 ci\'illlost psychologie.
T
tOl11, jak
zde t.i lidé mluví. není nic, co by zdalek:t páchlo liter[trní fr;lsí, co b\- se nedalo v\'sl,)Vit v bežném hovoru.
Je to rec ulice, ~'íteznt: prenešen:t do literatury.
Dosud
nikd,) u nús to nt~pro\'edl do tak(l\'~'ch dusledklt. Obycejne se myslí, že je lellko psút. tak. jak lidé mlil"í. lJaopak. není nic tt';:;:Šího. JJredpokl;'td;l to stálou kontrolu
a potlacování
liter;'lrtlích
veticek.
které
se kúdému
LI nás. kdo se chupí pera. deron do pera. Karel (apek
rlÚ\'{t ohycejné reci domovské právo v naší literature,
J <;em presvedcen. že lilil za to bude hudoLlcl1' )st vdecna.
:.J ení možno
tak prost.ou recí. vyjadrovil ti umelé
pocit\', a mezi pro . ;totou reci a prostotou
psychologie
je 11 Karla C:lpka prirozená
souvislost.
~ovinka
této knihy, O kt.eré hy zejména líteráti meli
uvažovat, je dLI 'leclná civilnost. reci
psychologie.
Je to
první tak dlls]ednS' pokus 11 nús v tOl11 smeru. _\ není
to na závadu literflrní111u umení: nekteré tv povídky
Jsou tak dokonale t\'o;:eny, že clovek má nad nimi primo smyslové uspokojen í, jako 11<.1.(1
s01idn í111,poctivým
materiálem,

i
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PRÁCE

K. Slab'ihoudek:

Je lékarství umením ei vedou 1
II.
Úkol lékarst\-í
i~st léciti nemoct:. Prichá".í v úvahu
nejvet~í m:tjetek ~h\'eka. zdTa,-í. n(;l1locn~- jako cinitel
passi vní, lékar jako akti \'Tlí. Žúdnú jil1;Í "eela ani spo'
l~c{''11skéza rízen i nc.,etkává ,e s tak velik5'1l1 r07.pc)rem
\' 111y~lení. Je.;t kll j)o<1inl. že témer každé jiné spole·
censké nrÍzení
ll1Ú "et~í zpetnS' \'1 i" na kolekti \TUIT1n6:
lékars'l,-í. T:1k ku pr. prú\lljck~ úkony
konsnmuje
lid,
skú spolecnost dalek'; rychleji než zákony hyg-renické.
[)rícina toho je.'it patrne \'e v.'·komlS'ch opatreních.
ac
naproti
tomu ókony
hygienické
mají daleko silnejší
nutnost logickou a samozrejmou
uchování
zdraví.
Prirozenejším
hy se zdálo. že clovek se hude chránit
od nákazy tuberkulosou
daleko' pecliveji, než o prestupek poLicejního narízení.
Než ve skunecll(i)sti tomtl

tak

netlí.

Snaha cloveka po

zabeZpeCe11í

hmotném

jest
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\·t:tŠí, Ilež po zabezpecení zdraví, ac osobní blaho i intuitivní bytosti nejlépe se jeví v prítomnosti lékarhmotné jest na onom prímo závislé. Lékar, kter)' by!
ského stavu. Tal~ casto lze pozorovat, že vedecky myy predempirických dobách knezem. filosofem. isoloval
slící lékar jest hospodársky daleko slabší ve své prase do ji té míry v presné medicinské my;lení a nel11OCxi, než umelecká indiVidualita jiného. Kdyby lékarský
stav zdllraznoval ve vychovávání sebe sama lékarství
11)jde ve znacné vzdálenosti za nim. l1°1stal ve st:tdill
mythologie, mysticisInu, náboženského kultu. fle~majako umení, uvádel b): nemocného v omyl, svojí metich.')'a nevedomý.
thodou !Jy jej udržoval v nevedomosti a dovolil by nesvedomit)'m lékarLlm využívati umeleckého hlediska
Jiste by se dnes každý podivil katolíkovi
prof.
ku materielním zájmum. Proto nelze pripustiti intuiRingseisovi z IVlnichova. který na pocátku XIX. století
hlásal, že nemoc jest následkem hríchu. Stejne by se di- tivní zpusob myšlení lékare, treba~ jen v therapii, jako
špatný výchovn~l prostredek. Lépe uprímné a vedecké
\'il každ)' slavné lékárne Pauliniho ze XVII. sto!.. kde
»ignoramus'~ než umeleckou experimentaci. Existuje
se prodávala ruzná lejna. aneb v XIX. sto!., kdy se vše
pouze Heilkunde, ne Heilkunst.
lécilo pouštením žilou aneb když lékari psali recepty
podle ,Papyrusu", obsahujícího 800 ruzných bylinnÝch
Pro tvrzení. jako by lécení bylo umením, zdála se
prostredku jako dedictví od Egypfanll. A prece ješte
mluviti nedostatecná methodika lékarské vedy Tato
dnes na venkove se varí hadí polévky. v procesích
ve svém studiu nemoci vyšla od pojmll symptQmatolotflhnou lidé do Lurd, verí se více bylinárkám, fušegických (bolest) až ku anatomickému hledisku VirchonIm. kovárum než lékarluT1. Jiste klidne by se mohl se wovu, telo má nemoc. Podnes ve vetšine ústavu, klinik
svým umením uživit i v dnešní moderní dobe Galenos
nemocnic lécí se nemoc a nikoliv nemocní Teprve
z Pergamy i se vvmi komposicemi léku aneb Anton
v poslední dobe zdllraznuje se fakt léciti ne nemoc.
~Iessner se svým magnetem. Dukaz pro to máme nejen
n~,brž nemocného. kter~' má nemoc. Lékarství opustilo
li nás v bežném živote. nýbrž i v rthných medicinských
anátomii nemoci a mluví o nemocném jako o entite,
;kolách amerických. at osteologických, kde veškerá nekter)! má býti lécen. ,\ v této pathologii osohnosti domoc pochází z vymknutí kostí a uskrínutí cév. neh mnele koncí hranice poznání medicinského a zde prÝ
\' Christian Science, kde uzdravuje víra atd.
nastává duležitost umení lékarství. Ucí se. že kausálne
í: mozku nemocného vychází do urcité míry vliv na
analytická diagnosa jako vedecká nenÍ. dále možná.
Jelikož osoba jest sama pro sebe irracionální. Rovnež
lékare. Tento musí mu (ve své hospodárské závislosti)
prý nelze používati vedeckých method k11 lécení, jeliYJhoveti, musí mluviti -jeho zpusobem, má-li b~,t zachován dtlverný pomer mezi obema. Nemocn)' neverí· kož kausální analysa sice verifikuje hypothesy a dojde
trebas za sto let k poznání pravdy. na což však nemuže
v nákazu mikroorganismy. každá vyrážka jest dle neho
poruchou štáv tela. Lékar delá chybu. vžívá-Ii se do cekati nemocn~r. Proto lécení nem1"lže býti vedou. Lékar musí míti zvláštní nedefinovatelný
pocit jako
jeho predstav. potvrzuje jeho dohady. Posléze jde nemocn.' k jinému. slyší jin~- výchovný názor, z toho
u umelcll, chce-li léciti. Jakousi zesílenou apercepci,
hergsonovskou intuici. Kal1sální analytická vcela jest
vyph\,á pak jeho neduvera v celou lékarskou vedu.
jen predehrou produkce, t. j. llmelt'ckého tvorení.
~ejeden lékar casem podléhá tomuto vlivu, který vychází z rad laiktt i ve svém lékarském mvšlení. Konec
Již predem bylo poukázáno na to. iak~, chaos !Jy zpi1konct1 ani myšlení lékarského stavu nel;í jednotné a sobil tento názor ve výchove cloveka a lékare. Ve skunení bez sklonu ku urcité fantasii. V~'chova lékart"1, tecnosti nelze nalézti oprávnení pro t(nto názor. Sama
;,rostredí. v nemž žije. jeho vlastní píle a "ek lyorí
moderní prakse lékarská jej odvrhuje. ac na druhé
kaleidoskop názoru v jejich myšlení stejne jako u laikLl. strane hlásá prednost umení lékarského. Patrne jde
V ruzn)'ch školách medicinských najdeme rtJznou meo nedostatecné porozumení tomu. co se vyhlašuje za
thodiku, v nichž precasto lze zjistit staré zbytky myprincip, jakousi terminologickou nejasnost a soucasne
~lení z dob Galena, humorální these z dob !\lkmeona
o nedostatecnost vedeckého nazírání.
aneb staré epikurejské názory. Jinak bychom si nedoNení pravdou. jako by medicina sV~'m vedením konvedli vysvetliti tak rozdílné aspekty všech tech ruzcila v pathologii osobnosti. Hranice zkušeností lékarných škol, zkostnatelou konservativnost
nekdy i zpáských jde dále. Kdyby lékar pokládal nemocného na
tecnictvÍ.
vyšetrovací stul a lécil ho pouze jako nemocný 'celek
(entita), prerušil by veškeré vztahy nemocného ku koPro tuto nejednotnost lékarství meli bychom lidské
lektivu. z neho'ž vyšel a z nehož se jeho entita vytvovysvetlení. Ono hippokratovské
»~J ejdríve
neškodit"
rila. Tím by se stalo, že nelezel by na vyšetrovacím
nutí ku opatrnosti v lécení nemocného. Poctivé svestole celý nemocn)r, nýbrž jen cást toho. k cemuž mela
domí lékarovo pátrá po nejlepší pomoci, nechce uškodiagnosa a therapie prihlížeti. Stejne tak jako biolod,t, mu. í prospet. Nelze provádet
experimenty
na
gové vyšetrovali excidovanou bunecnou tkán a páh\žku nemocného. Odtud ta nejednotnost v lékarství.
travše po puvodu života zapomneli, že neleží pod mikronedokonalost a kolísání mezi umením a vedou. Jedin)skopem živá bunka, n)'brž mrtvá, zbavená své vitality.
I'k. jediné v)'chodisko jest prísná objektivita. kritický
všech vztahu vuci organismu, z nehož byla excidoernpiri mus, veda. Jest zcela prirozené, že v historivána. Tudíž i nemocný s teleologického hlediska medicl0'ch dobách medicíny prevládá tvurcí. individualita léciny není tím nemocnÝm, jakým byl v kolektivu. Má
kare nad kritickou objektivností. Odpovídalo· to mydo jisté míry jiné vlastnosti mimo své prostredí. Jiná
šlení té doby. Proto jestliže posud otázka mediciny
konstrukce diagnosy a therapie nastane n decka, trpíjako umení a vedy není rozrešena (v mysli lékare).
cího nechutenstvím. o nemž zjišteno, že žije v tuberjest vinen lékar i nemocný, vliv zbytku všech historick)'Chstadií medicinského kultu a vedení. Tato nerozkulosním prostredí než u decka, žijícího v pomerech
zdravých a trpícího touže nemocí. Jinak posuzuje lérešená otázka nesprávne vychovává lékare i nemocného.
kar nemoc proP'nosu a lécení u delníka z továrny, než
zemedelského. jinak posuzuje afekce duvevní 11zdegeNesprávnost zduraznování individuality lékare jako

a
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nerovaných rodin než u zdravých a nezatížených. Tudíž diagnosa a therapie nekoncí v pathologii osobnosti,
rozhoduje nejen prostredí lokální, nýbrž i generacní
vztahy. Genotyp a kondicionální pojetí individuality,
jinými slovy v jakých podmínkách vznikla a žije pathologická jednotka.
Z predešlého jest zrejmo, že poslední slovo má konstitutivne kondicionální diagnosa a therapie. Že kausálne analytická diagnosa není konecná a nutno ji doplniti indukcí. Tímto se dostává medicina ve stejný
krok s ostatními vedami, nemocný stává se živoucím
objektem, clenem živé spolecnosti i s jejími chyhami a
prednostmi. Jest kolektivní jednotkou, nikoliv separovanou individualitou. Jakmile lékarská veda bude prihlížet ke všem nemocem kolektiva stejne jako ku nemocem jednotlivcll, bude lépe rozumet individualite
nemocného, bude pracovat vedecky, stane se vedou.
A jestliže prehlížíme nové proudy v lidské spolecnosti, lze potvrditi správný náš názor. Kolektivní a
sociálne hygienická opatrení dnešní doby jakož i profylakticko kurativnÍ cinnost lékarství odpovídá konstitutivne kondicionální methodice diagnostiky nemoci.
Jedine touto cestou lze vychovávat laiky a lékare a docíliti ideální ozdravení lidstva. Kolektivní práce a kolektivní názor na nemocná individua vede ku positivní práci a osvobo~uje medicinu z dob kouzelné mythologie a náboženského kultu. Není možno léciti chronického alkoholika a ponechati ho v alkoholickém prostredí. Stejne špatne by lécil lékar tuberkulosního v nevetraném byte. Lékarství musí se zabývati sociálními
pomery daleko více než pouhou kurativní cinností individua. Lékar nesmí býti jednostranne vychován, nesmí býti magikem, mystikem ani mechanikem. Sociologie a její methody musí se stát stejne tak duležit}'111
cinitelem v lékarství jako biologie a fysika. Tímto doplnením své methodiky stane se lékarství vedou.
Tudíž není správným názor jako by lécení bylo
prevážne umením. Ani veliká individualita
chirurga
toho nepotvrzuje. Zde beží jen o zrucnost a tato zámena terminologická, kde technika staví se na roven
umení, podporuje patrne argumentace lékaru, jako by
lékarství bylo umením. Medicina byla umením, byla
interpretací individualit. Byla subjektivní, avšak ideálem jejím musí býti vedecká kritická empirie, prísná
objektivnost -- objektivace. Lékarova
individualita,
subjektivace musí b~Tti zatlacena do pozadí a nesmí
býti na újmu vedy. Jinak by dokazovala, že lékarství
posud nevyrostlo ze svého detství z dob mythologie
a ruzných kultu medicinských. Mužeme smele ríci, že
medicina se teprve rodí jako veda.
J.

w. N. Sullivan;

Nynejší ~tav vedy.
Povšechný
z novýchošemetnejší
del ve fysice
astronOllllii
je ten,
že prírodadojem
je mnohem
než aobycejne
se domníváme. Vedecký vesmír lidí z doby královny Viktorie byl jiste
velmi veliký a velmi komplikovaný, ale byl pri tom jaksi domácí. Obycejné myšlenky a predstavy se zdály úplne postacitelný-rrli k jeho výkladu, a predstavivost mela veliké možnosti.
Vesmír byl strojem nesmírne složitým, ale nelišil se nijak
zvlášt od toho, co mohl zhotoviti inženýr devatenáctého století
ve své laboratori. Príroda podle obecného názoru byla udelána
'l. jednotek známé povahy. To všechno se od té doby zmenilo.
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Ukazalo se, iže výklad vesmíru na príkladech kulecníkových
kuJí a podobných vecí je nedostatecný, a hlavl~í nesnází moderní fysiky je nalézti jednotky, jirr'iž by tento výklad bylo možno
podati. Veliká cást nesnází moderní a atomové teorie bez jakékoliv pochyby plyne z naší omezené obraznosti. Ten druh
materiálu, jehož užíváme nejvíce pri svých obratech obraznosti,
ukazuje se nevhodným pro úkol, pri nemž jde o výstavbu vesmíru. Ukazuje se v nynejším stavu fysiky, že naše obrazivá
predstavivost je spíše na prekážku než-li n:( prospech. Musíme
sice predpokládati, že pTÍroda je koherentní, ale moderní fysik
nabývá velmi silného dojmu, že na prírodu nelze dobre užíti
našeho obvyklého kriteria koherence. Mužeme veriti, že ve
všech techto zjevech jsou cástecné aspekty úplné harmonie,
práve tak jako bohoslové verí, že z10 je jen jistým aspektem
do,bra; ale ukazuje se v obou prípadech, že je tu treba jistého
neobrazivého uzpusobení mysli, abychom pocítili tuto harmonii.
Avšak je-li pravda, že jsme dosáhli nyní stadia, v nemž lidská mysl se musí podrobiti delšímu nebo kratšímu procesu
prizpusobením, nemusíme se tomu diviti. Spíše .bychom se meli
diviti, kdyby se ukázalo, že ten aparát mysll, jehož jsme nabyli
pri svých dosavadních velmi omezených zkušenostech, by vyhovoval i nadále. Velmi doMe ukázal Sir J. H. Jeans, jak omezené jsou tyto zkušenosti, když rekl, že kdyby zeme byla stará
teprve sedmdesát let, pak lidstvo je staré tri dny. Lidská veda
je stará teprve nekolik minut a teprve v nekolika posledních
vterinách nabyla jakési predstavy o povaze vesmíru. Již pouhý
rozsah vesmíru usvedcuje lidskou obrazivost z provincialismu.
Obrazce, které Sir J. H. Jeans uvádí ve svém díle »Astronomy
and cosmogony«, jsou tak prekvapující, neboi je patrno, že
jsou cizí lidské predstavivosti. Predstavíme-li si zemi pouhým
atomem o prtlmeru jedné stomiliontiny coulu, pak dosah videní
nejvetšího dalekohledu je približne representován celou zemí, ale
rozsah celého vesmíru podle teorie relativity je representován
hromadou jedné miliardy zemí. V rodine hvezd, do které pocítáme slunce, jež je milionkrát vetší než zeme, je tricet tisíc
milionu clenu. Vedle této rodiny hvedz jsou mlhoviny, z nichž
každá má dost látky na tisíc milionu sluncí. Odhaduje se, že
asi dva miliony takových mlhovin je videt stocoulovým dalekohledem. A rozmery techto mlhovin nutno ocenovati skutecností,
že každá miliO\ntina prumerne zabírá tak veliký prostor jako je
~Iatterhorn. Svetlo ze vzdálenejších mlhovin i kdyby postupovalo tak rychle, že by sedmkráte obehlo zemi za vterinu, potrebuje prece jen sto milionu let než by k nám doletelo.
Vesmír se nám zacíná jevit velmi nedomáckým, zvlášte když
uvažujeme jeho zákony. Zákony, které jsme až dosud objevili
a které podle dosavadního našeho poznání vyhovovaly lidské
mysli, jsou, jak se zdá, v podstate statistické povahy. Skutecné
základní zákony jsou však povahy kvantitativní. Tyto zákony
jsou obtížné, a obtíže jsou tak zvláštního druhu, že nelze si je
vysvetlit jinak, než tím, že lidská mysl dosud není úplne vyzbrojena, aby pochopila celou pravdu této veci. Profesor Eddington na príklad praví ve své knize »The nature of the physical
world«, že urcité množství svetla je záwven dosti veliké, aby
pokrylo stocoulové zrcadlo a dosti malé, aby vešlo do atomu.
Z toho plyne podle jeho názoru, že nesmíme priznávati individuálnímu množství prostorové a casové rozpetí. Musíme mysliti o množství jako o necem, co presahuje prostorové urcení.
Musíme se dívati na svetlo jako na jednotku, která je zároveií
vlnou a zároven cásteckou. Pokrok fysiky v dnešní dobe je
v tom, že se nalézají matematické vztahy mezi nepredstavite!·
nými jednotkami. Snad je to cesta budoucí konstrukce této vedy.
Snad vesmír je nám tak cizí, že nejvctší naše nadeje je pouze
ta, že se nám podarí nalézti vztah mezi ním a mlhavou pudou
symbolu.
(The Ohserwr.)

PHtomllOSt-,
N u a ted jsme u veci, která je naznacena titulem:
u nás nevynáší veda ani na suchý chléb. Nedovede-li
vysok.?školský profesor vcas prodat svoje síly politické
parta]l __ zejména agrární ci a národní demokrati jsou
Chléb a veda.
vysoko v kursu -- nemuže se nadít v živote velkých
obcanských
úspechtl. Promešká-li i príležitost bohate se
edy tituly -- to je stredoevropská choroba. Domácí
oženit, mllže býti jist, že do smrti zustane odkázán na
\" Rakousku :l Cesl"oslovensku.
malý byt, omezenou knihovnu, se starostmi o rodinu.
i\Iožno bi't remeslníkem nebo obchodníkem a vydes ;re~ným strachem, že neumístí u nakladatele svoji
]ávat slušné peníze; možno mít i auto a vlastní vilu
pracl.
ale dokud nejsi radou nebo presidentem, dokud na teb~
Není to jen ti nás. Ale u nás je to horší než kdekoli
olají jen »H ele, pan Hadimrška!« neznamenáš nic a
jinde,
protože jsme pomerne malý národ s teninkou
edostaneš ani pozvánku do slušnejšího plesu. Úredvrstvou lidí, majících zájem o vedeckou knihu. Publi'k lnu~í b5·t doktor nebo inženýr; ve státní službe do- .kace nemecká a anglická je prirozene otevrena celému
ne titul dríve než plat. Jinak se slušná spolecnost
svetu; proto najde spíše nakladatele a je dobre placena.
emž!v~rchite.kty,konsuly, pány továrníky, pány velkoNemecký a anglick)' vysokoškolský profesor píše. Náš
yatkan a mistry. Také generální sekretári jdou donemuže. Prohlédneme-li jen docela zbežne knihkl1pecký
re na odbyt.
trh prvního desítiletí státní samostatnosti: kolik vede··
Podohne má se to s vedou. Dokud nejsi docent, jsi
ckých knih u nás bylo vydáno? Rozumejte - ciste
osel. ~ení vylouceno, že i docent je osel, ale to se už
vedeckých. nikoli praktických (lékarských, technických,
p~omm;. Nebot oslovina graduovaná je pouze »odchylobchodních a pod.). Kolik prací národohospodárskÝch
nym nazorem« neho nejvýše »težko doložitelnoll teoa filosofick)'ch a sociologických? Nepocítáme-li ne'koiÍ«. Proto touhou každého mladého muže, majícího
lik docentsk)'ch hahilitacních prací a pár publikací
perversní sklon k vede, je docentura.
ebot jedine ona
o méne než 100 stránkách, kolik »tlustospisu« u nás
d~vá vU n~s ~ýsadu býti brán vážne, a visitka opatrevyšlo? Netreba pribírati ani prstu na pomoc, abychom
na pred. jmenem kouzelnou formulí Doc. Dr. Ing.,
je scetli. A to ješte jsou mezi nimi litografie nebo
nebo za Jménem ješte kouzelnejším DHHC, je pravou
prednášky
-- tedy ucebnice, nikoli ciste vedecké moabraradabra kariery. Široké lokty jsou ovšem i 11 donografiel
rentt~ ~oucást vzdelání, kterou nelze podcenovat.
Nedivme se, že máme LI nás ve vede tak málo indiviStah se docentem je bud velmi snadné nebo velmi
dualit. Že nemáme dravcll, jejichž spár je na každé
nesnadné. Snadn)'ch ZPUSObllje nekolik:'
a) vybrat si za otce universitního profesora nebo se stope patrný. Je jich pár - ale tak maloucko, že to
a~. zaráž~. Nehl;díc ani k tomu, že v úzkých pomerech
riženit do profesorské rodiny;
.
b) míti zptlsohné názory vedecké, neobratn5' styl a pnrozene ztratl rozmach.
.
Zde
tedy
je
treba
zjednati
nápravu
~
Protože
nejde
tovat pokud možno obecne známé autory'
je;,
o
ty
docenty
a
profesory,
nejde
toliko
o
prestiž.
c) prisluhovat kde se dá a ucinit se nepostrádatelnybrž o kulturní úroven národa, který musí tím více
nym. V takovém prípade možno se státi
docentem
rusti ze sebe, cím více tkví koreny v kulture národa
onorovan"m.
obklopujícího a prorustajícího ho od více než tisíciletí:
Tomu. I~dosi chce habilitaci pokud možno ztížit doZde se nepomuže subvencemi a stipendii, státními ce.rucujc se .mít vlastní názory a netajit se jimi, ~olenami
a podobnými jiste docela chvalitebnými vecmi,
ovat v tisku s uznanými velicinami studovat nonýbrž
nutno upravit dve otázky:
literaturu a zejména nenávidet preŽvýkanou strapredevším
hmotne -alespon minimálne z a j i s t i t
odpornou vyschlou kaši, která se naz\Í'vá vedou
s
o
u
k
r
o
m
é
do cen t y, aby se jejich práce honoroto, že je psána univ. prof. Také neškodi slušne se
vala
alespon
tak,
jak se honoruje práce každého natelékat. denne se holit, tancit a pestovat sport. Nebot
race, zedníka nebo bankovního úredníka'
O ,:~e jsou veci, nehodící se pro adepta vedy a jaksi
za druhé v y b LI d o vat n a k 1a dat'e I s tví, které
lUCl!elnés pevným presvedcením, že veda musí býti
by
bylo subvencováno, aby vedle normální cinnosti navna.
kladatelské
(t. j. té, na které se \rydelává) mohlo se vele konec koncll - docent je vlastne teprve zacátek
n?vati
i
vydávání
knih vedeckých, predevším puvoc1, smutné životní cesty, na jejímž konci je "mezinánich.
Subvencování
by nemuselo býti jen státní, n)'brž
e uznaná autorita«. Docent - to je jakoby pupa.
mohlo
by
napadnouti
také našim bankám a velkÝm prúm pupe, té je hej, nepije, nejí, jenom spí - kdežto
myslovým podnikum, že 20.000 Kc z cistého zisku. vet musí jíst a pít a bydlet. A nejenom chlebem a
novaných na tento úcel, je v bilanci spolecnosti nic ale
s cibulí živ jest docent, nýbrž i nadívanou tepro autora celá kniha 1
'
a veprovi'm karé! Což stoji však peníze, mnoho
. To jsou jen námety. Jak je provést, je vecí ankety,
ez a tyto prostredky smeny bohužel nutno si vvellskuse ... A to sem tedy už nepatfí.
Nemo.
ti. Ale vedou ... ?
nt liší se ode všech jiných pracovitých tvorl\
že za svoji práci nebére plat. Pripomíná trochu
orární konsuly. kterí také mají hlavne cest odmeAutomobilové závody a jejich
za svoji práci. ~a rozdíl od konsulu bÝvají však
hrdinové.
ti nez3možní a živí se - proto profesurotl
na
ích škol[\ch, ncjakým tajemnictvím nebo jinými
utomobilové
závody, vytrvalostní
i rychlostní,
jsou nutností.
Pokrok automobilismu
je potrebuje,
jen jim dekuje
za svuj
y, kde na vcelu mnoho casu není. S vvdáním
rozmach. To je dnes již samozrejmostí, kterou se nikdo nelitacní pdrc ucinili zkušenosti tak trok', 'že jim
snaží popríti. Bez zúvodení nebyl by vyspc] svetový automobihut na d:l!~í psaní. vcdeckých knih. I
.
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lismus na dlI vní úrCll'lfeií. Ye všech oborech mechaniky nutno
podrobovati
vyráben~ produkty prísnejším
zkouškám " poku"!;i\tn, než. jakým je jejich mechanismus
vystaven za normálních
0kolností. Je nutno s~znati maximum v§konnosti,
spolehlivosti,
koeficient bezpecnost i v prípadech abnormálních.
Dela se zkoušejí na strelnicích. kde se zjiš('uje jejich preS!lost a maximální
nosnost, ~tupen výkonnosti
n"lzných zarízení se zj išfuje radou
mHících 7;arízení a podobne. Y automobilismu
existuje jen jed·
na pres\''edcivá a prísná zkouška, Herou mužeme nejdokonaleji
zj istiti kvalitu vozu, bezpecnost jeho chassis. spolehlivost ridícího ústrojí a dokonalou výkonnost
motoru:
ú::ouško\l tou je
rychlostní závod.
I' automobilovém
zá\'odc rychlostním
je soutežící vlh vysta,ven ohromné námaze, která roste témer sc ctvercem rychlosti,
toupajicí nad normální prum.er. Po celé hadiny jsou podrobeny
VŠl:Ck)'
orgány vozu krajne vysilujícimu
zatížení; kola, motor,
poponný mechanism\ls,
rídící ústrojí,
prevodný
mechanismus,
pérování, pl1eumatiky; krátce vše, nevyj ím"je ovšem závodníka.
:vlaximum rychlosti vOliu vyžaduje i m:lximum zrucnosti ridicské, maximum postrehové schopnosti a okamžitého ro·zhodování,
maximum o~:hfahy. Rychlost, vévodící všem pohybluTI, dává sc
,-elmi snadno ovládati, zkrotiti. Dosažení jejího
maxima bylo
"ždy ideálem ve všech oborech lidské cinnosti. Když se pdCal
;mtmTIobilisl1lus roditi a když se pocaly konati i první verejné
z;Í:vody techto vchiklCI, prekvapil celý svet konstruktér
Amédée
J3ollée, který jel roku J873 na manském okruhu u Parír,e PI'1"Imcrem asi 20 k ilometrll v hodine.
Potom se pocaly závody množiti. Konány sO\lteže rychlostní
i \'ytrvalostní,
které obvykle koncily radou c1efektll a nehod.
Tehdejší automobil byl jdte málo spolehlivým a choulostivým
ústrojím. Bylo nutno zjíšwvati maxinuuTI jeho možností zlltcžkávajícími zkouškami, které nejpronikaveji
odkryly slabiny a ncuostatky jeho mechanismu, dávaly konstruktérum
množství n,)vých p<YLnatklla uspišovaly tak zdokonalení automobilu. Byly konány dloullé jízdy, z nichž prvá, nejlOdvážncjší, byla na trati
Paríž-M'arseille-Pal·íž.
Dokoncilo ji j.en velmi málo' startujících
vozu. Tyto spolehlivostni a vytn'alostní
závody neprispely však
k uspíšení vývoje automobilu tolik, jako souter,e rychlostní. Brzy
,e však ukázJ.lo, že nejsou možné na ubycejných silnicícH, jejichž
nedostatecná
kvalita zavirmje radu Jlchod. To se nejlépe ukázalo pH závode Paríž-lVI adrid. V nem sc jJrihodilo tolik a tak
vážných nehod, že poradatelé byli nuceni jej zastaviti již v Bordeaux. Brzy bylo zrejmé, že rychlostní závody se v budoucnu
budou musit konat na okruzich
zcela uzavrených,
dokonale
2 umožnujících
vyvinutí maximální
rychlosti bez
upravených
obJ.v, r,e nikdo nekomu v nekteré chvili vbehne do cesty a zaviní
tak s,-oji smrt i jezdcovu.
\
Ovšem, že s .ilOCá1.kubylI) i ve výberu chybováno. Pllvodne sc
pocaly mylne vybírati jenom ty silnicní okruhy, které mely obvod 100 až 120 kilometrll. Tak v,mikly okruhy auveriíský, sortsk)', ardenský, na nichž konány prvni velké automobilové
závody,'
letech 1904-1906. Záhy se však ukáz:lI0, že tak dlouhé
okruhy jsou :Zbytecnosti a že ncmohou míti pro diváka p]'itažlivost. A tak se poCalo precházeti k okruhum menším, které
ciníly závod zajímavejším
a dramatictejším.
Ale i tyto, na príklad predválecné okruhy, mající obvotl jir, jen 30 kilometru, byly
prece jen stále príliš I·o~~ehlé. Prvním
uspokojivým
a dudnes užívanym okruhem
byl silnicní okruh sarthský',
mající
délku J7 kilometru, a okruh štrasbnrský,
dlouhý 13 kilometn'L
Ale ve zmenšování ~e ješte pokracovalo a pricházelo se k okruhum o 'Óélce šesti až osmi ki\ometn'1. Brzy vznikly známé a
opravdu ideální okruhy, jako u Bres:ie a v Monze, ktcré jS0U
každorocnc jevištem velikých závodiL Jejich úpr:tVa si VYŽ;ldala. o šem velkých náklndí'l, které se však, jak sc zdá, rentují.
Dnešní automobilové zá\rody jsou mnohem méne nebezpecné',
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než závody drívejši. Závodní vozy. zdokonalené konstrukcními
inlenýry, Jík zkušenostem
ze závodu cerpaných, jsou mnohem
stabilnejší,
ovladatelnejší,
spolehli veší ; také pneumatiky
doznaly, hlavne \' dobe poválecné, celkého zdokonalení;
dnešní
brzdící systém jsou (hlavne od dnh zavedení brzd na všecka
ctyri kola) krajne bezpecné a dávají ridici možnost absolutního
spolehnutí ve chvíli potreby. Mimo to povrch silnic, JJa nichž
se tyto souteže konají, je, dík pokrocilé technice v silnicníta\'be. upraven tak, aby umožlloval rychlostní maximum. Drívejší
závodníci byli siláky a akrobaty;
nelze však ríci, že by dnešní
championi volantu nebyli. Jej ich prí1l1<í fysická námaha se sice
zmenšila, iato však stoupla námaha duševní, nervová.
V prvních závodních dobách byly rychlosti pomcrnc malé.
Tehdejší prevodná i hnací zarízení nebyla tak rešena, aby vycerpala všecku energii, vyrobenou motorem. Tehdejší závodnici
musili býti opravdovými
siláky, aby dovedli ovládati vysoké
a neforemné
vehikly;
mimo to, musili býti krajne
zrucnými
mechaniky, aby dovedli co nejrychleji opravovati cetné defekty,
které se behem závodu prihodily. Nejpozoruhodnejším
výkonem
prvních závodních dob j c rekordn f \'ýkon závodníka Gabriela
\' jízde Paríž-~ifadrid,
která byla první etapou jízdy ParížJ\orde.aux, v roce J903. Gabriel d0sáhl na této trati rychlostníh()
prumeru nad 100 kilometrll.\jv;,žíme-li.
že musil behem závodu
predjeti na tehdejších
nedokonalých
a nechránených
silnicích
86 soutežících vozii, vidíme jasne, jak enormní výkon podal.
Špatný stav silnic privodil
velký pocet smrtelných
nehod;
proto nebyl závod dokoncen, nýbrž prerušen v Bordeaux.
Stál
livot _1areella Rénau1ta, bratra Louis Rénaulta, dnešního vel·
kého automobilového
továrníka.
Zpráva o jeho smrti mu byla
sdelena práve v okamžiku, kdy zvítezil \' Quatre-Pavil1ons
v zá\'Gde- lehkých VOzll. Marcel
Rénault stal se obetí prašné silnice.
j)ri predjíždení
jednoho vozu nevidel pro zvírený prach vcas
".atácku, vylétl z ní a zabíl se. Nejúspešnejším
champione1l1 \'01a,ntu tehdejší doby byl Nazzaro, který vyhrál v jednom roce
Targa Florio, Cupe de lEmpereur,
francouzskou
Grand Prix
a italske.m Grand Prix, poraziv
nejlepší
ridice všech zemí.
:\ebyl o\'šem nejvetším, ale mcl již, jak se ríká, »kliku«.
\Ve velkýeh závodech není vždy štestena spravedlivá
k závodníkCml ani k vozum. Mnozí konsirukteri
i závodníci by mohlí
\'ypravovati, co štestí bylo nekdy ve vítezství jejich VOZIlanebo
co nespravedlnosti
v jejich porážel:; jak drazc 11l\1.';iti nckdy
vykupovati a vybojovávati
oprávnenost novych ideí, nových zarfzen.í. Nebýti techto odvážných bcjll a zkušebních neúspechll,
nl:bylyby jiste dnešní mazání, perování, prevody, brzdy a další
na takovém stupni dokonalosti. SiroJ..."émasy posuzovaly kvalitu
\'ozu podle jeho vítezství závodního. Mnohdy však nejdokonalej,ími a nejpokrocilejšími
stroji byly práve vozy poražené, jak se
ukázalo pozdeji. Tak na príklad nejnezaslouženejší
porážku
I'trpel v roce 1914 vuz Peu:geot v Lyonu. Tento vuz byl mnoJlem dokonalejší
v každém smeru než vítezný Mercedes, jak
potom ukázal v dalších závodech téže seZCli11y.Stej ne i jiné
\'ozy a závodnici nevyhráli, ackoliv si to zasloužili.

l'sporá.dání
závodu a jejich rízení je vecí velmi duležitou.
í:ávod musí býti zajímavou, poutavou podívanou pro diváky a
zúroveií zdrojem
zkušeností
pro automobilové
knnstruldéry.
"ypracování
z.1voldního r.ádu je vec duležitá a <J<lpovedná. Již
po celou radu let rozdeluje závodní I'ád závodicí vozy do jednotIivých kategorií
podle obsahu válelI. Všimneme
si závodní
fcrmule z roku J914. Ta ustanovovala,
aby vozy, soutežící toho
loku ve \' elkých cenách, mely válcový obsah 4 litry 500; jejich
maximální rychlost byla pak asi JÓO až 180 kilometr II \' hodini':.
: 'o válce, jakmile bylo možno opet porádati závody, byl patrný
~estup válcového obsahu u formule závodních VOZll v tehdejších
Velkých
cenách.
Byla stanovena
formule
3litrových
vozu.
,'azy tohoto obsahu v:šak dosáhly již rovnež rychlosti 160 až

PHtomnosL
ki1oTl1('trt,v hodinc. j~ko drívcj~í vozy (l obs.Lhu mn6belll
lm. Brzy se také zjistilo, že rychlo,t J80 kilometrl! je ma"iI, kll'ré možllo dll~áhnou(i na ~pccielne upraveném ~ilnic[)ílll
pI":Cstali snažit stavet
stroje
u. Prulo ,L' kun"truktél'i
jší: hledeli y;ak, ab~' tatu maximální rychlost se daln doIIi za ,nížcných lKldmínek. Tak se pom"lu dospelo; k dvou'III z:ínJdním vUzlnn o stejné rychlosti (Ifío-J 80 kilorA) a ,.tej lil' \)'konnosti 100 Ú 10 konÍ, 7. výšen í V'~Tkonností
rll lIIožno IJli sníí--::néll1 vúkovém obsahu do-.;áhnou.ti zvý1 poctu otácck motoru. nrzy te<ly se staly samozrejmostí
ory, d«lajkí ,WOO,4000, 5000, 6000 a dokonce i 7000 otácek
minulu, vY\'inující maximální
výkon pt'i plném Ziatížení,
nikoli\' pi'clíž<:ní motoru. SI;\'lým zle]>i;ováním detailll nl.echai VOrtoVJ1ích"e spclo k VOZll11ldne~níl1l, o nichž mužejíi lémcr ríci, že jsou dokonalé.
T

,.e ZóÍvodní ú"p~'ch dobývá vkc než z I)oloviny jíž, v dílSililcké a akrobatické výkony drívej~ích ridicll nejsou ji~
"ním rhampi(Jnll111volantu vubec ZI1:.íl1ly.Zayedení hydralllihrzd na ctYI'í kola. aerodYl1amické pokroky, snížení te,·
, te \'OZIIa jin;í zlepšeni vylucují jíž pl'edem celou radu dríveffch nehod,

Zmenšováním délky silnicních okrl1hll :1 zlep;OyúJlím jejich
ovi-ho ,t,t\'U se konecne dospelo k <lutoc!romlt11l, umožnu-dosú'-'ní I)Thlo,tí ješte \'yšších, nad 200 kilometrll,
"
'tajlcirh dj"úko"i nejdramatictej~í
podív'anou. Tak vznikly
utodrolll\' \' ~fontlhéry. Rrookh,ndu, dúle amcrické v Tndiano1.", \ul{('!e" Hockinghatllu a j inde. ~lnohé z nich dnes
1 opel nedn<;tacují, nebOr dovolují dosažení rychlo~ti "jen asi"
230 kllollletrel v hodinc. Cíl11vetší rychlost Ul110žlluje závodní
dráha aulodrolllu, I'ím dramatictej;í
j.sou úvody,
tím vetší je
ji h pritažlivosl 11<1
,iroké masy a tím j~ í vct~í rentabilita.
vropské autoc!rollly jsou dnes jíž málo rychlé. Závody na
konanl' nunaji ani zdaleka lakovou prítažli\'ost,
j·ako na
ad 7.•i\'lldy \' ,ltllerických autodrOl11ech, kte1'<~skýtají divátrn vld\' dr;nnatické, ,trhující siluace. Hlavní zájem je ovšem
tán k ~nH:rickéI11Uautomobilovému
chaml'icnátu,
o který
'uk \' relé 'erii zú\'odll. Puhlikum si záhy najde svoje
y, jeJidll. 1""tuP s napetím
sleduje
a kterl' Ilrich;íyj
"ch r07JlOrlujících hojích pozbuditi.
}lill1o 10 evropské
odrotll)', lla pHklac! v .\lontlhéry.
nejsou dosti prusturné
nich nl'ní l11<.žn)'delší boj dvcu anebo více VOZll stále veúle
200 kilometre!, jako na príklad v .\merice.
v lempu
je nutno \'uz. hUITna príhodném místi" predj cli anebo jej
t wzli. Z;l\'l)t! prest,h11 býti zaj ímavým a dramatickým
• v (JKamiiku, kdy by mohl býti nejpoutavejším.
Proto není
• ie zájcm publika na závodech v Evrupc klesú.

i,
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merice j,ou tri druhy autodromtl: s drahami drey~n~:nti,
'mi a du',1l1~ h,:11:y; moderní dl'áhy j~ou pak betO!lové.
; z;Í\',ldní dr~hy mají povrch z úzkých tenkých latek,
!C\'IIl'za,azcllých. Jejich puvrch je n,lmi hla.dký a U1ll0/.illlálni l~'chlost ~rají \'dmi prostOl'lll~ a dobh· klopen~
" tab<: \' lIich muže vedle sebe bojovati i více VOztl,
ch 'C ;í1CIIOlIrychlostí. Zúvo<!ní dráhy s povrchem z cihel,
i'1'ikl~d :~lv'Odní dráha v 'Indianopo1is, jsou staršího
jr
R)chh li na nich dosahované jsou men~i než na draháeh
ých, Pak j"m c1riilly z dus<lné h.Hny. \!ektcr~ z nich
. "I•. ploc~é. ncklopcné z;ttácky. Patrí vesmcs k pn'ým
JlO,la\'cným \' \.merice. K jízde na nich se specialisuji
závodníci. Jejich nejvetší hvezdou b~'1 a zu~taJle Herney
, Xa lcchto prvotních pJ'Ímitivllích autodromech
byly
·n)· pné boje predpotopních stroju, na nich byly predYájedinecné ukázky I'idicské ;lhobaeie, :\;l nich se konaly í
motocyklo\'<:. pri kter,Í'ch byly zvLúšk podány fantaýkuny a ukázky odvahy. 1\ehody byly Iývšcm na denním
u. Sens.,coost z.;iYOdll,dramatické si1uace s dosti cast};mi
%

11<1

tt'agicko-clramatick.ícmi
zakuncenitni
dovedl~· vybicovat]
z:tjem
publika na maximum.
Xení di\'u, že n;\\';t\-\'y byly rekordní.
I'orad ••trlé zál1y pozn.t1i. že cím vc.Ší je možná rychlost stroju,
lím je dram~tictejši
úvod a !)iJuta\'ejší lXldÍ\'anil. Pocali tC'.(\y
sc stavbou autodromu
rychlejších, autodrome! ~ klopen.í'mi zatáckami. \·.,;sledky se brzy dOl'l:tvily. I':'ychlosti staly ,e strhujícími. \- ne:kúlika \ctech se pak do~pelo k dl1ešuím moderním,
širokým drah;í 111lwtullovým, 1101nichž mohou Jesítky závodních
VOZll blJjovati bezpecne v te~IHím por4ldí í pri ohromných I)'chlostech.
Ja.ký je ~i\'\)t americk)'ch
cha,npionel volantu"
Velmi príje.mný, a kdyby nebyln nebezpecí, které .hrozí v každém závode.
:nohl by se naz\'atj pI'imu živolem komfortním.
Kaži!é l'áno
I'mvitdejí zitvodnÍci tclesn;,'l cvicení a sporty. Fy~ic_b zdatnost,
hlavnc \'šak llcrvq-.'~ ~veže~t jsou nezbytnou
podmínkou
pri
\'elikých rychlostech.
Jak;'lko!iv slabost, ochabnu1í anebl' nedopatrení \' rychlo~ti nad ,!DO kilometrel SP ~tra;livc m.,lÍ, Po
cvicení 'J;'lskduje "nídanc a udpocinek. Pol odpocinku
trainig'
na závodní oirázc. TI"lilling má vždy o,tré lcmpo. Dosahují se
i úvodní
rychlostí. Nekdy jezdí úvodník
v nckulíka etap;l,ch.
v n1zném tempu. Po trainingn vysprchov;'mí, obed. Spilt chodí
zilvodníci velmi zithy. Spánku venují pravídelnc deset hodin.
TI'aining musí b,í-ti pra\'ideln),
každodenní. Jako pianista musí
denne prehrávati
své škály, tak virtu(»; volanlu n1u,í denne
prehráti
své rychlostní
;kály.
Pro am('rické zit\'ody, konané
vž.dy za veliké konkurence
a \' ohrumném
t 111pU,musí býti
príprava zá\'od11íkll jedinecná. V kaž.dém zflvO'de se hrzy po
,Iartu stálmou zilvodníci v jedno klubko a bojují bok.po boku
v rychlosti až nad 200 kilometrú. Tyto zoufalé hoje »kolO' na
kolu« jsou jedinecnc napínavé. Jen s kntiní námahou se podarí
vždy nejakému úvodnikovi
utrhnouti se a ujmoutí se \·crlení.
(),r~CIJ1 pcncžité odm(;:ly, k1eré ;.Lmeríctí závodníci za svoje
dtczstvi
dostáV'aj í, slojí za námahu. Zrucnost v ovládán.í vozel
a rychlost reflext"1 ridict"1 jsou ohromující;
jen proto jsou také
úrazy a neštestí \' tamních 7.icvodech pomerne rídké; u vážíme-í
že jde vlastnt: o zamestnání,
v nemž na zá\'o'dníka cíhá smrt
za každou zat ..í.ckou a pri alej m.enší chyhe. \relký vliv na snížení
nehod má V;ak virtuosita
ridici\, ale i kyalita materiálu stroFI
;1 hlavne
]meumatik. Americké. pneumatiky
Inají opravdu jedi\1('orwu pcvno!'t. Jc bik si vysvetíujeml::,
že mohou na nich
úvodníci
absolvovati
bez defektu a bez nehody i závody na
tempu.
300 mu, vedené v 20okilometrové.m
Dvou.sed;tdlové závodní vozy, v nichž jel s I'idicem ll1e'ch.anik,
hyly nahražcny vozy jednosedadlov}'mi.
Tím je role mechanika
v a.utooromu dohrána. \'uz sám je rešen tak. aby v nem ridic
mel absolutní pohodlí a mohl se bez námahy a hez lUlavy soustrediti na rízlní vozu. Ze zkušeností.
získaných jízdou voztJ
y,il\'odních, cerpají pak konstrukteri
pro stavbu vozu užitkových.
J e:;t prece samozrejmé,
že pneumatiky.
které odolaly tak enol'nll1í nál11'tzc pri tak velikých rychiostech, snesou snadno normální námahu na sihlicích. Slej'nc je t0111Us ostatním materiálem.

i

Nejz.lk-1ll1cjšÍini a nejoblíbencjšími
zá\1odníky amerických ant.)drol1lú jsou: Coupe1', I)der dl' Paolo, Lé.Oll Duray, Me. 1)on_e\\'is, George SCJJlders, nennett
Hil1, T0111llJ,\'
nou2'h, Dave
\filtoll, Karlt. Devore, I,' arry II artz, Kreis;:. Ray Kuch, Velmi
"b1íber:.)'Jn byl kandidát rychlostního
rekordn f!rank r .()ckhart,
který tr ••gicky zt1'oskolal v boji s rychld"tí. Mnozí z techto
závodnikll jsou zaj íma \'C IX' ·t'LVY.Tak na priklad Me. Donnough
je mladý student z velmi bohaté rodin)', Ider)' jezdí pro spon
a pro zába\'U: stejne i vítez 1000lské Velké ceny v Tndianopoli·,
hyl student.
l\ejst;;šími
z této gardy mistrll jsou Tknnctr lIil!
;1 Tommy
Milton.
A nyní jcšte o závodech vllLsinich. l-'ublikul11, jaJ.; jsme jíž
Iddi. chodí na ne ze dvou dltVuM!: jednak proto. že uvidí opravdu strhující spurt a za druhé, žc jsou nebezpecné. Publikum. lákú
J
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PHtomnost..,
risiko. Nebezpecné a dramatické situace vyvolávají
nejvetšího
obdivu. Risiko závodníktl
je veliké;
závodí, bQjují za bezpe?nost pneumatik
pecnost tisícu. Pripravují
na závodních

také výbuchy
ale ti, kterí

a oceli, bojují za bezdrahách pokrok.

)Jekteré Jutomobilové
nehody byly tragické;
jiné opet mely
jtl1 tragický prtlbeh se štastným zakoncením. Uvedeme zde nekolik typických príkladu. - V minulých letech se konala jednou
francouzská Grand Prix na okruhu štrasburském.
Zvítezili v ní
[7élix Nazzaro. Jeho synovec Biaggio Nazarro jel rovnež v tomto závodc a mel skvelý zacátek. Vedl závod ohromným tempem,
takže jej již každý pokládal za víteze. Náhle však mu praskb
\" ry.:hksti 150 kilometru v hodine zádnL osa. Vuz se nekolikr~te
pl·evrhl. Biaggio Nazzaro byl na míste mrtev. Jeho strýc zvedel
o neštestí až po závode, který vyhrál. Mechanik
neštastného
X azzara utrpcl cetná zranení, z nichž se zotavil.
Neštestí, které zavinilo smrt Parry Thomase, jednoho z chal1lpionu Anglie, bylo z nejpodivuhodnejších
a také nejtragictejších. Pany ThoIIps se pokoušel na pendinských píscinách o pre ..
konání svetovéhcj rckordu. V nejvetší rychlosti se pretrhl l'etez
prevodu a utrhl Thomasovi
hlavu. Vtlz se prevrátil a pohrbil
již mrtvého ridice. Rychlost vozu v okamžiku
nehody byla
::?50kilometru.
Vdmi podimý
prubeh mela .nehoda Forestiho,
zkoušejícího'
na voze prince Djaleddina.
V rychlosti 250 kilometru
se vuz,
rízený 170restim vymrštil z neznámé príciny do vzduchu, udelal
nekolik premetll a zllstal ležeti v troskách. Foresti byl štastnou
náhodo~ vyhozen z vozu hned pri prvém vymrštení vozu a vyvázl tak témer bez pohromy. Podivuhodná
nehoda se prihodila
)Jormanu Battenovi v lndianopolis;
jedinecná jeho chladnokrevnost a duchaprítomnost
mu zachránila život. V závode na 500
mil, pri rychlosti 200 ki10metrll v hodine se jeho vuz vznal.
Hned byl zahalen v plameny a oblaka d)'mu. Batten ztratil nad
vozem vládu, a ten se rítil na bariery, za nimiž se tísnily davy
diváku. Y posledním okamžiku BaHen však postrehl nebezpecí
a rozhodl se obetovati sebe. S n:tdlidským úsilím strhl VtlZ stra.EOU dovnitr
dráhy a zastavil jej posléze, když již jej plameny
zcela zachvátily. Jen z krajní námahou a s mnoha popáleninami
se dostal z vozu. Jeho výkon byl opravdu dukazem hrdinstvÍ.
Batlen dostal zan zlatou medaili.
Americané pokládají miss Jane Lacostu za nejvetší ženskou
hvezdu volantu a za nejrychlejší
ženu na zemi. Jane Lacostová
se súcast.nila jednou rycnlostního
závodu na daytonských píscillách ve Flo'ridc. Pri rychlosti 150 kilometru v hodine se její
VttZ rovnež vznal. More plamenu se rozlilo za vozem. Neohrožená závodnice neztratila však ani na okamžik duchaprítomnost,
strhla Vt12 stranou a zajela s ním do more a uhasila tak v jeho
vlnách požár. O ctyri dny pozdeji již startovala
opet v Day!Ona Beach.
Podivuhodnou
nehodu mel Hap Hafley v Los .4..ngeles. V závode, konaném v autodromu ascotském, se jeho vuz z neznámé
príciny prevrhl a okamžite chyt1. Všichni div{\ci videlt, že Haflcy je pod vozem a že uhoU'í za živa. Tomu se však podivuhodnou lIáhooou podarilo z '-OZI1 dostati a uniknouti z dosahu
plamenll se zlomenou nohou a t<::ikým popálením. Hafley m;::1
již pred ti!'1 radu nehod, z nichž vždycky š(astne unikl. Po této
nehodc ~e ml! dostalo názvu »snoubenec smrti«. - Y závode
cyclecarll o \TelkoUI cenu Boulogne událo se velmi mnoho nehOd,
které hyly zavincny kluzkostí cest. Závod se konal za silného)
deštc, mlhy a vetrné bo'ure. Hned v prv':m kole bylo nekolik
):.trenJ« o patníky. Ve druhém kole se pak již prevrátily
dva
anglické vozy; na štestí v obou pl-ípadech vyvázli ridici bez pohromy. Závodní Dhome byl oslepen prívalem dešte, takže po~;tr('hl jednu ostrou z,ltácku, když již bylo pozde ln zabrzdení
a na strhnutí vozu, který mohutným smykem vylétl ze za";lcky
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,\ zustal ležeti koly nahoru. Oba jezdri byli vyhoezeni velmi
daleko, ale utrpeli jen lehcí Zranení.
Ješte se zmíním o nehode Duller-Conel1iho,
která se udála
v autodromu v Linas-Montlhéry.
V závode, konaném rovnež za
dešte na kluzkém povrchu chtel Conelli predjeti Dullera. Duller
jel stredem dráhy. takže Conelliho musil predjeti až na samém
vnejším okruhu dráhy. Jeho vuz dostal náhle smyk, zakolísal a
prevrátiv se, letel po boku asi 50 metru; pak se prevrhl. Co~
nelli byl celou cestu tažen po zemi a pak zkrvavený vyhozen na
dráhu. Každý se domníval, že je jiste mrtev. Nekterí lidé rychle
preskocili barieru a rítili se k nemu. Conelli se ale náhle k všeo')('cJ1ému údivu zvedl a podporován diváky, krácel ze závodní
dráhy, s rozbiwu hlavou a krvácej ícL Pak se shwutil. Trvalo
témer rok než se z tcchto zranení zotavil. Nejvetší
nehoda,
která se kdy udála v dej inách automobilového
sportu, byla
tragická nehoda známého závodníka Materassiho pri Velké cenc
r;:vropy, konané 2. zárí lonského roku na závodní dráze v Monze,
kde Materassiho vttz vyletcl ze zatácky, udelal nekolik premetíi
a vlétl v 200kilometrové
rychlosti do publika, v nemž zpusobil
hrozné krveprolití;
nehoda stála život nejen Materassiho,
ale
i 22 divákit Stejný pocet jiných diváku byl zranen.
To by bylo asi tak v krátkosti nekolik vetších prípadtt nehod
pri automobilových
závodech; vidíme z nich nebezpecí závodll
Eddie.
a odvahu jejich hrdinl1.
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Vykradený
obchod. V noci na dnešek vnikli neznámí
pachatelé do obchodu firmy D. v Praze XII. a odcizili tam
35 kusu rucních strelných zbraní a vetší množství munice.
Pachatelé nezanechali na míste žádných stop a i s koristí
nepozorovane zmizeli.

*

Tricetpet
»rucních strelných zbraní «. to je 35 bro\\'ning tl. » Vetší množství tuunic6«; tO' jsou desítky
krabicek, každá po 25 kusech Sellier et Bellot. A je
málo vecí, které se psychicky a podvedome tak vynttcují, aby byly uplatneny, jako nabitý browning v ruce
zlodejove.
V prvé rade ovšem ví policie, co to znamená petatricet bambitek mezi lupici: to znamená rvacky se strelbou
(a následující solidární fronta v)"tržníku proti intervenující stráži), lonpežná prepadení, zákerné strelby po
detektivech. násilnosti pri zat)"kání a snad i vraždy.
Krádež y obchode se zbranemi je proto alarmem sice
tich~'m a interním. ale nerr:éne dúkladn)'m.
Ta pražské »Ctverce« shromúdují
se každodenne
r;mo v osm a y poledne všichni detekhvové k tak zvanému »ctení «. Tam se ctou trestní oznámení, která se
shrom;lždili1 od posledního »ctení« a ctou se telegramy,
které pricházejí z jednotliv)'ch komisarství a strážnic.
(Pražská policie má kromc státního a ylastního telefonu
i vlastní telegraf.) Každý z detektivu si zapisuje. z predcítaného to, () cem predpokládá. že by mohl pri svém
pátrfll1í potrebovat. To znamená: slyší-li, že v Holešovicích bylo ltcineno trestní ozn{unení na sDatkového
podvodníka (zvláštní znamení: jízva nad levým oI-em)

PHtonulosL
-li sám toho podvodníka pro jiné, jemu pridelené
tni oznámení, ví, kam vede další stopa.
rome toho pri »ctení« hlásí jednotliví detektivové
ledky svého pátrání z jednotliv}'ch prípadu. Konecrozdeluje šéf oddelení po ctení nové prípady jednotdetektivluTI.

*

T legram z komisarství XII.: vloupání do obchodu
zbranemi. Neznámí pachatelé, patrne v poctu dvou
víc, prelezli zahradami z ulice . . . 'do dvoru za
cp.... atd. do chodby, z chodby do obchodu.
í i nejmodernejší zbrane: petatricet bambitek a
áct kUSllsedmiranných (všichni detektivové si
isla atd.. deset browningú znacky ... císla ...
íce v krabickách s firmou Sellier et Bellot.:,
o neco ví? Vinohrady se domnívají, že by to mohl
kulhav~' Anton, recte Antonín Novotný, ten, co
tenkrát Zbrojovku. Posledne bydlel na Žižkove.
ve spolecné domácnosti s cíšnicí ...
lzkovsk\' detektiv se hlásí: »Novotný to nemúže být.
O jsem' predevcírem vzal
zatkl) pro prechovái ,zelen)'ho' zboŽí«. (Zelen)'
kradený.)
ak prichází v Úvahu Pivonka, spolecník autozloHurycha. Stárí 25 let, prostrední postavy, svetlé
y. Pri reci zadrhuje. Chodí náružive do biograft'L
po nem poohlédnou služby v kinech. Uniforma
i, že toho Pivonku videla, jak se vecer potlouká kotoho krámu.«
Hlásí se vysocanský detektiv: ))Pivonka to nebude.
na revolverv nehmátne. On vystál tolik strachu,
át, když jsme chytli jeho kamaráda H urycha, co
om dostal provaz, že nebude jakživ strílet. Ostatne
tat se ml'tžete.Kde je, vám poví ten civilní nosic zadel, co stojí u Denisova nádraží, takový mal}" má
rek pod nosem, baguje (žvýká tabák). Pivonka mu
bral holku a ten clovek na neho pase. Kdyby ten matam u nádraží nebyl, tak ho najdete ve v)'cepu za
em. Peníze ar mu nikdo nenabízí. Rac at s ním pekmluví a ríká mu vašnosto, na to ten clovek letí.«
te se dál: »Na míste cinu bylo nalezeno pácidlo
nejlep~í ocele, tovární znacka Steel Company, Birgham. Není vylouceno, že pácidlo pochází z nejaké
ádeže.<
tTuhle znacku vede v Praze Loukota v Karlíne« ..
otýká detektiv z Prahy X. ))Ten byl vykradenej 1'01922 a ztratila se mu fura pácidel. To udelal tenkrát
~ka z Vršovic a Konepas z Žižkova.«
2eleznicní oddelení se hlásí: ))Ten Konepas v tom
ohl b),t. Když vyšel z tech trí let, tak spadl s vau s uhlím a zlomil si obe nohy. Protože se bál volat
ora, že jako to bylo ve všech novinách, že tam zlopadl s vagonu, a ti druzí že ho odnesli, - on .totiž
pas je mekkej chlap a byl by to na ty ostatní
ch (= prozradil) - tak ho odnesli. A on ted nechodit, nohy mu zustaly ztrnulé. Živí se navlékákorálku. Onehdy jsem potkal jeho starou, prý delá
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tRegistrátura vyhledá daktylky a kartky

toho Vo-
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Já bych myslel,« hlásí se jiný, ))at se tam jde nekdo
t k tem Loukotum, jestli nemají podezrení, že by
O prodával tajne jejich zboži, nebo jestli v posleddobe nekoho nevyhodili z práce. «

*

Stopy selhaly. Votýpka to nemohl být, protože byl
mimo Prahu, a u firmy Loukota už dva roky nevedou
anglickou ocel. Pri príštím ctení stísnená nálada.
Šéf upozornuje na to, že specifikace podle oboru dává
málo nadeje na úspech, protože je zima. Tomu detektivové rozumejí. V zime, kdy je zle, udelá každ)' všecko.
Stací, když pri výprave je jeden odborník. Na )}zed«
(hlídka pred prekvapením) nebo na ))posvícení« stací
kdejak)T neodborný hmaták.

*

Štáry. Nekonecné štáry v treskutých mrazech na periferii ~esta. Prohlídky Ý cihelnách, v soukromých noclehárnách, v barech nejposlednejší kategorie. v predmestských krcmách, u známých prechovavaclL Všechno
bezvýsledné. Ted' už jde v prvé rade o to, najít zbrane
a pak teprve pachatele.
Všechno marné.' A po Praze petatricet pistolí a stav-k)' ostrých.
Prechovavací zlodeju jsou noc co noc nenápadne
streženi, zda a kdo k nim prijde se ))zelen)Tmzbožím«.
Sem tam se nekdo chytne, zase pustí, nebo je to jiná
»chmátka«, bezvÝznamná.
A po Praze petatricet pístol a stovky ostrých.
Pri ))ctení« dvakrát denne sklícená nálada.

*
Desítky rozhovoru detektivll s konfidenty, Desítky
údajtl, jež je treba zkoumat, a které se ukážou bezpodstatnými, .zvelicenými, zkreslenými.
Otázky: Kdo by to mohl být? Kdo se ted tocí?
nápadne utrácet). Kdo prodává pod rukou zbrane?
Nevíte, že by se hyl nekdo v poslední dobe nejak po:
ranil?

(=

*
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Revírní inspektor
úredník) Kinkor. je statný,
mlade vypadající muž s úsmevem sympatických amerických detektivú. :Má krásné bílé zuby a je je hodne videt. Krome jin)'ch tajemství zná i umení, vypadat Vždy
a v každou dobu skvele vyžehlene a umyte, ohalene.
Není belejších límcu v policejním obvodu Velké Prahy
než límecek revírního Kinkora. V každou dobu denní
i nocní.
Revírní Kinkor delá všechno srdecne. Usmívá se
srdecne, pracuje jaksi srdecne a tiskne srdecne ruku.
Takto privítaný nezapomene sice císt, zapomene však
aspon na pet minut psát. Policejní pravice je totiž pravzorem hydraulického lisu,

*

Detektiv se zpovídá:
Tak jsme se ptali, pane redaktore. Lidi toho navykládají, - to víte, že neml1žu porád rušit lidi, jen proto,
že treba pred peti roky neco provedli. Sousedi mají
bystré uši, a když k nemu prijdeme, tak z toho má
ostudu. Nemuželne lidem kazit, když se zase chtejí poctive živit.
Šéf už se zlobil, - to víte, jak to v takové ctvrti vypadá, když se ukradnou zbrane a když je nedostaneme.
Štáry jsme delali, celé noci jsme se plahocili - porád
nic. Tak jsme zacli delat hospody. Až v jedné mi nekdo
povídá: tak mám dobrýho kundšofta, nejak)' H t'1la se
tady »tocÍ«. Hltla je starý zlodej, byl hlášený pred rokem bytem na Žižkove. Bežím tam, kdepak, Hula zde
už dávno nebydlí. Ptám se, kde ted je, nikdo nevedel,
nebo nechtel ríci! Oni se lidé bojí pomsty. Konecne mi
61'
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nekd aspot'í rekl. .' 10'111 H ula ~ctrží.
míti pomer.
žít ,'e ..pnlecné domácnosti).
To mi nekoo rekl. ,\Ie ona
to je devka. taky nehlášená .. \Je bylo to lep Ví než nic.
Rekl jsem si. když l-lllla se tocí. že na tom neco bude,
protože pracO\'at. - l [{Ha posledních
pet Jet už nepracoval. '1'al: jsem se ješte clornakal toho. ~e ta ženská. co
s ní Ht'Jia d6í, mil sestru. kteril kamar{Hlí s milou nejakého zámeCníka.·\
le že se ted' hrozne hádají. prot07c
ten zámecník nemuže Mlat. On si prý" nejak ve stroji
zranil le\'ou ruku .. \le /.Ie že se jim prece nevede. :V'[ají
nejaké peníze. Rekl jsem si. když nekdo drží .~ kamarádkou od HL1Im':' skoro švaknwé.
to nehude pocti v::'
rlelník, aby mej peníl'.e /. nemocenské
pokladny. když je
marod, f{ekl j<;em o:i. že se musíme na toho ómecníka
]lndí\'at /. hlí /.ka. \ Je nikdo nechtel kápno\1t. kde byrlJí.
%a 'tO\1 adresou jsme lítali tri dni. až j..em se dozveclcl. že ten ómect;ík
bydlí \' nejakém komediantském
voze. Tohle není O\'šem podle popis. úradll a komediantsk)'ch VOZll je kolem Prahy víc než dost. Tak jsme
na to (hli dve noci. í':a Smícbovem
to nebylo. Prijdeme
na ~ižkov, bereme to oel porádku, Pred jedním vozem
isem videl starou modrou halenu, Tak jménem zákona
tam: nic jsme neporídili.
tam se zrovn:1 rodilo díte.
Tak jsme odešli, Šli jsme na \·iktorku.
Zapomnel jseno
ríci. že mi ten clovek ješte nadhodil.
že ten zámecník
])vcUí \' komediantském
yoze. kde jsou tri voq pohrnmade .. -\Ie prosím \'ás. \"1°1Z
je na koleckách. a když jsou
dnes vedle sehe. mllžou b~·t /.í tra od sehe.
Na té Viktorce byly tri voZ)' vedle sebe. Jeden po
cJruhém: otevrte. policejní kontrola.
Ale ž;lclný zámecník. žftdn~' po1'anený". ž;Í,elné revolvery.
I_idi nadávali.
ln se ví. že je huclírne. a knt1ecne ten jeden povíc1;I:
sakra. proc jdete sem, Za Vysocanama
JSO\1 taky vozy.
To bylo n ptllnoci. Tak jsme šli Z;1. \"ysoc:l.ny. Tam
byly voz:'. Beru to pd kraje. 7aklepeme:
policejní kop
trola. Otevrela n;tlll ncjaká len<;ldl. ._- yíte. pane redaktore, iá už j. em dlouho /.e hdn\' žensk\.· nempl takoyou
rado,i jak ./. t~' špinay~'. rozesp;;I~" deYl~y. co nitm prišla
otevrít. To 1Jyb pndle pnpisu ta kamar:\dka
od sestry
té ženské. co s ní I-Eda drží.
Svítíme si dovnitr. Ila kavalri leží 11l\I7.skej. ješte r()zl?sp:1!ej. Levou rUkl\ m{\ zrovna nahore.
z;1v;Ízanou.
\"Iastne omotan')u
nejak~'m šátkem. takže bylo videt. že
111;\prsty zdraxé a z:'tpestí zdrayé. Pro1>udím ho, a 011
strká p1'aYOlt ruku pod pnlšt;.'tr. Tak jsem k ncmu sk\lcil. On tam mcl pistoli,
Nabitá,
jo. mc] t<lll1 sedm
ostr~'ch Tak jsme si ho zajistili. ahy se nemohl producírovat
c1elat ,·~·tržnosti.
strílet.
hr;\nit se proti
zatcení) a pak jsme se pndívali po voze. Tak tam mcl
ctyri nové hro\\"11ing-y. Pro jistotu se chci pocJíV:1t na
íCísla (ona kažc1;t 7.h1'al1 má vylisované
císlo tm'hm;
znacky). ale císl:t hyla vypilovanh.
No to nevadí. ona
každá zbran má ješte jiné Císl0. ale kde. to nepište.
pane redaktore. Ostatnc. to druhé císlo nejde vypilovat.
protože by se tím znicil mech:tnismus.
7..kr;{tka. hyly to
pistole z \"inohrac1ské chm;ltky
t. j. kr;'tc1cž).
Tak si po\'ic1;\me, že se ješte po tlltn vme n17.hlédneme. Udeláme svetlo: a 0110 tam celá skladište smíšeného zboží: beclnicky rnarmebdy.
sondky slaneckt''t. pár
tuctti krabic s 0lejm'kami.
pasta na boty. fíky. cukrliltka, láhve koiíaku. tkanicky do hot. kartáce. óohlec1nice, dopisní papír, tužky, co kclo chce.
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» Odkud
to máte)"
sobu na zimu.
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ptáme

se. No pr)', koupiLi jsme zá-

:>Nebudete to potrehoY:J..t,. povídáme na to. a kolega
odskocil telefonovat
pro auto na reclitebt\'i .• lkazito by
se vám to. co nehudete doma.(' Ten úmecník
h\'l tvrdej
a nechtel nic ric, .\ni sc nechtcl priznat. že ta'rána
na
ruce je od brcm-ningu. jak se s tím ucil zacházet. Tak
jsme museli v/.hudit ostatní \'ozy také. );0 pak jsme
chytli Perlltu a potom rTtllu .. vJeli u sebe cel~' arsenál a
chteli se prodllcírO\·at.
ale nemeli pokdy. Tak jsme to
zavezli na ctyrku a pak jsme (o dali na Pankr;t.e.
.A bych nezapomnel.
paue redaktore.
Tohle io:em ncdelal sám. To delali c1etekti\'o\'é .\Inis Š\';lh, Tomáš
7.avadil a losef ~[arík. Ti mrzli a ti se štntli. Ko1i.\.:
casu jsme
to yenovali a koJik nocí? To j<l, pane redaktore
ne\'ím. to se u nás nepocítá.
,'-bych nezapoto hv1r,
mnel. To koloniální
zboží II toho zámecníka.
z krádeže. kterol1 zrovna v tu noc pred plilnt')(:í udel;li.
spolu s Hl'1I011 a tím tretím.

iu

*

!\ jak to \ypacl;{',

n(winách:

Zatceni zlodeji.
])ctek tivové
bezpecnostního
odclc!ení
zatkli vcera, 3 detého J osda Peru tu. zámecníka z. Prahya 3ol.etého
2ižkC;\'a, z8Jetého Josefa T-Ul;U, bez zamestnání
arla Dopitu, bez. zamestnání. \" jejich byte bylo nalezeno
mlložství yccí Docházej ících z krádeží.
Zatcení hyli dául

r

k ,;oudu.

*

*

*

1nteligcllce a zlocin.
(Aféra
l)o!icejní
vypráví:

úredník,

ctyr
-

jeden

SiRmat.)
z nejvyšších

\" Prar.e.

--

"O tom se mnoho mluví a píše. že cím inteligelltnC'.i~í
je pachatel. tím rafinO\'anejší
je zlocin. !<ter~' provede.
K tomu <;e pro úplnost !Dusí vzpomenout
ješte jiného
cinitele: /.Iocin roste takrka geometrickou
radou. jde-Ii
pachateli o· to. ahy zakryl stopy zlocinu pn'ního ci predchúzejícího.
Vezmete lla príklad \rraželu, sp;\ChanOll v Praze br<1t1'Y l<:olí mk~'mi: elruhou \T:tžcJU spáchali jen proto. že
Yedeli: ta žena nfls W;l a proaaclí
nits: tedv z loupE'Žné
vraždy jedné se staly naždy
(I\·c. Desertér Sandtner se
\'Ioupal do roln ického statku v I~ockenelorf u 3. chtel
kn\st: sedlák. u nehož pred lety sloužil. ~c probudil a
patrne Satldtner~
]lo/.nal. Secll:'tk hvl z.hit :t s ním jeho
žena. otec. služt'hn;\ a (ke:: deti. '('ed\': z tuctové 10';1dt'že se: stala lavina nažcl.
.
Prípad. kde imeligence
a WUr;)1é úsilí I',m;)rit stopy
prvního zlého cinu vynikft e:-,'emplflrnc. se stal v Pr~ze
roku rC)] I. Tejmenlljte, prosím, jména úcastnen~·ch.
Tt'
tomu už patn;lct let. co si odpykali tresty. a od té doby
se rádne živí. :\ neuvác1ejte. prosím. ani moje jméno,
konal jsem s\'oji povinnost.
Prípad. o kterém \·ám ]lovím. hyl Zn;11l1~\" ()clhorn~'ch
kruzích poc1n;I/.\'t'm:
.\:0ra ctyr Sit:·mat. Tmén3. všech
úC:lstnen\Th tf)tiž zacínala pís;llenO~1 .S,,·
Jak se na \'ec prišlo. hych neracJ ríkal. l'>olicista ncm;\. ba ne.'.;mí nikdy oznacit cinitele. kterí mu pomúhali oclhalit zlocin. pokud hy tím lllohl onc;m cinitelllL11
l1blíŽit. 7.krátka, hylrt. jednou jedna vychm'atelka
[lana
~. i"Tela mámost s nejak~'m 1l11ad;'11l továrníkem.
Brzo
se však rozešli.

PHtomnosL
vchovatelka. [{ana S., -

tuto episodu uvádím
inteligenci
ano t - oznámila potom tovární kov i, že je
ta'ill, postupne mu oznamovala narození a do~
dítete a pobírala od štastného otce vvdatné a!Jpo dobu dtsíti let. Jednoho dne otce ;;avadlo, že
ua to díte také mohl podívat. Dopsal vvchovakterá byla ješte svobodná, že prí jede. ~~epotreríkat, že to díte hylo ne narozené, ale jenom vyAle musím vám ríci, že továrníkovi bylo sktlv dstaveno devcátko
desítileté, s dokumenty,
vysvítalo, že to a to díte je narozeno jako neé, ale že patrí Hane S. a je po dobu desíti let
opatrování. Až mnohem pozdeji se ukázalo, že
íte na rychlo vzaté ze sirotcince a že Hana S.
že hyla jmenována opatrovnici tohoto dítete.
ím potvrzení o tom opravila datum o dt'set
jako ilustraci pro její nadprumernou

i

o

vt.

S. k maskování prvého podvodu __ vylákání
~ - potrebovala penez, a ty si opatrila- takto:
la St' s mužem jménem Jan S. Tento muž. jenž
vážené spolecenské postavení a byl kdysi -"
dlužil SVt\jnemovitý majetek, zftm~žn~Tr~lclorekl jtdnoll IIane S., že potrebujt' peníze.H ana
, žt peníze opatrí a opJ.tTila: dala vložit na
'tosti .lana S. poslední hypotéku, 8.000 korun (to
bylo rokll 19 [I, tedy koruny rakouské).
D a k c i pro v e dia
t a k, že Tan S. o tom
c nevedel.
.
o

ez dal Jan S. Hane S. polovinu a bylo zas na
dobre. Potom však vec s protiprávne zaknihohypotékoupraskla a Jan S. hrozil udáním. I-lane
'IŠak podarilo presvedcit Jana S. o tom, že hude
spojí-li se s ní k dalšímu získání penez, než aby
zavírat .lan S. hyl srozumen. - V tu dobu
ctst~· Hany S. muž jménem Bedrich S., studuáv. jenž práve zdedil vetší jmení. Temu se Hana
tavib jako paní inžen)"rová S." jejíž muž je
1 a staví tam mosty. Na Bedrichu S. vvlákala
znacné, tisícové cástky a utešovala jef fingot t legnmy. Muž telegrafoval 'l Jekaterinoslavi,
, P051epeníze. 2. Posílá peníze. 3. Zdržel se pri
•..I)()~le,. príštích dnech. Pak »prišel. telegram.
jaký dr. Romanov sdeluje. že inžen:\Tr S. byl
ranen. Další t.elegramy obsahovaly zdravotní hulo inženýrli S. Když byl inžen~T S. zdráv, prišel
: Banka, financující stavbu, zkrachova.la. A
to druhá. Jobova zvest: .Pokladník bankv.
, ulozeny peníze, uprchl se sedmi miliony r~lJsem znicen. inženýr S ....
'o

•

:vníkS. pojal konecne podezrení a uhodil na HaPriznala se a vyložila právníku Bedrichu S., že
lépe, když se s ní spojí atel.
O tretí Sig-ma.
é Sigma bylo akvirováno bez vedomí nositele
jména. Byl to lékárník venkovského me ta veltý clo\'ek, o nemž spolek trí S vedel, že p~žívá
takrka neomezeného. Trojspolek koupil ctyri
é blankety, vyplnil je celkem na 20.000 korun
tím do jedné z pražských sporitelen. iledítelství
01.00 ihned peníze vyplatit, jakmile bude smenána notárem.
'r. kterého vyhledali, byl ochoten vec vyríditi,
šak Hane S., která šla záležitost vyrídit, že

musí mít potvrzelú od pana lékárníka S., že pC)dpis
uznává za pravý. Hana S. potlacila des. kter~T ji obešel pri pomyšlení, že podvod vyjde na jevo, a souhlasila s dotazem tl lékárníka. V rade trí S., která s:
ihned sešla, bylo rozhodnuto, že obrana proti proznzení bude dokonale organisována.: Hana S. telegrafovala
na adresu lékárníka:
»Informace a písemn)" dotaz
vám adresovéln~- je omyl. Vaše osoba nezÍ1castnen.a.
Notár J. «
Pak jela do mesta, kde hydlel lékárník, a podala telegram adresovaný notári: »Myslím, že moje jméno
dosti dobré i bez dlouh)'Tch informací. Pl'ljcka je záležitost diskretní. Vzhledem k vaši heztaktnosti odvo1ivám podpis. S. lékárník ... «
Toto nebezpecí bylo odvráceno.
Z úvahy, - jak se trojspolek potom S~U11 priznal, že za 50.000 korun není moc víc kriminálu, než za dvacet tisíc, rozhodli se, zkusit štestí ješte jednotl, lépe a
vydatneji.
Tentokrát bylo koupeno šest smcnek a celková cá. tka znela na 50.000 korun, tedy cástku na tehdejší casy obrovskou. (Víc než dnešních pLll milionu Kc.)
I tentokrát
skvel se na smenk~tcb podpis lékárníka S.
To už bylo spolku zle. Aby pak lJana S., která opet
vedla vnejší agendu, vypadala aspon troch!! úmerne
cástce, pro kterou si do banky jde, zastcJ\'il Jan S. poslední šperkv své manželky. Dostal za nc plljceno 70
korun a za tech sedmdesát korun vyplljcil I-lane S.
u kožešníka krásné boa.
V penežním ústavu (také jej nechci jmenovat
ten reditel k vuli tomuto prípadu byl propušten) vedeli
ješte o »beztaktnosti" se smenkami na 20.000 K. Podpisy byly v porádku (Hana S. padelala ješte podpis
jednoho velkostatkáre J., jen ž byl také komitentem
hanky) a peníze byly vyplaceny. Smenky byly vystaveny na ptU roku. Z výtežku tohoto podvodu dostala
Hana S. 30.000 K, Jan S. 10.000 K a Bedrich S. také
!O.ooo K.
Znáte tu starou anekdotu. Potkají se dva obchodníci. Jeden povídá: tak ti mi ta zima pomalu utíká, _.ne a ne bejt jaro. Povídá ten druhý: lak ti povím prostredek proti tomu; já jsem lani v listopadu podepsal
smenku na šest mesícu; ale než jsem ti rekl :ošvece•
už tu byl exekutor: to bys nerek. jak ten cas utíká.
Zkrátka, pul roku uteklo jako voda a tri S. trnuli
hnhou, jak to bude se splacením ,menky. Peníze byly
pryc a všichni tri dobre vedeli, že banky avisují smenecn~Tm dll1žníkúm nekolik dní predem termín splatnosti.
Hana '. se sebraL-1.a jela do venkovského mesta a telegrafovala do hanky: "Odjíždím do Karlových Van'\,
bydlím hotel X. Lékárník S.«
V bance meli radost nad bedlivým dlužníkem.
Hana S. zatím už byla v Karlových Varech s Janem
S., ubytovali se v hotelu X. jako pán a paní lékárníkovi
S., ale za dva dny odejeli, zanechavše vzkaz, že se pošta
má za nimi posílat do Prahy, hotel N.
V Praze se ubytovali 'kutecnev lwtelu N., zase jako
pán a paní S., a když prišli druhý den z procházky.
našli u vrátného aviso, že je tam doporucen~T dopis.
Listonoš že vzkazuje, aby panstvo nechalo v hotelu pas,
sic že nemtlže dopis vydat, protože je od banky. To.
bylo aviso o smenkách.
63

PHtomnosL
Pán a paní S. prohlásili, že odjíždejí do Berouna,
aby se pošta posílala za nimi. V Beroune si chteli opatrit úrední potvrzení o totožnosti na jméno lékárníka
S. - Fingovali nejakou korespondenci, z níž vysvítalo.
že nejak)' pan Singer žádá od svého známého plljcku,
ten však ji nechce povolit, dokud mu pan lékárník S.
nepodá reference. Pan lékárník S. tedy chce ,od notáre
potvrzení, že jeho podpis na referenci je prav)'.
K legalisování podpisu je treba dvou svedkt''1 notári
osobne známých. Pokojská a sluha hotelu prohlásili
ochotu odsvedcit identitu. Pak se toho však lekli a nechteli jít svedcit. Hana a Jan S. volili proto jinou cestu: poslali si sami do Prahy na jméno lékárník S. nekolik rúzných dopisú do hotelu T. a z jiného mesta si
objednali telegraficky pokoj.
Prijeli, dostali obycejné dopisy, a když prišel listonoš s rekomandem, vytáhl Jan S. ledabyle z kapsy svazek obycejných dopisll na jméno lékárníka S., listonoš
uveril a byl rád, že se zbavil doporuceného dopisu, jenž
mel už pet adres.
Trojspolek byl zbaven prvního nebezpecí.
Nebudu vás 11navovat podrobnostmi. Jen tolik, že
trojspolek trí S se pokusil' uvalit na velkostatek pana
J. hypotéku 250.000 korun bez vedomí majitele velkostatku, a že jsme je chytili 'v posledním okamžiku. Co
je ženská inteligence, uvidíte treba z této malickosti:
k zaknihování bylo treba legalisace notárem. K notári
si už netroufali. Potrebovali ale napodobit razítko. Aby
nevzbudili podezrení, šla r-Iana S. do obchodu s razítky
a dala si zhotovit štampilku: C. a k. dvorní dodavatel
T. ARON. Štampilky dvorních dodavatelú mely orlícka. Z T. ARON udelat NOTAR nebylo za težko.
Vidíte, a také jsme je chytli. Jan a Helena S. dostali po trech letech. Bedrich S. trináct mesíctI.
Když nekdo kritisuje policii, - verejnost má právo
kritisovat, - at si prece jenom uvedomí, že takováto je
železná nutnost pro policii: být universálním nástrojem. My musíme zrovna tak celit zbesilému hromadnému vrahu, jako nejrafinovanejšímu,
elegantnímu
podvodníkovi. A proto se musíme držet strední cesty.
I když to casto není populární. Nesmíme nikomu verit
a naopak zas:musíme verit všem, když se nás dovolávají. Ono to všechno není tak lehké, jak se casto myslí.
Dobrou v{!li múme však vždycky.«

o

o

p

I

s

y

Stavovské zájmy a stavovská cest.
Svého casu (»Prítomnost«
\T. 45.718) bylo zde ve clánku
»Lékarství jako umení« psáno o knize Emila Kleina, j'ež pud
názvem »Naturheilverfahroo«
vyšla v Lipsku 1928 u F. C. W.
Vogela. V clánku tom stala se mimo jiné i zmínka o prekážkách, jež byly kladeny jejímu vyjití. Prekážky ty, jak jsme byli
informováni, pocházely z odbolrných, to jest lékarských kruhu,
které JJl'Ý na nakladatele' vykonávaly prímý nátlak za tím úcekm, aby.od vydání knihy upustil. Dluž,no si všimnouti, že v dobe,
která nadmíru
1Y]'ahovolne censuruje
jak špatnou
literaturu,
tak more knih pave.deckých a palékarských,
kniha, psaná universitním profesorem,
muže vzbuditi takový odpor mezi odborníky, že z nedostatku prostredktl
zákonných sahají. k PTóstredkúm mocenským, aby jíi potlacili. Kniha ta, ovšem obrá-
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cená príkre práve proti nim, v té dobe nemohla jim ve svém
znení být ješte ani známá, a již, zdá se, byla považována za
tak nebezpeC'nou, že patrne nebylo by bývalo lze s ní polemisovat, j i porazit a umlcet cesto'u diskuse. To je prípad zajisté
1 byli jsme, kdy;~ kniha \'yšla, zvedaví, co bude
výjimecný.
následovati.
Není nám známo', zda bylo o ní psáno. Zda byla kritisována
ci umlcena. Avšak jest nám známo, jedva vyšla,
že
byl a
opetne
v'zata
s trhu.
Sám nakladatel
uzavrel ji ve
svých skladištích a vyradíl ji z obehu, posléze prece ustoupiv
nátlaku zájemcu. Od casll, kdy Friedrichovi
von Schil1er jeho
zemepán zakázal vydávati jiné spisy, než lékarské, nevíme 00 prípade, že by publikace at jakákoliv byla bývala potlacen:t podobným zpusobem, jenž, dodejme, postrádá, pokud nám známo,
jakéhokoli poldkladu verejnoprávního:
tato kniha nebyla potlacena censurou. Tato kniha nebyla zabavena na základe nejakého
rGZsudku nejaké, byt dejme tomu sebe stranictejší
instance
soudní. Toho ,nejlepším dúkaze1l1 jest, že v nezmeneném. znení
a pod týmž titulem v led n u to h o to r o k u vy c h á z í u
jiného
nakladatele
znova. (»Naturheilverfahren
von
Dr. Emil Klein 1. Ud. \Tom iirz'tlichen Gewissen. 2. Auflage
Felix Meiner, Ver1ag, Leipzig
1929«.) Vychází s reklamním
náskOlkem sensace, jej ž jí odpllrci opatrili: »Der Versuch, dieses
Buch zu unterdríicken
ist misslungen!"
Lékar~ké
kruhy, ci
organisace, které se tu blamovaJy, ocitají se ve svetle velmi nepríznivém.
Nevíme, které a jaké korporace
lékarské daly se
svésti k takovémuto postupu. Ale že takové korporace .existují, .'
je skutecnost povážlivá. Friedrichu
von Schiller jeho zemepán
zakazoval vydávati spisy jiné než lékarské. Odborná organisace
byla by dnes patrne schopna mu zakázati i ty - kdyby tím byl
<ihrožen její hospodárský
zájem. Rozumíme-Ii
správne, jsou to
predevším asi dermatologové
a venerologové,
proti jejichž metodám a prostredkum,
zejména rtuti a salvarsann,
Klein se
obrací. Není pochyby, že jeho kniha je s to, vyvolati paniku
mezi jejich pacienty. Zbrane, jichž proti K'leinovi užívají, nejsou však v!lOdné vzbuditi dúveru k Iékarllln , kterí tu, pokud
zdáli mužeme usuzo!Vati, nepocínají si o nic kaleji, než veliký
chininový koncern, jenž svými odborníky,
z dllvodú ciste obchodních, hledí bOiYkotovati a umlceti
osamelého
italského
hrdinu lékare v neznámém Trevisu, kde se lécí malarie bez
chininu. Nebot poválecní malaristé jsou veliké a duležité odbytiš te chininu, které nelze jen tak bez boje ponechati na pOlspas
mocnostem jiným, byt í (anebo snad práve že) uzdravujícím.
Netvrdíme,
že tomu j'est zcela stejne v prípade Kleinove.
Ale veda, která se vyhýbá diskusi, umení, jež prchá pred souteží, stavovská solidarita, jež jde pred stavovskou ctí, to jsou
príznaky nezdravé, a zdá se, že je vskutku neco více a hlubšího
na krisi lékarství, o níž se zvláštc v Ncmecku stále mluví. Ed. Konrád.
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Freeman Wills Crofts: Záhada Grootova parku. Detektivní
román. Z anglictíny pnelqžila E. K. Škrachová. Kc 33.-. Románové knihovny »Proud« svazek 46. Vydal »Cin« tiskové a
nakladatelské
družstvo
cs. legionári't '" Praze. Tato kniha se
prirazuje k rade detektivních románu, které Románová knihovna
»Proud« už prinesla, a Z' nichž na príklad Masonovo »Tajemství
šípu«, dosáhlo mimorádné pozornosti.
Od chvíle, kdy bylo nalezeno telo Alberta Smitha v železnicním tunelu jihoafrického
mesta Middeldorpu,
setkaj í se jihoafrická
a skotská policie se
zlocinem, jehož rozuzlení je úkoletp- nad jiné složitý~.
Rešení
problému odhaluje jednoho z nejvetších
spisovatelu
detektivnÍC'h románu, jenž je k nám uveden touto svou knihou poprvé.

