
     Vladislav Vančura (1891 – 1942): Rozmarné léto (1926) 

 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, literárněhistorický kontext, umělecký směr / tvůrčí skupina, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu; 

     B. 1. Doba a místo (děje); 2. Kompozice; 

     3. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 4. Námět, témata, hlavní motivy;   

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti; 

 

     (1) Dozpívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku 

teploměru. Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamenaje tuto řádnost měl několik 

myšlenek, jež se vystřídaly v sledu míšených karet. 

     „Tento způsob léta,“ děl vposled, odvraceje se od přístroje Celsiova, „zdá se mi poněkud 

nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám 

zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? 

 

     (2) „Můj manžel plkává dosti často,“ pravila paní Důrová, „ach! Je mi to snášeti od sedmnáctého 

roku, neboť vězte, že jsem se provdala mláda. Ano, mohla jsem voliti mezi lepšími chlapíky, než je 

mistr, avšak Antonín zbil ženichy, a zmocniv se klíčů, jež jako s uděláním se hodily k mým 

dvířkám, obtěžoval mě tak dlouho, až bylo nutné slaviti svatbu. Je to pravda, Antonín býval velmi 

zamilován a velmi zdráv, chci se vsaditi, že toho měli ti kluci dost, když je zmlátil.  

 

     (3) Zatím Arnoštek znamenaje, že lidí více nepřibývá a že je nutno počíti s představením, 

vyskočil ze svého vozu a čekal jako dveřník, co zvolna sestupovala dívka, jejíž tvář byla skryta pod 

maskou. 

     „Žil jsem dosti klidně,“ řekl Antonín, „a nesnáším vzruchu. Cožpak není hezká? Chybí jí něco?“ 

(…)  

     „Víte co, Antoníne,“ řekl major, „vidím, že slečna má v ruce dvě misky a že vybírá peníze. Až k 

nám přijde, požádáme ji, aby sňala své pouzdro.“ (…) 

     Dívka zachovávajíc půvab, nepříslušný chvíli, kdy se jí nedostalo ani měďáku, kráčela k 

Antonínovi, který byl nejpřívětivější a zřejmě šlechetný. (…) 

 

     (4) Doma Antonín seznal, že se paní Důrová právě vrátila z téhož divadla a že pomýšlí na 

spánek. 

     „Dnes,” pravil zíraje oknem k jasnému měsíci, „je tmavá noc a spousta ničemníků má asi zálusk 

na tvoje podušky, na tvoje pláště, utěrky, mýdla a na ostatní pomůcky plovárenské. Lehni si bez 

starostí. Půjdu je hlídat. Strávím noc ve veliké kabině na loži, které je tvrdé, ale nechť, budu spát 

lehounce a na půl oka.“ (…) 

     Procházejíc vrbovím Kateřina zaslechla několik vzdechů, jež zřejmě nepocházely z hrdla 

Antonínova. Zrychlila krok. (…) 

     Za dveřmi bylo slyšeti dva hlasy, a protože pouze jediný z obou mohl náležeti Antonínovi, paní 

Důrová zabušila na dveře křičíc z plna hrdla: 

     “Otevři! Otevři, ty zpustlý a namlouvačný hanbáři! Otevři, proudníku, sice vyrazím dveře!” 

     Řkouc to jala se opravdu hledati kopáč, sochor či sekeru. (…) 

 

     (5) „Dnes při snídani jsem zaslechl jakési řeči,” pravil kanovník. „Mluví se, Antoníne, že to byla 

Anna z vozu kouzelníkova a že jste ji vlekl vrbinami až sem. (…) 

     „Máte zcela pravdu,” odvětil major, „je dobře míti veselou přítelkyni, znám to. Jejich tlamičky a 

jejich uši jsou malé a růžové.” 

     Řka to, major zřejmě jsa pohnut se odmlčel a po chvíli dodal: „Pravím, že to znám, avšak čas 

míjí a věci se zapomínají. 



    Vy, Antoníne,” děl obraceje se k mistrovi, „jste si počínal hůře než lancknecht v městě, jehož 

bylo dobyto, a abbé vás nazval právem darebákem.” 

     „V mém dobrodružství,” pravil Antonín, “není nic ošklivého, neboť Anna je naživu, dýchá a 

chodí. Slíbil jsem ji něco ryb, a vy, majore, byste mi měl přispěti, neboť- jak jsem si úkradkem 

všiml - je to opravdu hezké děvče.” (…) 

     Slyše to, kanovník vyňal z kapsy Ars amandi P. O. Nasona a udeřil knihou o zemi, takže se 

zdvihl obláček prachu. (…) 

     Když se vylál, zdvihl opět svoji knihu a pravil: 

     “Výtky, které jsem vznesl proti krásnému písemnictví, neplatí bez výhrady a neplatí obecně. 

Avšak je nezvratná pravda, že ženské jsou hlupačky a že nikdy a nijak nebyly účastny velikých věcí 

aniž rozkoší duševních.” „Právě tak,” poznamenal major zapaluje si doutník, „nesloužily nikdy ve 

vojště, a jakkoliv se jim líbí přiléhavé spodky a barevné kabátce, nerozumějí vojenství ani za mák. 

Víte-li pak, abbé, že jsem se nesetkal s dámou, která by znala základy balistiky nebo taktiky a která 

by měla jakékoliv mínění o těchto věcech? 

 

     II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

     S krizí středního věku se potýká 80 % mužů 

     Za střední věk je dnes považováno období od 40 do 50 let. Muž v tomto věku začíná pociťovat 

úbytek síly a bilancuje, co vše chtěl v životě stihnout a co už možná nestihne. Vlivem poklesu 

mužských hormonů se k tomu přidávají i zdravotní neduhy a ne náhodou toto období muži nesou 

těžce. Trápí až 80 % z nich.  

     „Andropauza je stav, o kterém se ani ve 21. století příliš nemluví. Přitom je toto období pro 

zdraví i psychiku muže stejně náročné jako menopauza pro ženy. Postupně se snižuje tvorba 

a hladina testosteronu, dochází k bolestem hlavy, závratím, návalům horka, depresím, 

podrážděnosti, k poruchám spánku a také k problémům s potencí. Klesá zároveň svalová síla, ubývá 

kostní hmota i celková sexuální výkonnost. Mnoho mužů začne tloustnout, a hrozí jim tak riziko 

onemocnění cév a srdce, infarkt myokardu nebo třeba cévní mozková příhoda,“ vysvětluje sexuolog 

MUDr. Pavel Turčan. 

     Ruku v ruce s fyzickým stavem přicházejí i psychické potíže mužů. Pokud se u nich začnou ve 

větší míře projevovat poruchy nálad spojené s úzkostností a sklonem k depresivitě, k tomu se připojí 

i snížená sexuální výkonnost, krize se začne prohlubovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Druhý text patří do sféry osvětové publicistiky, je psán populárněnaučným stylem. Souvislost 

s Vančurovou novelou je zřejmá: všichni tři muži jsou krizí středního věku zasaženi, ovšem každý je 

jiný typ a každý se se situací vyrovnává svým způsobem. Nepochybně nejzdatnější je Antonín: 

z Kateřinina vyprávění vyplývá, že jako mladík byl velmi „testosteronový“ – charizmatický typ, na 

kterého dívky letěly a jejichž jiné nápadníky předčil. Ostatně i nyní on jediný dovede usilování o 

Annu ke zdárnému konci (Vančura naznačuje intimní kontakt zřetelněji než Menzelův film). Abbé, už 

vzhledem ke svému celibátnímu stavu, reprezentuje idealistický přístup, jenž vidí v lásce především 

poezii, a tedy náměty pro krásné písemnictví (Ovidis: umění milovat). Major představuje 

pragmatický přístup: ženám se ve svém životě věnoval patrně hlavně z důvodů společenské prestiže 

– jejich světu se nikdy nechtěl přiblížit a dnes používá taktiku „kyselých hroznů“. Vančura ovšem 

celé tohle téma řeší poklidně – vše se vrací do starých kolejí – a že ani předtím nešlo o životní 

drama, ukazuje roztomile archaický jazyk (jakoby ze starosvětských knížek na uklidnění před 

spaním) a dětinsky groteskní prvky v jednání některých postav (žárlící abbé tříská knížkou o zem, 

Kateřina hledá sekeru…)  


