
     Jules Verne (1828 – 1905): Lodivod dunajský 

     (vydáno 1908)  

 

     V r. 1876 v každoročních rybářských závodech, pořádných v německém Sigmaringenu spolkem 

Dunajskou ligou, překvapivě zvítězil dosud neznámý Maďar Ilja Bruš. Vzápětí se rozhodl pro 

propagační a hojně medializovanou plavbu v kajutovém člunu po Dunaji, kdy se hodlal živit jen 

rybařením. Na Dunaji však již delší čas řádí banda lupičů, kteří se neštítí ani vraždy a kteří patrně 

svůj lup tajně převážejí po řece k překupníkům. Právě proto nyní vznikl policejní tým – v čele 

s rakousko-uherským detektivem Karlem Dragošem –, jenž má neustálým hlídkováním na březích i 

důkladnými prohlídkami dunajských plavidel zabránit lupičům v jejich akcích a celou bandu 

nakonec odhalit a zatknout. Karel Dragoš ovšem pojme podezření, že Ilja Bruš je členem, nebo snad 

dokonce i vůdcem lupičů a že svou plavbu podniká s cílem odhalit způsob, jakým policie hlídá řeku 

a její okolí. Dragoš se tedy pod jménem Jäger vnutí na Brušův člun jako spolucestující, který 

z pověření Dunajské ligy má dohlížet na to, aby Bruš dodržoval podmínky své rybářské cesty.  

 

     Kapitola V 

     Karel Dragoš 

 

     (…) Oba povečeřeli sedíce obkročmo proti sobě na jedné z lavic. Pan Jäger dokonce na uvítanou 

zpestřil jídelní lístek nádhernou šunkou, kterou vytáhl ze svého bezedného kufříku. Ilja Bruš vysoce 

ocenil tento výrobek z města Mohuče a v duchu si začal říkat, že jeho společník není tak zlý. 

     Noc uplynula bez zvláštních příhod. Před východem slunce uvolnil Ilja Bruš kotevní lano, 

přičemž dbal na to, aby nerušil hluboký spánek, do něhož byl pohřížen jeho spolucestující.  

     V Ulmu, kde Dunaj opouští malé württemberské království a vtéká na území Bavorska, je to 

ještě jen skrovný vodní tok. Nepřibral dosud velké přítoky, které o něco níž po proudu zvyšují jeho 

mohutnost, a nic nedává tušit, že se z něho stane jedna z největších evropských řek.  

     Rychlost proudu, který se zde velmi umoudřil, dosahovala necelé jedné míle za hodinu. Bárky 

všech velikostí, mezi nimi i několik těžkých nákladních lodí, naložených k prasknutí, pluly po 

proudu, vypomáhajíce si občas velkou plachtou, kterou nadouval severozápadní vítr. Ohlašovalo se 

pěkné počasí, déšť nehrozil.  

     Jakmile se Ilja Bruš octl uprostřed proudu, chopil se vesla a zrychloval běh člunu. Ještě o pár 

hodin později ho pan Jäger viděl zabraného do této činnosti a tak tomu bylo až do večera, 

nepočítáme-li krátkou přestávku v době oběda; i během ní se však dávali unášet proudem. 

Spolucestující na to neřekl ani slovo, a byl-li takovým spěchem udiven, nechával si svůj údiv pro 

sebe.  

     Za tento den si spolu vyměnili jen několik málo slov. Ilja Bruš energicky vesloval. Co se týče 

pana Jägera, pokud nesledoval pohledem oba břehy, prohlížel si lodi brázdící Dunaj tak pozorně, že 

by to jeho hostitele překvapilo, kdyby nebyl tolik zabrán do veslování. Břehy se znatelně snížily. 

Řeka jevila dokonce snahu rozšiřovat se na úkor okolní krajiny. Svah levého břehu, zpola 

zaplavený, nedal se už přesně rozeznat, zatímco na pravém břehu, uměle zvýšeném, aby tam mohla 

být zbudována železniční trať, projížděly vlaky a supěly lokomotivy a kouř z nich se mísil s kouřem 

parníků, jejichž lopatková kola vířila vodu s velkým lomozem.  

     V Offingenu, kolem něhož projížděli odpoledne, odbočila železniční trať k jihu, rozcházejíc se 

s řekou nadobro, a pravý břeh se proměnil v rozlehlou bažinu, jejíhož konce nedohlédli, ani když se 

večer zastavili v Dillingenu na noc.  

     Nazítří po plavbě stejně rychlé jako minulého dne vrhli kotevní hák na opuštěném místě několik 

kilometrů nad Neuburgem, a když 15. srpna začínalo svítat, byla bárka už opět uprostřed proudu.  

     Na večer téhož dne ohlásil Ilja Bruš svůj příjezd do Neustadtu. Bylo by ovšem hanba objevit se 

tam s prázdnýma rukama. Protože povětrnostní podmínky byly příznivé a úsek cesty byl jistě o 

hodně kratší než předcházející, rozhodl se Ilja Bruš, že naloví ryby. (…) 

 



     Kapitola IV 

     Sergej Ladko 

 

     (…) Pod vlivem muslimské reakce, která tehdy vládla v sultánově paláci, byli křesťané 

v Otomanské říši přetěžováni daněmi, týráni, zabíjeni, mučeni tisícerým způsobem. Odpověď 

nedala na sebe dlouho čekat. Začátkem léta znovu povstala Hercegovina. (…) 

     Požár se brzy rozšířil, zachvátil Černou Horu, Bosnu, Srbsko. Nová porážka, kterou utrpěla 

turecká vojska v průsmycích Dugy v lednu 1876, roznítila odvahu a hněv lidu také v Bulharsku. 

Začalo to, jako vždycky, tichým spiknutím, schůzkami, jichž se v největší tajnosti účastnila 

zanícená mládež.  

     Na těchto tajných shromážděních brzy vyvstali vůdci, kteří si upevnili svou autoritu u většího či 

menšího počtu přívrženců, jedni výmluvností svých slov, druzí svou inteligencí nebo vlasteneckým 

zápalem. Zanedlouho měla svého vůdce každá skupina a kromě skupin i každé město.  

     V Ruse, důležitém bulharském středisku na břehu Dunaje, takřka přímo proti rumunskému městu 

Giurgiu, připadlo vůdcovství bez námitek lodivodu Sergeji Ladkovi. Nebylo možno volit lépe. 

     Sergej Ladko, jemuž bylo okolo třicítky, byl vysoké postavy, světlovlasý jako severní Slované, 

vynikal herkulovskou silou a neobyčejnou obratností, byl zvyklý na různé cviky, a měl tedy všechny 

fyzické vlastnosti, které usnadňují plnění vůdcovských úkolů. Důležitější však je, že měl i potřebné 

vlastnosti morální, ráznost v rozhodování, obezřetnost při činu a vášnivou lásku ke své zemi. (…) 

     Pro svůj důstojný a poctivý život byl Sergej Ladko v Ruse oblíben dávno před vypuknutím 

protitureckých nepokojů. Měl tam nesčetné přátele, které někdy ani sám neznal. Dokonce by se dalo 

říci, že za jeho přátele se považovali svorně všichni obyvatelé, nebýt Ivana Strigy.  

     Ivan Striga byl synem téže země jako Sergej Ladko, ale byl jeho pravý opakem. 

     Fyzicky spolu neměli nic společného, a přece cestovní pas, který se spokojuje s povšechnými 

údaji, by použil při popisu obou mužů týchž výrazů.  

     Striga byl stejně jako Ladko vysoké postavy, široký v ramenou, statný, měl světlé vlasy a vousy. 

A taky modré oči. Těmito všeobecnými rysy však jejich vzájemná podobnost končila. Zatímco 

jemná tvář jednoho vyjadřovala srdečnost a upřímnost, strhané rysy druhého hovořily o lstivosti a 

chladné krutosti.  

     Co se týká mravní stránky, vynikaly rozdíly mezi nimi ještě víc. Zatímco Ladko žil všem na 

očích, nikdo nemohl říci, jakými způsoby si Striga opatřuje zlaté mince, které rozhazoval plnýma 

rukama. (…) 

     Nataše Gregorevičové, proslavené svou krásou v celém městě, bylo dvacet let. Žila v Ladkově 

sousedství, nejprve s matkou a potom sama a Ladka znala od časného dětství. (…) 

     Tak se stalo, že ode dne ke dni, aniž si toho byli vědomi, probouzela se v srdcích obou mladých 

lidí láska. Za to, že ji objevili, měli co děkovat Strigovi.  

     Když Striga spatřil tu, jíž se běžně říkalo krasavice z Ruse, zamiloval se do ní náhle a zuřivě, což 

bylo pro jeho nespoutanou povahu příznačné. Jako člověk zvyklý, aby se před jeho rozmary 

všechno sklánělo, předstoupil před dívku a bez sebemenších okolků ji požádal o ruku. Poprvé ve 

svém životě narazil na nezdolný odpor. Nataša, nedbajíc nebezpečí, že vzbudí nenávist tak 

obávaného člověka, prohlásila, že ji nikdy nic nemůže pohnout k tomuto sňatku. Nadarmo útočil 

Striga znovu. Dosáhl jen toho, že při třetím pokusu mu byly prostě a jasně ukázány dveře. (…) 

     Začátkem roku 1875 se Sergej Ladko oženil s Natašou Gregorevičovou a od té doby vládla 

v domě lodivodově upřímná láska a oddanost. 

     Uprostřed líbánek, jejichž horoucnost ani po roce nijak neochabla, došlo začátkem roku 1876 

k událostem v Bulharsku. Jakkoli hluboká byla láska Sergeje Ladka k jeho ženě, nemohla mu dát 

zapomenout na povinnosti ke své zemi. Bez váhání se přidal k těm, kteří se hned seskupili a 

dohodli, přemýšlejíce o způsobu, jak čelit tísni, v níž se ocitla jejich vlast.  

     Především bylo třeba opatřit si zbraně. Mnoho mladých lidí odešlo za tím účelem ze země, 

přeplavili se přes řeku, rozptýlili se po Rumunsku a někteří se dostali až do Ruska. Mezi nimi byl i 

Sergej Ladko. (…)  



     Kapitola VIII 

     Portrét ženy 

 

     Karel Dragoš nemá o existenci Sergeje Ladka ani tušení. Avšak od detektivů, s nimiž se během 

cesty tajně setká na pevnině, se dozví, že Ladko je jméno vůdce dunajské lupičské bandy. Dragoš se 

rozhodne o tom zmínit před Iljou Brušem a je zvědav, zda se údajný rybář prozradí.   

 

     „Je opravdu podivné,“ řekl, „že jste nikdy neslyšel o těch lupičích na Dunaji. (…) Ze souhrnu 

svědeckých výpovědí vyplývá především takřka bezpečný popis vůdce bandy.“ 

     „Jak vypadá ten zvláštní člověk?“ zeptal se Ilja Bruš. 

     „Co se celkového vzhledu týče, je to člověk asi vašeho druhu…“ 

     „Pěkně děkuji!“ přerušil ho se smíchem Ilja Bruš.  

     „Ví se ještě něco jiného. (…) Ve veřejnosti běží dokonce od úst k ústům i jeho jméno. (…) Lidé 

od řeky připisují zločiny, kterými jsou ohrožováni, na vrub jistého Ladka, ať už právem či 

neprávem.“ 

     „Ladko!“ řekl Ilja Bruš a ve zřejmém pohnutí náhle zastavil pohyb vesla. 

     „Ladko,“ potvrdil Karel Dragoš, pozoruje po očku svého společníka. 

     Ten se však už zatím uklidnil.  

     „To je divné,“ řekl prostě, zatímco veslo v jeho rukou už zase pokračovalo ve své věčné práci. 

     „Co je na tom divného?“ naléhal na něho Karel Dragoš. „Znáte snad toho Ladka?“ 

     „Já?“ bránil se rybář. „Ani zdaleka. (…)“ 

     Karel Dragoš nepokračoval dál ve výslechu, který mohl být nebezpečný, kdyby byl jasnější; jeho 

dosavadní výsledky bylo možno považovat za uspokojivé. Rybářovo překvapení, když se dověděl, 

jaký je zlosynův popis…, to všechno bylo nepopíratelné a znovu posilovalo dřívější domněnky, 

ačkoli to nepřineslo žádný rozhodující důkaz.  

 

     Autor postupně celou záhadu před čtenáři objasňuje. 

Vůdcem lupičů je Striga; používá ovšem jméno Ladko, aby 

uchránil sebe a zároveň znemožnil svého soka v lásce. Nataše 

však namluví, že její Ladko zahynul, a unese ji na svou loď, 

která bez problémů prochází policejními kontrolami, neboť lup 

– a nyní i mladá žena – jsou důmyslně ukryty v zamaskovaném 

nejspodnějším podpalubí.  

     Ilja Bruš je ve skutečnosti Sergej Ladko a ten si celou lest 

s falešnou identitou vymyslel proto, aby se dostal domů do 

Ruse k Nataše, o niž má strach; jako účastník protitureckého 

odboje by se do oblasti nemohl pod svým jménem vůbec 

odvážit. Po Ladkovi ovšem pase jak Strigova banda, která jej 

omylem považuje za Dragoše, tak rakousko-uherská policie, 

která v něm zase vidí vůdce zločinců. Po sérii Ladkových zajetí 

a útěků si Ladko a Dragoš navzájem vyloží karty na stůl a spojí své síly. Ladko chce proniknout na 

Strigovu loď a doufá, že s přispěním Dragošových policistů nejen zlikviduje tlupu darebáků, ale že 

zároveň zachrání zmizelou Natašu. To ovšem již všichni hlavní aktéři příběhu dopluli až do 

dunajské delty. Ladkovým prvním úkolem je odstranit Strigova lodivoda Jakuba Ogula.  

 

     Kapitola XVII 

     Na řece  

 

     (…) V osm hodin, když nastala úplná tma, nechal Sergej Ladko unášet bárku proudem až do 

vzdálenosti dvou set metrů od nákladní lodi. Tam tiše spustil kotvu. Potom se svlékl a vrhl se do 

řeky, aniž řekl jediné slovo na vysvětlenou Karlu Dragošovi, který ho s údivem pozoroval. 



    Rozrážeje vodu mohutnými pažemi, zamířil rovnou k nákladní lodi, kterou nejasně rozeznával 

v temnu. Když ji minul v dostatečné vzdálenosti, aby nemohl být zpozorován, začal plavat opačným 

směrem, zdolal dosti silný proud a konečně se zachytil široké lopaty kormidla. Naslouchal. Donesla 

se k němu taneční melodie, takřka zcela přehlušovaná hedvábným šumem vody, jež se hnala kolem 

boků lodi. Sergej Ladko, který se křečovitě držel rukama i nohama na slizkém povrchu dřevěného 

kormidla, vytáhl se zvolna a s námahou na jeho horní okraj a poznal Jakuba Ogula.  

     Na palubě bylo úplné ticho. Z kajuty, kam se bezpochyby odebral Ivan Striga, se neozýval 

sebemenší zvuk. Pět mužů posádky klidně besedovalo vleže na přídi paluby. Jejich hlasy se mísily 

v nesrozumitelné mručení. Na zádi byl Jakub Ogul sám. Vyšplhal se nad přístřešek, sedl si na 

rukojeť kormidla, dával se kolébat nočním tichem a pobrukoval si známou písničku.   

     Písnička skončila, jako když utne. Dvě železné ruce sevřely hrdlo zpěváka, který se zakymácel 

nad okrajem paluby a pak padl tělem na lopatu kormidla. Je mrtev? Jeho nehybné tělo s klátícíma se 

nohama a rukama viselo na ostré hraně jako kus prádla. Sergej Ladko povolil sevření svých rukou, 

uchopil muže v pase, pak zvolna povoloval tlak kolenou na kormidlo, pomalu po něm sklouzl a tiše 

se ponořil do vody.  

     Na lodi neměl nikdo tušení o tomto přepadu. Ivan Striga nevyšel z kajuty. Pět besedníků 

pokračovalo v klidné rozprávce.  

     Sergej Ladko zatím plaval k bárce. Návrat byl namáhavější než cesta k lodi. Kromě toho, že nyní 

musel plavat proti proudu, musel ještě podpírat tělo Jakuba Ogula.  

     Nebyl sice mrtev, ale přesto se s ním Ladkovi těžko plavalo. (…) 

 

     Jules Verne, Lodivod dunajský, Praha 1991, s. 32 – 33, 39 – 40, 63 – 64, 146 – 147. Přeložil 

Josef Pospíšil.   

 

     Poznámky a vysvětlivky:  

     Jäger [jégә], míle – není jasné, jakou míli má Verne na mysli, vzhledem k příběhu by mohlo jít 

o (dolno)rakouskou míli (7,6 km); Neuburg [nojbuәg/nojburg], Neustadt [nojštat], Otomanská 

říše – v českém textu lépe Osmanská říše; oficiální název tehdejšího Turecka; württemberské 

[vüәtәmberské/virtemberské] království – tehdy již jen jeden z regionů Německého císařství.  

 

 

     Jules Verne: Lodivod dunajský – poznámky k interpretaci 

 

     Lodivod dunajský je Vernovo pozdní dílo a z motivů science fiction tu žádný nenajdeme. Jedná 

se o dobrodružný příběh s kriminální zápletkou, jehož důležitým cílem je seznámit běžného 

čtenáře s celým veletokem Dunajem a jeho nejbližším okolím, přičemž ani Verne tuto řeku takhle 

podrobně na vlastní kůži nepoznal, a čerpal tedy většinou z encyklopedické apod. literatury.  

     Volba jihovýchodoevropské oblasti byla stěží náhodná. Verne tomuto regionu věnoval 

pozornost dlouhodobě (viz též jeho román Tajemný hrad v Karpatech aj.). Navíc tehdejší aktuální 

zápas balkánských národů proti turecké nadvládě sledovala západoevropská veřejnost z pohnutek 

solidárních i velmocenských. A pro francouzské umělce byl málo industrializovaný slovanský svět 

– spolu s oblastí maďarskou a rumunskou – úžasnou oázou autentické, lidové a přirozené kultury 

(vzpomeňme na významného francouzského sochaře Augusta Rodina, který v r. 1902 navštívil 

České země a zejména moravským folklorem byl zcela uchvácen).  

     Při konstruování dunajského příběhu Verne nemá velké literární ambice a sahá k osvědčeným 

zdrojům z triviální literatury. Labyrint skrývaných identit známe z preromantismu, a souboj 

dokonale kladného a zcela záporného hrdiny o krásnou dívku najdeme v kdejaké pohádce. Ovšem 

ve Vernově době byly uznávány také teorie italského lékaře Cesare Lombrosa o tom, že zločinné 

sklony jsou vrozené, mají kořeny v pozůstatcích divošství a můžeme je rozpoznat ve vzhledových 

rysech člověka; proto se o Strigovi hned na začátku dozvídáme, že jeho strhané rysy… hovořily o 

lstivosti a chladné krutosti a že Nataša svým odmítnutím riskuje, že u něj jen vzbudí nenávist. 



     Nejlepší pasáže umí Verne – ve všech svých knížkách – napsat tam, kde jde o akční scény. 

Věrohodně a s technickou přesností i napětím líčí Ladkův chladnokrevný útok na lupičskou loď. 

Dokonce se dopustí příjemných metafor (Donesla se k němu taneční melodie, takřka zcela 

přehlušovaná hedvábným šumem vody, jež se hnala kolem boků lodi.) a nezapomene ani na dobře 

odpozorovaný detail o tom, jak se Ladko křečovitě držel rukama i nohama na slizkém povrchu 

dřevěného kormidla, Dnešní instruktoři tvůrčího psaní by Vernovi vytkli absenci historického 

prézentu, málo odvahy při práci s větnou stavbou, poněkud neživotnou přímou řeč…; ovšem Verne 

dobře ví, že jeho typičtí čtenáři od něj jiný způsob psaní ani neočekávají. 
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