
     Karel Čapek (1890 – 1938): Povídky z jedné a druhé kapsy 

  

     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; 

 

     Karel Čapek (1890 – 1938): Rekord (z Povídek z jedné kapsy)  

     (1928) 

 

     „Pane okresní,“ hlásil četník Hejda okresnímu soudci Tučkovi, „tak tu mám jedno těžké ublížení 

na těle. Himl, to je horko!“ 

     „Jen si, člověče, udělejte pohodlí,“ radil mu pan sudí. 

Pan Hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepjal řemen a rozepjal si kabát. „Uf,“ 

řekl. „Zatracený holomek! Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte.“ Po těch 

slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal 

uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. „Jen se na to podívejte,“ opakoval důtklivě. 

     „Co má na tom být?“ ptal se pan soudce, rýpaje do toho kamene tužkou. „To je buližník, ne?“ 

     „Je, a pořádný kus,” potvrzoval pan Hejda. „Tak hlásím, pane soudce: Lysický Václav, cihlářský 

dělník, devatenáct let, bytem v cihelně, máte to? praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha pět 

kilogramů devět set čtyřicet devět gramů, Pudila Františka, statkáře, Dolní Újezd číslo 14, máte to? 

do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramenní a klíční kosti, krvácející ránu v 

ramenním svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra, máte to?“ (…) 

     Víte, on je ten Pudil trochu rabiát; tak on si odepjal řemen, stáhl kluka za nohu ze stromu a řeže 

do něho řemenem. A vtom na něj někdo z druhého břehu volá: ,Pudile, nechte toho kluka!´ On ten 

Pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití; zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo 

stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: ,Co je ti po tom, lumpe,´ a řezal do kluka tím víc. 

,Pudile,´ zařval ten člověk na druhém břehu, ,pusťte toho kluka, jo?´ Pudil si myslel, co ty mně 

můžeš udělat, a proto jen křikl: ,Vlez mně někam, ty troubo!´ Jen to řek, a už ležel na zemi se 

strašnou bolestí v levém rameni… 

     Poslouchejte, když mně ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat; on je to buližník s nějakým 

kyzem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte; já jsem jej na omak odhadl na šest kilo – schází 

jenom jednapadesát gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel 

podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten Pudil; z toho místa byly ještě 

dva metry k vodě; a řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých čtrnáct metrů široká, protože se 

tam kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mně honem osmnáct 

metrů špagátu! …) To teda znamená, že hodil devatenáct celých dvacet sedm setin metru. Víte, co to 

je?“ 

     „Třeba měl prak,“ mínil soudce nejistě. 

     Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. „Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo. Tak to 

zkuste vystřelit z praku dvanáctiliberní kámen; to byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím 

kamenem dřel dva dny; zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej, víte, jako při vrhu 

kladivem; já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte,“ 

vyhrkl rozčileně, „víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak.“ 

     „Ale dejte pokoj,“ užasl pan soudce. 

     „Světový rekord,“ opakoval četník Hejda slavnostně. (…) 



     Pane okresní, ten chlap by dohodil závodní koulí dobrých šestnáct a čtvrt, a bez treningu! Ježíši 

Kriste, šestnáct a čtvrt metru! Pane soudce, já jsem starý vrhač; na Sibiři, to vždycky kluci volali, 

Hejdo, hoď to tam – totiž ruční granát, víte? A ve Vladivostoku jsem házel s americkými mariňáky; 

já jsem dohodil závodní koulí čtrnáct, ale jejich kaplan udělal o čtyři body víc. Hergot, my jsme se 

něco na Sibiři naházeli! Ale tenhle kámen, pane, jsem hodil jenom patnáct a půl metru; víc jsem ze 

sebe nedostal. Devatenáct metrů! (…) Představte si, vyfouknout Americe rekord!“ (…) 

     Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence, a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho 

Pudila. Však ho, huncúta jednoho, uvidíte, čeká venku. ,Poslouchej, Lysický,´ povídám mu, ,tak tys 

hodil tímhle kamenem po Pudilovi?´ ,Jo,´ on povídá, ,on mně Pudil nadával, a já jsem se dožral, a 

on tu jiný kámen zrovna nebyl –´ ,Tak tady máš jiný takový kámen,´ jářku, ,a teď dohoď na Pudilův 

břeh; ale jestli nedohodíš, ty kujóne, tak ti proženu perka!´ 

     Tak on vzal ten kámen – pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil; koukám, techniku 

neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem, a plums! hodil kámen do vody asi čtrnáct 

metrů; víte, je to dost, ale – Dobrá, tak já mu ukazuju: ,Ty trulante, to se musíš postavit takhle, 

pravým ramenem dozadu, a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš?´ 

,Jo,´ on na to, zkřivil se jako svatý Jan Nepomucký, a plums! hodil kámen na deset metrů. 

     Víte, to mě dožralo. ,Ty lumpe,´ křičím, ,ty žes trefil toho Pudila? Ty lžeš!´ ,Pane vachmajstr,´ 

povídá on, ,pámbu ví, že jsem ho trefil; ať se tam Pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho 

psa zlýho.´ Pane, já jsem teda běžel za tím Pudilem a prosím, pane Pudile, koukejte se, tady jde o 

světový rekord; prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh, on ten cihlář po vás hodí ještě 

jednou. – A to byste nevěřil, pane soudce: ten Pudil že ne, a že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé 

nemají žádné vyšší zájmy. 

     Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. ,Ty podvodníku,´ křičím na něj, ,to není pravda, žes 

Pudila pobil; ten Pudil říká, že to byl jiný.´ ,To je lež,´ povídá Lysický, ,to jsem udělal já.´ ,Tak 

ukaž,´ povídám, ,dohodíš-li tak daleko!´ Ten Vašek se jen drbe a směje: ,Pane vachmajstr,´ povídá, 

,takhle naprázdno, to já neumím; ale do toho Pudila trefím dycky, na toho mám dožer.´ (…) 

     „Hodil jste ten kámen, nebo ne?“ spustil soudce. 

     „Prosím, hodil,“ řekl provinilec zkroušeně; „ale on mně nadával, a tak já jsem popad ten 

kámen…“ 

     „Hrom do vás,“ rozkřikl se soudce. „Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je veliký trest, když 

chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil!“ (…) 

     „Koukejte, Hejdo, na ten deltoides,“ pravil soudce Tuček. „A ten dvojhlavý sval, – co tomu 

říkáte?“ 

     „No, ten by ušel,“ mínil pan Hejda znalecky. „Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane 

okresní, na vrh koulí je potřeba břišních svalů, víte, jak se otáčí trup. Kdybych vám ukázal své 

břišní svaly!“ 

     „Člověče,“ bručel soudce, „vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly; hergot, to je hrudník,“ řekl 

píchaje prstem do zlatého chmýří Vaškových prsou. „Ale nohy jsou slabé; tihle venkovani mají 

vůbec špatné nohy.“ (…) 

 

     II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

     Karel Čapek v rozhlase o Válce s Mloky: …konfrontace s lidskými dějinami nejaktuálnějšími, 

to byla, co mne posadilo k psacímu stolu, abych psal Válku s Mloky. Kritika ji označila jako román 

utopistický. Bráním se proti tomu slovu. Není to utopie, nýbrž dnešek. Není to spekulace o čemsi 

budoucím, nýbrž zradlení toho, co jest a prostřed čeho žijeme. Nešlo tu o fantazii, té jsem kdykoliv 

ochoten přidta zadarmo s přídavkem, kolik kdo bude chtít, ale šlo mi o tu skutečnost. Nemohu si 

pomoci, ale literatura, která se nestará o skutečnost a o to, co se opravdu děje se světem, 

písemnictví, které na to nechce reagovat tak silně, jak jen je dáno slovu a myšlence, taková literatura 

není můj případ.    



 


