
     Jaroslav Hašek (1883 – 1923): Povídky (výbor) 

 

     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; 

 

     Jaroslav Hašek (1883 – 1923): Zrádce národa v Chotěboři 

     V koutku restaurace Panského domu v Chotěboři sedává den co den starší muž, se kterým nikdo 

nemluví a kterého si nikdo nevšímá. Muž ten občas pokusí se vmísiti se do hovoru, ale ti, které 

osloví, odplivnou si a neodpoví mu. Na jeho čele, když se koukáme ze strany, možno vidět Kainovo 

znamení. Muž ten zradil celý český národ a jméno tohoto zrádce je Jan Pavlíček, rolník ze 

Svinného. Historie této zrady jest uchvacující a datuje se od dob, kdy probuzený český národ 

pořádal velké manifestace a ony pověstné tábory z let šedesátých osmých. (…) 

     Ty časy jsou již pryč. Po velkém nadšení let šedesátých osmých nastalo vystřízlivění. Pak přišla 

pozitivní politika s celou svou zchátralostí, ale Jan Pavlíček sedává stále ve svém koutku v Panském 

domě… 

     Jsou ještě pamětníci toho v Chotěboři, kteří mohou vám vysvětlit, že Jan Pavlíček, tenkrát než 

vyjeli, strašně se najedl hrachu a napil podmáslí a po podmáslí vypil chotěbořského piva jeden máz. 

Nevím, zdali tenkrát bylo chotěbořské pivo téže výtečné jakosti jako dnes, bylo-li, pak tu třeba 

zvolat: "Ubohý Jene Pavlíčku!" (…) 

     A to nadšení k tomu ještě, drkotání žebřiňáku, když bujní koňové s fábory klusali s účastníky 

dolů silnicí k Liboháji. 

     Nadšení Jana Pavlíčka bylo veliké. On první zapěl mocným hlasem Hej Slované, kteráž píseň 

nesla se tichým odpoledním dnem do údolí Doubravky. A náhle Jan Pavlíček povážlivě ztichl. 

     Ještě vyrazil: "Hrom a peklo", a zatímco ostatní s nadšením pěli: "Marné jsou vaše proti nám 

vzteky!", Jan Pavlíček chytil se za břicho. (…) 

     Zde doubravy již nebylo. Jen podél silnice ojediněle vypínaly se poslední mohykáni duby, 

zbytky rozsáhlých doubrav pod Železnými horami. 

     A jako rytíř Orfang Chart, Jan Pavlíček mocným skokem z vozu hledal útočiště za jedním 

obrovským kmenem rozložitého dubu. 

     Padesát kroků od dubu vůz se zarazil a vůdce výpravy pohlédl dozadu. A již vtom zbledl 

a vykřikl: "Ježíši Kriste, bratří, pojďte s sebou!" 

     Vyskočil, ostatní za ním, a běželi k dubu. 

     Ale bylo již pozdě. Jan Pavlíček již opět stál a smutek zmizel z jeho tváře. Vtom však již vůdce 

výpravy chytil ho za rameno, a ukazuje nahoru na dub, řekl ledově: "Čti!" 

     A udivený Jan Pavlíček četl s vytřeštěným zrakem na tabulce na dubu: "Pod tímto dubem 

odpočíval Žižka, když táhl na Přibyslav." 

     Jana Pavlíčka museli zachytit, jinak by se byl skácel. 

     "Zrádče," řekl k němu vůdce výpravy, "nejsi hoden, že tě země nosí, vrať se do Chotěboře, do 

Čáslavi s námi nepojedeš!" 

     Zatímco ozdobený vůz jel dále k Liboháji, šoural se Pavlíček pomalu k Chotěboři a za ním zněla 

z vozu píseň Kdo jste boží bojovníci... 

     Sám dub, pod kterým odpočíval Jan Žižka, když táhl na Přibyslav, zdálo se že chápal dosah 

zrady Pavlíčkovy na celém národě a naší historii; rozechvěl se ve větvích a svými žaludy obsypával 

půdu kolem, až přikryl milosrdně vše, co s Pavlíčkovou zradou souviselo. 

     Mluvil jsem se starým panem Pavlíčkem a zmínil jsem se také o onom historickém dubu, kde 

odpočíval Žižka. Pavlíček se dlouze napil a pak řekl: "Odpočíval, odpočíval, víme, kdoví jak to 

bylo." 

     A tím potvrdil Jan Pavlíček přísloví, že každý cikán hádá podle své kobyly. 

 



     Jaroslav Hašek (1883 – 1923): Zvony pana Hejhuly  

     Snad vás někdy navštívil pan Hejhula a vy jste mu řekli, že bohužel nemůžete ho poctít žádnou 

objednávkou následkem nedostatku místa, neboť Hejhula prodával kostelní zvony. (…) 

     Zemřel mu totiž tchán, zvonař, a pan Hejhula zdědil dva kostelní zvony. Dal je do kůlny k příteli 

uhlíři a chodil je nabízet. A proto byl dopraven na pozorovací kliniku. 

     Jednou zlehka zaklepal na dveře známého psychiatra: „Dovolím si, vašnosti, nabídnout vám ke 

koupi kostelní zvon. Jest to krásná práce. Nacházím se právě v peněžní tísni, takže cena nebude 

příliš vysoká. Kdyby vašnosta ráčil mě navštívit, byl bych jistě velmi povděčen, neboť prohlédl by 

si jistě zvon a shledal, že jest to pěkný kus. Mohu vašnostovi posloužit dvěma zvony: jeden jest 

metr vysoký a má tři čtvrtě metru v průměru, druhý jest menší, asi 60 cm vysoký a průměr 30 cm. 

Jest to takzvaný umíráček.“ 

     Psychiatr podíval se na pana Hejhulu a vlídně ho vybídl, aby si sedl. Byl to úplně nový případ. 

Něco podobného se mu dosud v jeho praxi nevyskytlo. 

     Nabídl mu doutník a otázal se: „A kde máte ty vaše zvony?“  „U jednoho uhlíře v Karlíně.“ (…) 

      Mluvil s tak přesvědčivým přízvukem, že psychiatr si pomyslil: Typický případ paranoika. 

      „Víte co,“ řekl, „počkejte chvilku, já zatelefonuji pro jednoho známého, ten už dlouho stůně na 

kostelní zvon.“ 

     Za půl hodiny objevili se před Hejhulou dva muži v uniformě zemských zřízenců. (…) 

     Pan Hejhula osaměl. Zprvu křičel: 

     „Vrahové, já vám ukážu!“ Pak hulákal: „Nedělejte hlouposti a pusťte mne ven!“ a usnul z toho 

všeho. (…) 

      Ráno si rozmyslil, že každá přenáhlenost škodí… a s úsměvem dával opatrovníkům dobré jitro. 

     „Je to pouhý omyl,“ říkal jim vesele, „až to budu vyprávět u Červené sedmy, tak všichni 

prasknou smíchy.“ 

     V chorobopise pana Hejhuly také stojí, že byl toho rána nápadně veselý. (…) 

     Jednou šel na inspekci ředitel blázince a uviděl pana Hejhulu sedícího u okna. 

     „To je ten s kostelními zvony,“ pošeptal lékař panu řediteli. 

     Pan Hejhula popošel k němu a vyjádřil svou prosbu, aby správa blázince od něho ty kostelní 

zvony odkoupila a dodala mu objednací list. 

     Pan ředitel byl tenkrát v dobré náladě. 

     „Tak vám jej vyhotovíme, pan doktor vám ho přinese, jen buďte klidný.“ 

     Druhého dne lékař přinesl panu Hejhulovi objednací list, kterým zakupuje správa blázince od 

něho oba zvony, větší i umíráček, za tři tisíce korun. Dole bylo razítko ústavu. 

     Pan Hejhula schoval list do kapsy a více se o kostelních zvonech nezmiňoval. 

     Po měsíci byl propuštěn. V chorobopise jeho stojí: „13. září polepšený propuštěn.“ 

     Jaké bylo však překvapení správy blázince, když jednoho dne složil jim speditér na dvoře dva 

zvony. Jeden větší a jeden umíráček. (…) 

     Když peníze za zvony dlouho nepřicházely, pan Hejhula celý obnos zažaloval, maje objednací 

list dokladem. Mezitím však přišla správní komise, a tak se dostal pan Hejhula do blázince podruhé, 

neboť trpí fixní ideou, že musí od ní dostat peníze za své zvony. 

 

     II. Nebeletristický text: A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; B. Jazyk.  

 

     Význačnou úlohu sehrály hospody v českém národním obrození. Pivo se stalo výrazem 

svébytnosti českého společenského života a hospody zvládly roli platformy (základny) pro 

sdílení takto motivované národní jedinečnosti. Přispěla k tomu skutečnost, že hospody bývaly 

neuhlazenou, ovšem útulnou protiváhou luxusního a (často jen rádoby) noblesního kosmopolitního 

prostředí zámeckého, vilového či hotelového. Proto bylo možné právě v hospodě pěstovat hovor 

(ale i třeba četbu novin) v češtině, která by leckde jinde byla považována za projev společenské 

nízkosti. Hospody také reprezentovaly (svou výzdobou – byť často kýčovitou – i např. jídelníčkem 

krajových specialit) atraktivní zvláštnosti místa či regionu.   



 

 

 


