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Hotel Karneval 
Ve vyprávění příběhu se střídají všichni hlavní aktéři - dva muži středního věku  
a dcera jednoho z nich. Redaktor z rozhlasu žijící v tzv. fungující rodině se seznámí  
s dcerou svého přítele, vedoucího krkonošského hotelu. Rozvine se mezi nimi vztah 
a díky náhodě vteřinového zvratu dojde k nehodě, která zásadně ovlivní osudy 
všech. 
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    Nevíme, 
    co se stane zítra, 
    ale víme vždycky 
    přesně, co se 
    stalo včera? 
    (Ernst Kreuder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÁHODA je čirý osud. Pokračování náhodami vyvolané už bývá 
rozředěno v proudu každodenních událostí. Jen zřídka ovšem mívá náhoda  
v lidském životě podobu tak určující, že se nám trvale otiskne do srdce. 
Většina náhod probíhá kolem nás, aniž si jich jakkoliv všimneme. Nedotýkají 
se našeho nitra anebo jen tak nepatrně, že je paměť samovolně vypouští do 
ztracena. Příběh tří hlavních postav tohoto vyprávění se začal odvíjet  
z úmyslu, z přání či touhy, to teprve později to všechno pomíchala náhoda. 
Přitom ta poslední vyhlížela zprvu tak nicotně a banálně. Všechno to 
proběhlo v několika vteřinách. 
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Je teplé, pozdní červnové odpoledne, vzduch je rozkývaný čerstvými 
vůněmi, léto je na dosah. Silnička k hotelu Karneval se hned za vesnicí 
ponoří mezi stromy a nevalný asfalt vystřídá uježděná hlína. V oboustranných 
prudkých zatáčkách vede cesta mírně do kopce a jen největší prohlubně mají 
navážku jemného štěrku. 
 

Řidič osobního auta, které právě vjelo do lesa, nepochybně cestu dobře 
znal, neboť ani na okamžik nezvolnil a uháněl dál značnou rychlostí. 

Věděl, že silnička vede pouze k hotelu, a bílý koláč zákazu vjezdu vyjma 
dopravní obsluhy to ještě zdůrazňoval. Na úzkém hrbolatém pásu mezi 
stromy by mohl potkat jedině nějaké auto vracející se z hotelu, ale to v tenhle 
den a hodinu bylo téměř vyloučené, a tak klidně řezal zatáčky a pustil si rádio 
pěkně nahlas. 

Zpíval Roy Orbison, zpěvák populární počátkem šedesátých let, jehož hity 
se teď, v půli let osmdesátých, začaly znovu vracet. 

Muž za volantem hudbu viditelně prožíval, chvílemi na okamžik pustil 
volant a oběma rukama si do taktu pleskal po kolenou. 

Z odbočky až na parkoviště u hotelu to bylo necelých deset kilometrů. Asi 
tak na třetím kilometru od hotelu jela v té chvíli po téže cestě mladá dívka na 
skládacím, nevysokém kole. Nemusela vůbec šlapat dlouhýma, pěknýma 
nohama v kratinkých plátěných šortkách, které téměř nic neskrývaly. Mírný 
sjezd ji unášel dolů a rozrážený vlahý vzduch ji příjemně ovíval na tváři i na 
hrudi, kde si bavlněné tričko vyrolovala až k nevelkým, ale pevně se 
rýsujícím prsům. 

Kulatý, pravidelný obličej vyzařoval dychtivost a lesklé, dlouhé vlasy  
v sepnutém ohonu vlály a svítily nevídanou rezavočernou barvou. 

Držela se při jehličnatém okraji cesty, aby nenajela na nějaký ostrý kámen, 
a před každou zatáčkou vždy trochu přibrzdila. 

Muž v uhánějícím autě také před zatáčkami brzdil, nezdržoval se 
přeřazováním na nižší rychlost, používal jen brzdový a plynový pedál. 
 

Asi v polovině cesty mezi vesnicí a hotelem se řidič natáhl pro krabičku  
s cigaretami, jednu z nich si dovedně sklepl rovnou mezi rty a rychle si ji 
zapálil. Jel právě po delším rovném úseku, a hned tedy zrychlil a spokojeně 
vyfoukl první doušek cigaretového kouře. 

Rovinka končila ostrou pravotočivou zatáčkou, za níž byl úsek 
nejstrmějšího stoupání k hotelu. A z tohoto kopce právě čím dál rychleji 
letělo červené kolo s mladou dívkou. 



Před zatáčkou muž v autě dupl na brzdu tak prudce, že mu slétla cigareta  
z popelníčku ve svítivém oblouku pod sedadlo. 

Mezitím dívka na kole uviděla auto, jež se náhle vynořilo ze zatáčky. 
Uhnula co nejvíc k okraji cesty, ale vůz se dál řítil přímo na ni. 

Dívka má v očích úlek a údiv zároveň, poněvadž si ještě stačí povšimnout, 
že za volantem nikdo není, ale to už se její přední kolo sesmeklo po srázu, jak 
instinktivně strhávala řídítka stranou. 

Je to všechno jen chvilička. 
Téměř vzápětí se bicykl naklonil dopředu a dívka střemhlav letěla po 

skoro kolmém srázu dolů, až se ozvalo tlumené zadunění. To dívčina hlava 
narazila na mohutný kmen smrku a její tělo náhle celé znehybnělo. 

Muž za volantem z toho neviděl nic. 
Od chvíle nájezdu do zatáčky byl hluboko sehnutý a pravou rukou šátral 

po hořící cigaretě. Vůz, držený jen levou rukou, šel úplně ke krajnici  
a olizoval vysoké kopřivy, před vteřinou rozčeřené dívčiným kolem. 

Když se vztyčil, už s cigaretou mezi prsty, zaklel a bleskově srovnal kola. 
Auto už bylo téměř ze zatáčky venku a do kopce řidič hned zase přidal plyn. 

Dívka zhroucená pod smrkem se nehýbala. Mezi stromy a křovím nebyla 
téměř vidět. 

To spíš by někdo zeshora zahlédl červený bicykl, jehož obě kola se dosud 
setrvačností točila. 

Jenže to by se ten někdo musel nahoře zastavit při okraji cesty a podívat se 
dolů. A pěšky do hotelu přicházel málokdo a na karneval vůbec nikdo. 
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Úředně se funkce Vojtěcha Rajmonta nazývala vedoucí provozu 
ubytovacího hostince. Dokonce ani ne hotelu. A natož ředitel. Přesto ho 
mnozí hosté oslovovali — pane řediteli, zejména tehdy, když něco 
potřebovali anebo když si z něho přátelsky trochu utahovali. 

A celému zařízení se v okolí neřeklo jinak než hotel. Hotel u Rybníčků,  
v posledních letech taky hotel Karneval, tak jak to bylo vyvedeno v průčelí 
budovy na umně malovaném štítu. 

Stavba pocházela asi tak z dvacátých let. Spodek držely masívní šedavé 
žulové kameny, patro i dozadu vybíhající prosklená restaurace byly ze dřeva. 

Dávný, původní, nejspíš německý majitel to postavil jako výletní 
restauraci se zahradním kuželníkem a jen s několika lůžky pro příležitostné 
přespání. 

Tehdy se hotýlek jmenoval Encián a z širokého okolí se tam jezdívalo na 
tancovačky, masopustní merendy, pouťové veselice a všelijaké plesy. 

Pár roků po válce se restaurace ještě držela pod původním názvem, než ji 
v padesátých letech přejmenovali na Rudou hvězdu. Místní jí ovšem stejně 
říkali Encián a navštěvovaly ji celé rodiny především o nedělních výletech. 

Zahradní kuželník a harmonikáři jakžtakž plnili kasu, ale v týdnu to bylo 
chabé. A tak za pár dalších roků se Rudá hvězda změnila na Zátiší, což 
odpovídalo provozu. 

Přestože se nejbližší vesnice jmenovala Rybníčky, žádná větší vodní 
plocha nebyla široko daleko, a to hotýlek uchránilo před špióny z krajských 
fabrik, kteří šmejdili podhůřím Krkonoš v honbě za závodními rekreačními 
středisky. 

Byla doba, kdy restaurace fungovala jen příležitostně při nějaké akci, 
svatbě, slavnosti, a její vyhlídky do budoucna byly neveselé. 

Začátkem sedmdesátých let však objekt převzaly Krkonošské hotely  
a restaurace a pustily se do celkové renovace. Jak už to u nás chodí, 
opravovalo a vylepšovalo se skoro pět let. 

Při znovuotevření se objevil i nový vedoucí - JUDr. Vojtěch Rajmont. Na 
dva číšníky, jednoho kuchaře a jeho pomocnici, jednu pokojskou a jednu 
provozářku to snad byla až příliš velká kvalifikace. 
 

Ledaže by to byla krátká příprava k přechodu na ředitele celého podniku. 
Ale to by na té samotě nebyl nyní už dvanáctým rokem. 

Důvod je jinde. A ještě jinde, než vás možná napadne. 



Útěk z měst na venkov už i u nás střídá posun z vesnice do města. Příroda 
se vytrácí pod náporem civilizace. Ale i když prostředí hrálo významnou roli 
při Vojtově rozhodování, hlavní důvod to nebyl. 

I když právě teď by to tak mohlo vypadat. Je časně ráno a Vojta Rajmont 
sedí asi tři kilometry severně od hotýlku na břehu úzkého, ale docela 
hlubokého potoka, který se za obcí Rybníčky vlévá do potoka již většího a ten 
zase po dalších kilometrech do řeky Opy. 

Tmavé oči v jeho snědém balkánském obličeji září pozorností a obdivem. 
Tady je jeho tajné místečko. Zjara tu náhodně zahlédl pestrobarevný, 
mihotavě duhový šíp nad vodou potoka. 

Kdoví, co ten nečekaný pohled na ledňáčka říčního neboli rybaříka 
vyvolal v nitru dvaačtyřicetiletého muže, který vyhlíží a jedná tak, jako by ho 
nemohlo nic překvapit, ani radost, ani zklamání. 

Od té doby sem brzy ráno často chodí a pozoruje párek rybaříků při jejich 
elegantních, a přitom přesných náletech a průletech. V paprscích šikmého 
ranního slunce jako by se v okolní zeleni odrážely dva létající drahokamy. 

Jistá souvislost se však v jeho posezeních u potoka vysledovat dala. 
Chodil sem ráno vždycky, když ho přes den cosi čekalo, nějaké zařizování, 
příjezd přátel, kontrola z podniku, návštěva z Prahy. 

A dnes se chystá parádní číslo malého hotýlku, po němž převzal i jméno  
a které ho proslavilo v širokém okolí. 

Dnes je 20. června 1987, sobota, zítra už i podle kalendáře začíná léto  
a večer propukne zářivý karneval na počest letního slunovratu. 
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Mnohé lidské schopnosti se nedají nijak doložit. Tušení bouřek, vidění 
jinak neviditelného, zvuky, které vnímáme jen my sami a nikdo jiný kolem 
nás, ale samozřejmě existuje i řada dalších nadání praktičtějších, která ve 
chvílích výkonu nemůžeme nijak zachytit, a když, tak pouze jejich výsledek. 

Přítomná doba přeje spíše exaktně prokazatelným jevům matematice, 
elektronice, číslům, přesným tabulkám a přehledům. Je to škoda. Tajemství 
patří k proudu času a je zbytečné ho už předem vylučovat z našich osudů. 

Ostatně, vím o tom své, ale doložit to také dost dobře nemohu. Ani vlastně 
nevím, kdy to všechno začalo. 

Možná už při narození, aniž bych o tom pochopitelně cokoliv tušil.     
Narodil jsem se třetího ledna devatenáct set čtyřicet pět. Kdyby alespoň 

bylo prvního, aby se to dalo předznamenat jako cosi přelomového, ale třetího, 
to už nebylo ono. 

I když, co já jsem si o tom později myslel, bylo v době mého narození 
zcela nedůležité. Určující bylo, co si o tom myslela má matka a také moji 
prarodiče. Dědeček Leopold a babička Anneliese.     

Pro mou matku to jistě bylo zadostiučinění po všech těch předchozích 
nelehkých, trpkých měsících. A děda byl nakonec rád, že se narodil kluk, 
další Rajmont. 

Být svobodnou matkou v roce 1945, to bylo panečku jiné dobrodružství 
než v dnešních časech, kdy to naopak mnohé zdánlivé emancipované ženy  
z různých důvodů vyhledávají. 

Ale stát se svobodnou matkou na malém jihomoravském městečku, kde 
všichni vědí o druhém skoro všechno, to už byl čin podepřený velkou 
rozhodností a odvahou. A což teprve, když nastávající matkou byla jediná 
dcera majitele největšího místního hostince, které ke všemu teprve měsíc po 
porodu bude dvacet. 

Nynější osmnáctileté matky se tehdy vyskytovaly málo, těhotná dívka pod 
dvacítku, a svobodná, to bylo cosi mimořádného, přestože trvající druhá 
světová válka všechny hodnoty poradně zpřeházela a obnažila. 

Rok 1945 sliboval události vpravdě světodějné, události zásadního 
charakteru pro životy miliónů lidí, takže těhotenství a poté porod mladinké 
Lídy Rajmontové přece jen nevyvolaly takový ohlas, jakému by byly 
vystaveny v normálních časech. 
 

Jenže narodil bych se v normálních časech? 
Totiž, aby to skutečně nebylo jednoduché, vyjma mé matky nikdo nevěděl, 

kdo je otcem. Nepochybně se objevovaly všelijaké dohady, padala asi různá 


