
R.U.R – Karel Čapek (1920) 
Jedná se o divadelní hru Karla Čapka z roku 1920, krátce po skončení první světové války, která 

pracovala s výdobytky tehdejší doby. R.U.R znamená Rossum's Universal Robotus (Rosumovi 

univerzální roboti). Slovo robot vzniklo od slova robotovat (povinně pracovat pro svého feudálního 

pána). Autor zavádí toto slovo a jeho význam do celosvětového povědomí lidstva. Ve svém díle se 

snaží vizionářský nastínit úskalí a klady robotů. 

Postavy: 

HARRY DOMIN, centrální ředitel Rossumových Univerzálních Robotů  

ING. FABRY, generální technický ředitel RUR  

DR. GALL, přednosta fyziologického a výzkumného oddělení RUR  

DR. HALLEMEIER, přednosta Ústavu pro psychologii a výchovu Robotů  

HELENA GLORYOVÁ – postava, která se postupně odkrývá 

 

Jiné charakteristiky postav: 

HARRY DOMIN, v předehře asi osmatřicetiletý, vysoký, oholený  

ING. FABRY, rovněž oholený, plavý, vážné a jemné tváře  

DR. GALL, drobný, živý, snědý, s černým knírem  

Dr. HALLEMEIER, ohromný, hřmotný, se zrzavým anglickým knírem a zrzavým kartáčem vlasů  

Helena, velmi elegantní  

Ve vlastní hře všichni o deset let starší. 

 

I. 

DOMIN: Protože – míním totiž, – že jste ještě velmi mladá.  

HELENA: Půjdeme hned do továrny?  

DOMIN: Ano. Myslím dvaadvacet, ne?  

HELENA: Dvaadvacet čeho? 

DOMIN: Let.  

HELENA: Jedenadvacet. Proč to chcete vědět?  

DOMIN: Protože – poněvadž – (S nadšením:) Zdržíte se déle, že ano?  

HELENA: Podle toho, co mi ukážete z výroby.  

DOMIN: Čertova výroba! Ale zajisté, slečno Gloryová, všechno uvidíte. Prosím posaďte se. Zajímala by 

vás historie vynálezu?  



HELENA: Ano, prosím vás. (Usedne.)  

DOMIN: Tak tedy. (Sedne si na psací stůl, pozoruje Helenu uchvácen a odříkává rychle:) Bylo to roku 

1920 kdy se starý Rossum veliký fyziolog ale tehdy ještě mladý učenec odebral na tento daleký ostrov 

aby studoval mořské živočišstvo tečka. Přitom se pokoušel napodobit chemickou syntézou živou 

hmotu řečenou protoplazma až najednou objevil látku která se chovala naprosto jako živá hmota ač 

byla jiného chemického složení to bylo roku 1932 právě čtyři sta čtyřicet let po objevení Ameriky, uf.  

HELENA: To umíte zpaměti? 

DOMIN: Ano; fyziologie, slečno Gloryová, není mým řemeslem. Tak dál?  

HELENA: Třeba.  

DOMIN (slavnostně): A tehdy, slečno, starý Rossum napsal mezi své chemické vzorce tohleto: 

„Příroda našla jen jeden způsob, jak organizovat živou hmotu. Je však jiný způsob, jednodušší, 

tvárnější a rychlejší, na nějž příroda vůbec nenarazila. Tuto druhou cestu, po které se mohl brát vývoj 

života, jsem dnešního dne objevil.“ Představte si, slečno, že tahle veliká slova psal nad chrchlem 

jakéhosi koloidálního rosolu, který by ani pes nesežral. Představte si ho, že sedí nad zkumavkou a 

myslí na to, jak z ní vyroste celý strom života, jak z ní budou vycházet všechna zvířata, počínajíc 

nějakým vířníkem a končíc – končíc samotným člověkem. Člověkem z jiné látky, než jsme my. Slečno 

Gloryová, to byl ohromný okamžik. 

II. 

DOMIN: Počkejte. Které jsou zbytečné, když má třeba tkát nebo sčítat. Naftový motor nemá mít 

třapce a ornamenty, slečno Gloryová. A vyrábět umělé dělníky je stejné jako vyrábět naftové motory. 

Výroba má být co nejjednodušší a výrobek prakticky nejlepší. Co myslíte, jaký dělník je prakticky 

nejlepší?  

HELENA: Nejlepší? Snad ten, který – který – Když je poctivý – a oddaný.  

DOMIN: Ne, ale ten nejlacinější. Ten, který má nejmíň potřeb. Mladý Rossum vynalezl dělníka s 

nejmenším počtem potřeb. Musel ho zjednodušit. Vyhodil všechno, co neslouží přímo práci. Tím 

vlastně vyhodil člověka a udělal Robota. Drahá slečno Gloryová, Roboti nejsou lidé. Jsou mechanicky 

dokonalejší než my, mají úžasnou rozumovou inteligenci, ale nemají duši. Ó slečno Gloryová, výrobek 

inženýra je technicky vytříbenější než výrobek přírody.  

HELENA: Říká se, že člověk je výrobek boží.  

DOMIN: Tím hůř. Bůh neměl ani ponětí o moderní technice. Věřila byste, že si nebožtík mladý 

Rossum zahrál na boha?  

HELENA: Jak, prosím vás?  

DOMIN: Začal vyrábět Nadroboty. Pracovní obry. Zkusil to s postavami čtyřmetrovými, ale to byste 

nevěřila, jak se ti mamuti lámali.  

HELENA: Lámali?  

DOMIN: Ano. Z ničeho nic jim praskla noha nebo něco. Naše planeta je patrně trochu malá pro obry. 

Teď děláme jen Roboty přirozené velikosti a velmi slušné lidské úpravy. 



HALLEMEIER: To je moc hezké, slečno; jenomže Roboty nic netěší. Hrome, co si mají koupit? Můžete 

je krmit ananasy, slámou, čím chcete; jim je to jedno, nemají vůbec chuti. Nemají na ničem zájmu, 

slečno Gloryová. U čerta, nikdo ještě neviděl, že by se Robot usmál.  

HELENA: Proč… proč… proč je neuděláte šťastnější?  

HALLEMEIER: To nejde, slečno Gloryová. Jsou to jen Roboti. Bez vlastní vůle. Bez vášní. Bez dějin. Bez 

duše.  

HELENA: Bez lásky a vzdoru?  

HALLEMEIER: To se rozumí. Roboti nemilují nic, ani sebe. A vzdor? Já nevím; jen zřídka, jen časem –  

HELENA: Co?  

HALLEMEIER: Nic vlastně. Někdy se jaksi pominou. Cosi jako padoucnice, víte? Říká se tomu křeč 

Robotů. Najednou některý praští vším, co má v ruce, stojí, skřípá zuby – a musí přijít do stoupy. 

Patrně porucha organismu. 

III. 

DR. GALL: Dělal jsem to tajně… na svou pěst. Předělával jsem je na lidi. Vyšinul jsem je. Už teď jsou v 

něčem nad námi. Jsou silnější než my.  

FABRY: A co to má dělat se vzpourou Robotů?  

DR. GALL: Oh mnoho. Myslím že všechno. Přestaly to být stroje. Slyšíte, vědí už o své převaze a 

nenávidí nás. Nenávidí všechno lidské. Suďte mne.  

 

Dotazy: 

1, Co je to robot a jak vznikl? Kdo jej sestrojil? 

2, Jaký je rozdíl mezi člověkem a robotem? Kdo má jaké přednosti a slabiny? 

3, Co by Hellena dopřála robotům? Proč je to podle Hallemaiera zbytečné? 

4, Jak to dopadlo, když byly robotům postupně přidávány lidské vlastnosti? 

 

Dobrovolné: 

1, Je pro lidstvo dobré, aby téměř veškerou práci nahradili roboti? (abychom se měli jak „prasata 

v žitě“) Zkus si představit ten svět a jak by to asi dopadlo 

2, Jaké je podle tebe využití robotů v budoucnosti a kde se dnes používá (primitivní) forma umělé 

inteligence? 

 


