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S kulometem
na tygra

„V polovinû srpna se bude v Carmelu v Kalifornii draÏit Rolls Royce Phantom,
kter˘ si dal v roce 1925 vyrobit jeden indick˘ mahárádÏa se speciální úpravou pro
lov tygrÛ. Je vybaven mimo jiné kulometem a kanonem...“ PÛvodnû jsme tuto
zprávu z jednoho deníku povaÏovali za kachnu, resp. za pfiíklad, jak nûktefií na‰i
novináfii pí‰í o lovu a o zbraních. Musíme se ale omluvit: v tûch pár fiádcích
kupodivu není ani jediné nepravdivé slovo.
MAHÁRÁDÎA
PÛvodním majitelem automobilu, kter˘ se dostal do kalifornské draÏby, byl mahárádÏa, tj. „velk˘ král“ Umed Singh II.
(1873-1940), vládce kníÏectví Kota v dne‰ním severním indickém státû RádÏastán
v letech 1889-1940. KníÏectví Kota vzniklo v roce 1631 a Umed Singh II. byl jeho
18. panovníkem, zatímco ten dne‰ní je
dvacát˘. MahárádÏové byli samostatní
vládci jednotliv˘ch indick˘ch státÛ a státeãkÛ, ktefií byli postupnû podmanûni
nebo se poddali britské korunû a její koloniální správû. Potom jistû museli do jisté míry akceptovat britské zákonodárství,
nicménû ve sv˘ch státech byli prakticky
absolutními vládci uÏ proto, Ïe jim patfiila vût‰ina tamûj‰ích pozemkÛ. Z toho
také pramenilo jejich povûstné, ãasto nepfiedstavitelnû obrovské osobní bohatství,
které dávali okázale najevo. V tom se jim
tehdy na svûtû mohli vyrovnat jenom
nûktefií jiní panovníci.

18. mahárádÏa Umed Singh II. (1873-1940), vládce kníÏectví Kota
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Rolls Royce 1925 New Phantom Torpedo Sport Tourer „Tiger Car“
MahárádÏové mûli mezi sebou urãitou
hierarchii, danou zpravidla vojensk˘m v˘znamem ãi bohatstvím jejich „vlastního“
státu. Podle toho napfiíklad pfii pfiíjezdu ke
dvoru britského vicekrále Indie museli b˘t
pfiivítáni pfiedepsan˘m poãtem salv z pfiedepsaného poãtu dûl. Umed Singh II.,
pfiezdívan˘ Sáhib Bahadur, mûl nárok na
17 salv z 15 kanonÛ a z tohoto pohledu byl
mezi kolegy desát˘ v pofiadí (v dobû osamostatnûní Indie v roce 1947 bylo mahárádÏÛ na pût desítek). Byl to pr˘ uznávan˘
státník a voják. Je pravda, Ïe v rÛzn˘ch obdobích pÛsobil jako poradce indické vlády
a Ïe byl dÛstojníkem britské (koloniální) armády. V záznamech z roku 1903 najdeme
„jeho v˘sost“ jako majora a zemfiel jako
plukovník. Byl také drÏitelem nejvy‰‰ích vyznamenání: mimo jiné rytífiského stupnû
¤ádu Britského impéria a komandérského
stupnû ¤ádu Indického impéria. Jisté ale je,
Ïe byl pfiedev‰ím spolehliv˘m dodavatelem
sv˘ch poddan˘ch sikhÛ, ktefií prosluli jako

stateãní a obávaní vojákÛ na frontách první i druhé svûtové války.

ROLLS ROYCE NAMÍSTO
HOWDAH
O jeho skuteãn˘ch loveck˘ch úspû‰ích
jsme nikde nic konkrétního nena‰li, ale
rozhodnû si to umûl uÏívat. Podle v‰ech
pramenÛ byl Sáhib Bahadur ãast˘ a nad‰en˘ lovec zvûfie v‰eho druhu, hlavnû
v‰ak tygrÛ. Lov na bengálského tygra byl
vyhrazen pouze vládcÛm a jejich hostÛm.
Pokud se lovilo naháÀkou ãi nátlaãkou,
odehrával se tradiãnû ze sloního hfibetu,
z jakési ko‰atiny se sedaãkami zvané
howdah. Bylo to pohodlné a bezpeãné.
KdyÏ uÏ poranûn˘ tygr zaútoãil, tak na slona, a panstvo z howdah mûlo ãas ho dorazit se sv˘mi pu‰kami ãi pistolemi.
V duchu dávn˘ch tradic to tak na sv˘ch
obrovsk˘ch pozemcích dûlal po dlouhá léta
i mahárádÏa Umed Singh II. a zval si k tomu urozené lovecké hosty z Evropy i z Asie.
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