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Úvod 

Výběr tématu 

Pro vypracování diplomové práce z vlastivědy 
jsem si vybrala téma: Biografie významné regionální 
osobnosti - Josefa Škvoreckého. Domnívám se, že Josef 
Škvorecký patří mezi nejvýznamnější české spisovatele. 
Byl nejen velmi často překládán, ale získal i v cizině 
největší kritický ohlas. Škvoreckého spisovatelská 
dráha trvá přes čtyřicet let a je nutné připomenout, 
že politické poměry jeho tvořivé možnosti výrazně 
omezily. Až do emigrace v roce 1968 si nikdy nemohl 
být jist, zda jeho dílo spatří světlo světa a zpočátku 
psal ,,do šuplíku". To je případ také jeho knihy 
Zbabělci, která vyšla až po deseti letech. Značná část 
literární činnosti Škvoreckého v 50. a 60. letech se 
proto omezovala na překlady anglických a amerických 
autorů. Škvorecký působil v různých literárních 
žánrech, psal poezii, filmové scénáře, literární a 
filmové kritiky i publicistiku. Jeho hlavní 
vyjadřovací prostředek, próza, zahrnuje velké množství 
románů, povídek, novel a také detektivky. 

Toto téma mě zaujalo z několika důvodů. Předně 
se domnívám, že bez inspirativního náchodského 
prostředí, jeho kulturních i intelektuálních podnětů 
by nikdy nemohla vzniknout nejzávažnější Škvoreckého 
díla, zejména Zbabělci a Prima sezóna, ale i další. 
Zde v Náchodě prožil své mládí a dospívání a tyto 
zážitky později ve svých knihách bohatě využil. 
Škvoreckého díla mají výrazně autobiografické prvky, 
většina postav z jeho románů má reálnou předlohu, i 
náchodský místopis převážně odpovídá skutečnosti. 
Škvorecký pouze z důvodu utajení zaměňuje jména osob, 
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názvy ulic a míst, stejně jako rodný Náchod 
přejmenoval na Kostelec™ Proč? A kde jsou ona místa, 
která Škvorecký popisuje ve svých románech? Existují 
ještě dnes? Co se s nimi stalo po válce? Tyto i další 
otázky bych chtěla objasnit ve své práci, která doufám 
přináší cenné podklady pro pedagogy zajímající se o 
tuto problematiku. 

Výběr tohoto tématu byl podpořen mým osobním 
vztahem k Náchodu. Mám zde příbuzenstvo, můj otec se 
v Náchodě narodil a studoval totéž gymnázium jako 
Josef Škvorecký. I já jsem část svého mládí trávila 
v Náchodě a domnívám se, že toto krásné město bývá 
častokrát přehlíženo a opomíjeno. 

Dalším důvodem pro výběr tohoto tématu byl 
především nedostatek didaktických materiálů pro 
učitele, kteří by měli zájem toto téma vyučovat 
především průřezově, tj. napříč vlastivědou i 
literaturou a tím propojit u žáků nabyté vědomosti. 
Výběr tématu byl vhodný zejména s přihlédnutím k mému 
aprobačnímu zaměření. Občanskou výchovu studuji v 
kombinaci s českým jazykem a literaturou a toto téma 
mi umožňuje mezipředmětové propojení. 

Cíle a postup 

Mezi hlavní cíle diplomové práce patří zejména 
představit osobnost Josefa Škvoreckého a vyzdvihnout 
jeho působení v náchodském regionu. Mezi další 
důležité cíle patří poskytnout pedagogům vhodný 
materiál pro jejich práci se studenty a pokusit se 
prakticky uchopit dané téma pomocí vlastivědné 
vycházky po Náchodě s využitím literárních znalostí 
studentů. Součástí je slovníček náchodských památek a 
určitá pozornost je také věnována odhalování 
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fiktivních románových postav a jeho srovnání se 
skutečnými předlohami náchodských obyvatel. 

Ve své práci jsem nejprve představila osobnost 
Josefa Škvoreckého a jeho význam pro českou i světovou 
literaturu. Zmínka je věnována také jeho ženě, 
spisovatelce Zdeně Salivarové, která měla značný 
význam při založení exilového nakladatelství Sixty-
Eigth Publishers. Zde jsem se držela osvědčené 
publikace Václava Krištofa Knížka o Josefu Škvoreckém. 

Další kapitola je věnována jeho nejznámější 
knize - Zbabělcům i dalším knihám, vztahujících se 
k jeho rodnému Náchodu a jeho antihrdinovi Dannymu. 
Čerpala jsem především z publikace Pavla Trenského 
Škvorecký. Pozornost jsem dále věnovala rozboru 
autobiografických prvků v jeho románech a srovnání 
literárních postav s jejich reálnými předlohami. 
K rozluštění této hádanky do značné míry přispěl Mgr. 
Aleš Fetters, bývalý učitel náchodského gymnázia a 
literární historik svou statí nazvanou Jména osob ve 

Škvoreckého Zbabělcích. V pátrání mi také pomohla 
kniha Borise Mědílka a Josefa Škvoreckého Swing na 

malém městě. 

Rozsáhlejší část mé práce je věnována 
didaktice. Ta nabízí praktické využití nabytých 
poznatků, ke kterým jsem ve své práci došla. Kapitola 
je rozdělená do několika částí - na místopis, 
materiály pro učitele a nezbytné pokyny a závěrečný 
test, který poslouží jako zpětná vazba. Doplňkem je 
slovníček náchodských památek, který slouží jako 
pomůcka pro učitele při literárně - vlastivědné 
vycházce. 

Pevně doufám, že má práce bude přínosem pro 
další pedagogy a otevře nové pohledy na zpracování 
této tematiky. 
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1. Osobnost Josefa Škvoreckého 

Josef Škvorecký se narodil 27. září 1924 
v Náchodě, v severovýchodních Čechách. Pocházel 
z úřednické rodiny. Jeho otec byl bankovním úředníkem 
a také působil v sokole, zemřel roku 1967. 

,,Můj otec byl třídně neuvědomělý demokrat do 

morku kostí a o předky se nestaral. Byl typickým 

produktem zamerikanizované Masarykovy první republiky. 

Ačkoliv byl členem ultrakonzervativní národně 

demokratické strany, popíjel pivo s místními socdemáky 

a komunisty a ani jemu, ani jim na tom nepřipadalo nic 

divného. "1 Maminka pocházela z Chodska a velmi si 
zakládala na svém rodokmenu. Za svobodna se jmenovala 
Kurážová, což pokládala za fonetizaci francouzského 
Courage. Vznikla tedy legenda, že jejím předkem byl 
francouzský aristokrat, který po revoluci uprchl 
z Francie. Dokud se však v Čechách neuplatnily 
Norimberské zákony, byla to jen nepotvrzená legenda. 
Díky Norimberským zákonům se však zjistilo, že matčin 
prapředek byl francouzský lokaj. Rodina bydlela na 
Kamenici čp. 136 v třetím poschodí. Josef se však 
narodil ještě v bytě na Komenského třídě čp. 266, kde 
bydlela rodina předtím. 

Po přijetí Norimberských zákonů museli 
Škvorečtí doložit svůj původ a jejich strýc, plzeňský 
kaplan Karel, se tohoto úkolu zhostil. Pátráním se mu 
podařilo vystopovat jejich rod až k začátku čtrnáctého 
století. Škvorečtí byli zřejmě velice stará zemanská 
rodina, o níž se prameny poprvé zmiňují ve čtrnáctém 
století a která vlastnila tvrz ve vesnici Škvorec 
východně od Prahy. Škvorečtí byli údajně méně urozenou 
větví rodu Smiřických, jednoho z nejznámějších 

8 Cit. dle: Josef Škvorecký, Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty, s. 36. 
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aristokratických rodů v Čechách. Odtud pramení 
vysvětlení, proč Škvorecký svého literárního hrdinu 
pojmenovává Danny Smiřický.2 

Už od raného dětství promlouvala ke Škvoreckému 
historie města Náchoda ze všech stran, především 
renesanční zámek, raně gotický kostel s absurdně 
barokními věžemi, který kontrastoval s šedivými 
stavbami továren, které dominovaly městu. Místní 
přádelny vyfukovaly bavlněný prach do vzduchu a jak 
sám Škvorecký píše v Příběhu tenorsaxofonisty: ,,Smog 

byl tak hustý, že když člověk k večeru vystoupil na 

kopce lemující údolí, město leželo v husté hrachové 

polévce."3 Mnoho lidí trpělo chorobami dýchacích cest 
a ani Škvoreckému se nemoc nevyhnula. V dětství 
prodělal vážný zápal plic, a proto se z něho stalo 
churavé a velmi opatrované dítě. Nemohl žít jako 
druzí, spíš posedával doma a vynahrazoval si to tím, 
že své sny zachycoval na papír. 

Náboženství provázelo celé Škvoreckého dětství, 
ať už to bylo první svaté přijímání u velebného pána 
Melouna, nebo setkání s židovskými chlapci v letním 
penzionu, kam ho rodiče posílali, aby se naučil 
německy. Škvorecký se také začal seznamovat 
s literaturou. Už na gymnáziu začínal psát, nic z toho 
se však nepokusil publikovat. Velmi intenzivně se v té 
době zajímal o jazz. Tato vášeň ho provázela celý 
život. ,,Umluvil jsem otce, aby mi koupil tenorsaxofon, 
a zkusil jsem štěstí s několika místními studentskými 

swingovými skupinami. Ale jako jazzman jsem neměl o 

mnoho víc štěstí než jako milenec Judy Garlandové. 

Vždycky mi připadalo, že na můj případ se nesmírně 

dobře hodí věta z Faulknerových Nepřemožených: ,,Ti, 

2 Srovnej viz Josef Škvorecký, Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty, s. 
23-25. 
8 Cit. dle: Josef Škvorecký, Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty, s. 36. 
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kteří mohou, ti to dělají; a ti, kteří nemohou, a 

trápí se dost dlouho tím, že nemohou, ti o tom píší."4 

Škvorecký, jako obdivovatel Judy Garlandové, 
holywoodské herečky, se začal pilně učit angličtinu 
z příručky pro samouky a k maminčině nelibosti 
zanedbával francouzštinu. V době války studoval na 
reálném gymnáziu v Náchodě. V průběhu těchto čtyř let 
se české střední školy rychle a násilně germanizovaly. 
Zvýšil se počet hodin němčiny a dále se rozkazem 
zemského inspektora vyučovalo mnoho předmětů v tomto 
jazyce. Avšak i v těch krutých časech měli tenkrát 
legraci, říká Škvorecký v Příběhu tenorsaxofonisty. 
,,Měli jsme své swingbandy a město plné líbezných 

horolezkyň. "5 ...„Hrůzy Aušvicu přirozeně existovaly. 

Ale když člověku bylo šestnáct sedmnáct a nebyl žid, a 

proto mu nic bezprostředně nehrozilo, netrávil všechen 

čas přemýšlením o hrůzách. "6 V roce 1943 složil 
Škvorecký maturitu. 

Po maturitě byl totálně nasazen do náchodské 
továrny Metallbauwerke Zimmermann und Schilling, A. 
G., jako pomocný dělník. ,,Pro hýčkaného 

středostavovského mladíka, jehož jedinou fyzickou 

činností bylo do té doby mačkání klapek na saxofonu, 

to byl šok."7 V továrně přežil do konce války. 
Totálním nasazením začala pro Škvoreckého další 
kapitola jeho života, která za pár let na to 
vyvrcholila prezenční službou v armádě. Tyto prožitky 
mu v kombinaci s jeho nadáním umožnily stát se tím, 
čím se později stal - spisovatelem. Zážitky z továrny 
popsal v knize Příběh inženýra lidských duší. 

4 Cit. dle: Josef Škvorecký, Příběh 
5 Cit. dle: Josef Škvorecký, Příběh 
6 Cit. dle: Josef Škvorecký, Příběh 
7 Cit. dle: Josef Škvorecký, Příběh 

neúspěšného tenorsaxofonisty, s. 22. 
neúspěšného tenorsaxofonisty, s. 27. 
neúspěšného tenorsaxofonisty, s. 28. 
neúspěšného tenorsaxofonisty, s. 31. 

10 



Po otevření univerzit po válce odjel do Prahy a 
začal studovat medicínu na Univerzitě Karlově. Po 
jednom semestru však přestoupil na Filozofickou 
fakultu Univerzity Karlovy, kde studoval anglistiku. 
Promoval v roce 1951. Tématem jeho diplomové práce se 
stal Ernest Hemingway a jeho tvorba. Jak Škvorecký 
říká, Hemingway ho naučil psát dialogy. ,,Nad stránkami 
Hemingwaye jsem si také uvědomil, že lidé mohou mluvit 

o veskrze nedůležitých věcech, a přesto jejich 

rozhovor může být zajímavý, úchvatný, plný nuancí, a 

když se nad tím zamyslíte, vlastně docela 

hlubokomyslný. "8 

Po studiích krátce učil na středních školách (v 
Polici nad Metují, v Hořicích). Dvouletou vojenskou 
službu vykonával v Milovicích. Po vojně se už 
k vyučování nevrátil a začal pracovat jako redaktor v 
nakladatelství Odeon, dále jako redaktor dvouměsíčníku 
Světová literatura. V roce 1958 si vzal za manželku 
Zdenu Salivarovou, spisovatelku a herečku, zůstali 
bezdětní. 

V padesátých a šedesátých letech překládal 
z angličtiny, zejména americkou prózu, například 
Hemingwaye nebo Faulknera. V roce 196 9 odešel 
Škvorecký i se svoji ženou Zdenou do exilu. Usadil se 
v Torontu, kde v roce 1971 založil s manželkou české 
nakladatelství Sixty-Eight Publishers, Corp. Škvorecký 
je stálým profesorem univerzity v Torontu. Jak sám 
popisuje, odchod nebyl pro něho zdaleka tak těžký jako 
pro jeho ženu, která stále studovala na FAMU a jen 
těžko se s touto školou loučila. Dalším problémem byla 
jazyková bariéra. Zdena hovořila pouze francouzsky, 
zatímco Josef angličtinu velmi dobře ovládal. 
Škvorečtí nejprve odjeli do Kalifornie, kde Zdena 

8 Cit. dle: Josef Škvorecký, Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty, s. 36. 
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Salivarová napsala své nejznámější dílo Honzlová. 

Později Škvorečtí definitivně zakotvili v Torontu. 
Založit nakladatelství byl Zdenin nápad. Byla hlavní 
duší a organizátorkou nakladatelství. Škvorečtí byli 
několikrát varováni od svých přátel, aby se do tak 
nákladného projektu nepouštěli, že zkrachují, ale 
krach se nedostavil a exilové nakladatelství žilo dál. 

Jako první v něm vyšel román Josefa Škvoreckého 
Tankový prapor. Za osmnáct let činnosti nakladatelství 
v něm vydali přes dvě stě titulů české a slovenské 
literatury, která nemohla být vydávána v ČSSR. Světlo 
světa spatřily romány J. Škvoreckého, Z. Salivarové, 
M. Kundery, J. Gruši, I. Klímy, B. Hrabala, 
V. Černého, J. Lederera, básně J. Seiferta, I. 
Blatného, Zahradníčka a mnoho dalších. 

Josef Škvorecký je mimo jiné autorem románů 
Zbabělci (poprvé vyšel 1958), Smutek poručíka Borůvky 
(1967), Lvíče (1969) , Tankový prapor (1971), Mirákl 
(1972), Hříchy pro pátera Knoxe (1973), Konec poručíka 
Borůvky (1975), Příběh inženýra lidských duší (1977), 
Návrat poručíka Borůvky (1982), Scherzo Capricioso 
(1984), Nevěsta z Texasu (1992), románu v povídkách 
Prima sezóna (1975), knih povídek Sedmiramenný svícen 
(1964), Babylonský příběh a jiné povídky (1967), 
Hořkej svět (1969), Ze života české společnosti 
(1985), a novel Legenda Emoke (1963), Konec nylonového 
věku (1967), Povídky z rajského údolí (1995), 
detektivka Dvě vraždy v mém dvojím životě (1996), 
hraniční dílo (román - novela) Nevysvětlitelný příběh 
aneb Vyprávění Questa Firma Sicula (1998), povídka 
Pulchra (2003) a nejnovější novela Obyčejné životy 
(2004) . 

Jeho knihy byly přeloženy do zhruba dvou 
desítek jazyků. Ve Spojených státech a v Kanadě se 
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stal laureátem několika významných literárních cen. 
V roce 1990 mu prezident republiky propůjčil Řád 
Bílého lva III. třídy, nejvyšší československé státní 

- - 9 

vyznamenání. 
Zdena Salivarová-Škvorecká se narodila 21. 

října 1933 v Praze. Oba její rodiče pocházeli 
z tradičních sociálně-demokratických rodin. Otec byl 
rodilý Pražan, z Košíř. Věnoval se podnikání a v roce 
1950 emigroval do USA, kde v roce 1969 zemřel. Maminka 
byla původem z Ostravy a umřela v roce 1965. Rodina 
byla poměrně početná, Zdena měla 5 sourozenců. Po 
maturitě na gymnáziu v Praze se stala zpěvačkou a 
v roce 1958 se provdala za Josefa Škvoreckého. Od roku 
1962 byla herečkou a zpěvačkou divadla Paravan. Od 
roku 1965 studovala na filmové fakultě AMU. Roku 1969 
odešla se svým manželem do exilu. 

O jejím románu Honzlová prohlásil G. Greene, že 
je to nejlepší český exilový román. Obdržela cenu 
Egona Hostovského za rok 1976. Překládala 
z francouzštiny, publikovala v Hostu do domu a 
v exilových časopisech. Také si zahrála ve filmu 
Evalda Schorma Farářův konec.10 

9 Srovnej viz Václav Krištof, Knížka o Josefu Škvoreckém, s. 1 - 23, 
dále Komárek, Gen, s. 217. 

10 tamtéž 
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2. Zbabělci a dějiny jejich vydávání 

Román Zbabělci začal Škvorecký psát v roce 1948 
a dokončil jej v roce 1949, když mu bylo 25 let. Děj 
Zbabělců se odehrává na malém městě ve východních 
Čechách zvaném Kostelec (fiktivní jméno, které užívá 
Škvorecký pro své rodné město Náchod ve všech svých 
dílech) . Dílo vyšlo až v roce 1958, ale i tak se 
ukázalo jeho uveřejnění jako předčasné. KSČ udělalo 
s knihou krátký proces. Škvorecký byl pokárán a lidé, 
zodpovědní za vydání, propuštěni nebo přeloženi na 
nižší posty. Román vyšel znovu roku 1964 ve zcela 
jiném kulturním prostředí a byl přivítán jak významné 
dílo české poválečné prózy. 

Historické pozadí románu tvoří poslední dny 
německé okupace Čech a Moravy, od 4. do 11. května 
1945 a izolovaná povstání Čechů proti Němcům, která 
z vlasteneckých důvodů a se značnou dávkou nadsázky 
dostala název „národní revoluce". 

Román je psán ve formě volně strukturovaného 
deníku, který si vede dvacetiletý Danny Smiřický 
(autorův autobiografický zástupce), syn rodičů z vyšší 
střední vrstvy. Vypravěč Danny je hlavní postavou 
románu. Román má osm kapitol, každá z nich je věnována 
jednomu dni. Jsou nestejné délky - nejdelší zabírá 
osmdesát pět stran, nejkratší má stránky čtyři. 
Většina z nich začíná Dannyho odchodem z domova a 
končí jeho návratem; výjimku tvoří 1. kapitola, která 
začíná in medias res, a 4. kapitola, v níž vypravěč 
vůbec neopustí domov, protože je nemocen. 

Zbabělci však nejsou románem historickým, v 
centru zájmu je zvláště vnitřní život vypravěče a 
dalších postav. Historický rámec je však velmi 
důležitý nejen pro vliv, jaký události na hlavní 
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postavy mají, ale i proto, že určují stavbu románu. 
Danny vystupuje v roli kronikáře událostí, do nichž je 
zčásti dobrovolně a zčásti náhodně vtažen. Děj je 
útržkovitý a ostatní postavy nejsou rozvinuty ve 
stejné míře. Vedle Dannyho vystupuje plasticky jen 
jedna postava - Irena, objekt Dannyho nesplněných 
erotických tužeb. Z vojenského hlediska měla revoluce 
zanedbatelný význam, protože se odehrávala několik dní 
po Hitlerově smrti a německá kapitulace byla 
neodvratná. Novost Zbabělců spočívala v jiném pohledu 
na revoluci. Zobrazovala ji totiž očima obyčejného 
jednotlivce. Hrdinství v popisu událostí nepřevládá. 
Z popisu revoluce vystupuje pocit absurdity, pocit, 
který se stává obecným odsouzením válek a násilí. 
Hlavním prostředkem degradace ideologického výkladu 
revoluce je vypravěčovo hledisko. Příběh je zabarven 
na jedné straně vyspělými a na druhé nezralými postoji 
vypravěče. Nejde o to, že Danny nerozumí událostem, 
ale důležité je že jim rozumět nechce.11 

I když se děj točí kolem konfliktu mezi Čechy a 
Němci, v ideové rovině zaujímá důležitější místo 
konflikt generační. Negativní Dannyho postoj vůči 
revoluci se ukazuje jako součást nespokojenosti 
s tradičními hodnotami. Pro Dannyho je revoluce 
počátek nového, lepšího světa. Celým románem 
prostupuje nejen motiv revoluce, ale také motiv jazzu. 

Vyprávění začíná zkouškou jazzové kapely a 
končí veřejným koncertem. Jazz zabírá podstatné místo 
v Dannyho vnitřních monolozích, kde se objevuje někdy 
v nejpřekvapivějších souvislostech. Jazz totiž není 
jen hudební forma, ale je to téměř jeho světový názor. 
Jazz, jako produkt americké kultury, se stal symbolem 
protinacistického odporu. 

11 Srovnej viz Pavel Trenský, Škvorecký, s. 17-19. 
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Danny Smiřický je hlavní postavou románu a 
povaha Dannyho se vymyká klasifikaci z historického či 
psychologického hlediska. Dannyho psychologie je 
směsicí mladického romantického eskapismu a bolestného 
skepticismu. Tyto vlastnosti jsou prostoupeny celým 
románem. Danny svůj pocit odcizení vnímá jako 
historický a sociální fakt. Danny nemá pevnou víru 
v žádné cíle a jeho plány do budoucna jsou spíše 
fantazírováním o jazzu a milostných dobrodružstvích. 

Hlavní hrdina trpí výrazným pocitem 
nedostatečnosti. Je si stále vědom toho, že je 
neschopen nalézt citové naplnění, protože mu v tom 
brání jeho skeptická povaha. Depresivní tendence 
vyplňují ovšem jen část Dannyho povahy. Druhá složka 
jeho osobnosti je optimistická a citově agresivní. 
Danny je jedním z prvních Čechů v Kostelci, kteří 
otevřeně vzdorovali německým vojákům, a ve vrcholných 
hodinách revoluce se zaplete do jedné 
z nejnebezpečnějších akcí. 

Poučná je po této stránce jeho láska k Ireně. 
Přestože cítí, že má jen velmi malou šanci ji získat, 
stejně se o ni znovu a znovu pokouší a jeho city 
oscilují mezi ryzí láskou a střízlivým poznáním, že je 
to ,,hloupá holka". Nakonec dojde k přesvědčení, že 
všechna děvčata včetně Ireny jsou jen dočasnými 
náhražkami pravé lásky, kterou hodlá najít v Praze, 
kam se chce po válce dostat. Praha, kde ho čeká 
ideální žena, a kde se hraje lepší jazz, je pro něho 
čechovovským mýtem naplnění. 

Přes své depresivní nálady a pocity osamění má 
Danny dar ironického vnímání světa i sebe sama a také 
zdravý smysl pro humor. Má sklon spíše zlehčovat své 
neúspěchy než se v nich utápět.12 

12 Srovnej viz Pavel Trenský, Škvorecký, s. 20 -31. 
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2.1 Danny j ako hrdina 

Následující ukázka je použita ze Zbabělců, 
kapitola VI. Středa (9. V. 1945). ,,Najednou jsem 

viděl, že takhle to bylo všechno prima, noc a střelba 

a tanky a Rusáci, ale potom že by z toho byly 

slavnostní projevy a články v místních novinách a pan 

Macháček a dějiny kosteleckého povstání, ne to ne. 

Jenže zas, blesklo mi hlavou, takhle se o tom nedoví 

Irena. Tak to zas ne. Irena se to musí dozvědět. Třeba 

to s ní hne."13 

Jak bylo již řečeno, hrdinou je mladík, který 
je vybaven minimálními předpoklady - s výjimkou 
zbraně, a je ve dnech Květnového povstání postaven 
tváří v tvář nepříteli. Má šanci utéci, ale volí boj. 
Ve Zbabělcích je prožívající postava zároveň 
vypravěčem - autobiografie. Hodnocení je tudíž uvnitř 
postavy. Danny necítí odpovědnost, ale spíše únavu a 
nechuť. Jeho snahou je být za všech okolností „cool". 
Danny si přeje vřadit tuto akci jen mezi vlastní 
zážitky, do běhu svého života, což dává najevo ve 
chvíli, kdy zapírá jméno, aby unikl zveřejnění svých 
zásluh. U Dannyho je zde důležitý kontext, stále se 
kontroluje, jak vypadá v té či oné roli a jak to 
zapůsobí na Irenu. 

Vyprávěcí Ich-forma Zbabělců vyvolala velkou 
vlnu kritiky. Ich-forma se jim zdála neadekvátní 
k tomuto tématu, protože prý nedovolila autorovi 
odstup od hrdiny. Ve Zbabělcích figuruje osobní 
vypravěč, který vystupuje jako sebeshazující „úspěšný 
outsider". Postava vypravěče ve Zbabělcích je přímo 

13 Cit. dle: Zbabělci, 1958, s. 554. 
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narcistním typem, vše, co Danny dělá, má svůj účel -
zapůsobit na své okolí a především na děvčata.14 

Základní osnovou románu není historie 
kostelecké revoluce, tvoří ji sled stereotypů, 
prožívání a cítění hlavního hrdiny. Situace se 
opakují, každá kapitola je uzavřena spokojeným 
usínáním hlavního hrdiny doma v posteli (s výjimkou 
poslední kapitoly, kdy z postele nevstane vůbec). 
Okupace je zde vnímána jako všední a každodenní 
rutina. Danny se i v nejvypjatějších chvílích vrací 
k tomu, co bylo a co bude. 

Ve Zbabělcích je motivem i špatné svědomí a 
touha ukázat se a být ,,in". Směšně působí také hra na 
mobilizaci v pivovaře, která vyvrcholí smrtí 
plukovníka Čemelíka: nepadl v revoluci, ale ranila jej 
mrtvice. 

14 Srovnej viz Alice Jedličková: „Zbabělci". Český jazyk a literatura, s. 
13 - 21. 
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2.2 Vydávání Zbabělců 

Román vyšel poprvé až deset let po svém vzniku, 
v prosinci 1958. Vzhledem k odmítavé reakci, kterou 
Zbabělci vyvolali, autor druhé vydání (1964) upravil a 
zejména rozšířil a opatřil vysvětlující předmluvou. 
Textové změny z druhého vydání zůstaly zachovány ve 
všech následujících edicích (3. vyd. 1966, 4.vyd. 
1968, 5. vyd. Toronto 1973, 6. vyd. Jako fotoreprint 
předchozího, Purley 1989). Podle znění druhého vydání 
byly také pořízeny veškeré překlady románu (Dánsko 
1967, Jugoslávie 1967, Maďarsko 1968, Německo 1968, 
1986, Itálie 1969, USA 1970, 1971, 1980, Velká 
Británie 1970, 1972, 1986, 1992, 1994, Polsko 1970, 
Francie 1978, Kanada 1980, Švédsko 1989, Španělsko 
1990, Nizozemsko 1992) . Posedmé vyšli Zbabělci v Praze 
1991, v jedné knize společně s prózami Prima sezóna a 
Konec nylonového věku, jako první svazek Spisů Josefa 
Škvoreckého. Autor se v tomto vydání vrátil k textové 
podobě vydání prvního, s tím, že z mnoha změn druhého 
vydání zachoval jen čtyři nepříliš podstatné úpravy. 
Východiskem edice nakladatelství Lidové noviny z roku 
1998 je text z toku 1958, resp. 1991, a Zbabělci tak 
vycházejí poosmé, avšak ve znění prvního vydání teprve 
potřetí.15 

2.2.1 Vznik Zbabělců 

Rukopis vznikal na přelomu let 1948/49 v Praze 
a poté na podzim roku 194 9 v Karlových varech. 
Škvorecký v té době skládal na pražské Filosofické 
15 Srovnej viz Michael Špirit: Komentář. In: Josef Škvorecký: Zbabělci, 
s. 447 - 513. 
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fakultě Univerzity Karlovy státní zkoušky z angličtiny 
a filosofie. Jako dosud nepublikující literát už 
prakticky uzavřel své básnické období, jehož projevem 
byla poválečná lyricko-epická báseň o čtyřech zpěvech 
Nezoufejte!(napsal v roce 1946). 

Paralelně s básnickými opusy psal Škvorecký i 
prózu. Za první rozsáhlejší dílo můžeme považovat Nové 
canterburské povídky. Pod pseudonymem Fred Errol se 
autor s těmito povídkami přihlásil do literární 
soutěže Svazu vysokoškolského studentstva. Jeho text 
sice získal v sekci prozaické tvorby první místo, ale 
vzhledem ke komunistickému převratu v Československu 
Škvorecký cenu (zájezd do Anglie) již neobdržel a 
povídky publikovány nebyly. 

První verze Zbabělců je psána plnicím perem, 
plynule a bez přepisování. Zabírá třináct 
nelinkovaných sešitů formátu A5 v tvrdých černých 
deskách. Rukopis nemá název, motto ani věnování, 
kapitoly nejsou nadepsány podle květnových dnů a 
nenese žádné vročení. Veškeré reálie (místa a postavy) 
jsou pojmenovány autenticky (tedy Náchod místo 
pozdějšího literárního Kostelce, Pápen místo Benno, 
Jarýk místo Harýk atd.). Autor přepsal Zbabělce na 
stroji na popud Jindřicha Chalupeckého. Už při tomto 
přepisu prý autor text Zbabělců podstatně zkrátil 
(z původních 800 stránek asi na 500) . V této podobě 
přijalo Zbabělce nakladatelství Československý 
spisovatel v roce 1956. Ještě předtím, než Zbabělci na 
konci roku 1958 vyšli, publikoval Škvorecký (pod 
pseudonymem Josef Pepýt) ve strojopisném sborníku 
Josefa Hiršala a Jiřího Koláře Život je všude (1956) 
ve shodném textovém znění s rukopisem první kapitolu 
Zbabělců pod názvem Jednoho dne v máji s podtitulem 
,,kapitola z románu". V lednu 1957 pak Škvorecký 
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debutoval i oficiálně, kdy v měsíčníku Květen otiskl 
povídku Rasová otázka, což byla epizoda ze Zbabělců, 
Lexovo vyprávění o mladé nacistce. Rukopis Zbabělců 
tuto epizodu neobsahuje, ale předpokládá ji, protože 
v místě, kde toto vložené vyprávění začíná, stojí 
pouze: ,,- Povídka o německé dívce -„16 

2.2.2 Ohlas prvního vydání 

Škvorecký zdůraznil osobní prožitek událostí a 
charakteristické rysy vypravěče svého románu, vyzdvihl 
také společenské poslání literatury. První recenze na 
Zbabělce se objevila ještě před vydáním románu, 
v říjnovém čísle měsíčníku Květen 1958. Redakce 
časopisu zadala slovenskému prozaikovu Vladimíru 
Mináčovi, zastánci ,,tvrdší" linie KSČ a Svazu 
československých spisovatelů, čtyři prozaické novinky 
nakladatelství Čs. Spisovatel - kromě Zbabělců to byly 
knihy J. Otčenáška Romeo, Julie a tma, K. Ptáčníka 
Město na hranici a A. Lustiga Démanty noci. Mináč 
Zbabělce naprosto odmítl. Podle něho podává kniha 
velmi jednostranný a zkreslující obraz o skutečnosti 
se spoustou špíny a oplzlosti. Chybu vidí zejména ve 
vyprávěcím postupu (Ich-forma), která autorovi 
znemožňuje odstup od jeho vypravěče. Mináčovi výhrady 
na Zbabělce jsou prakticky shodné s ostatními 
výhradami, které byly proti Škvoreckého próze vznášeny 
až do března 1959.17 

16 Srovnej viz Michael Špirit: Komentář. In: Josef Škvorecký: Zbabělci, 
s. 447 - 513. 

17 Srovnej viz Michael Špirit: Komentář. In: Josef Škvorecký: Zbabělci, 
s. 447 - 513. 
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I když kritika s nelibostí zaznamenala 
permanentní ,,cynický pošklebek" protagonistův, 
kvitovala zároveň Dannyho hrdinství ve scéně, kdy 
,,spolu s Přemou jde sám proti německým tankům; kdy už 
neuhýbá, kdy zapomíná na všechno falešné, kdy skutečně 
žije..."18 Dále se shledalo, že román je dobře napsán, že 
provokuje a vyvolává spory. Recenzent ve shodě 
s textem na záložce knihy a se Škvoreckého explikací 
v nakladatelském bulletinu nachází ,,silný pozitivní 
náboj" románu ve svědectví o rozkladu buržoazního 
světa, kdy spisovatel ,,tu špínu neglorifikuje, prostě 
jen říká: Tak se žilo a nedá se nic dělat - a nemá 
smysl o tom psát se servítkem. Spodní románový proud 
táhne čtenáře k jasnému závěru, že takhle se žít nedá, 
že revoluce přichází s chirurgickým nožem".19 Podle J. 
Hájka Škvorecký nezvládl ich-formu svého románu. 
Lederer i Hájek považují Zbabělce za svědectví o 
zhroucení kapitalistického světa a oba je vítají. 
Zatímco pro Lederera je toto svědectví jedinečné, pro 
Hájka silně nespolehlivé. Do konce roku 1958 vyšla 
ještě o Zbabělcích poznámka oceňující jejich upřímnost 
a přesvědčivost: ,,Vyprávění saxofonisty Dannyho, 
zaostřené ironicky proti zbabělému maloměstskému 
prostředí a vyjevující s bezostyšnou upřímností 

životní pocity části ,,zlaté" mládeže, má příchuť 
• %<• - 2 0 autentičnosti. 
V novoroční anketě Literárních novin o 

nejzajímavější knihu současnosti se o Zbabělcích 
vyslovili příznivě Karel Ptáčník, František Rachlík a 
Jan Skácel. Avšak v roce 1959 byly výtky proti románu 

18 Srovnej viz S. Svoboda: Cesta za hrdinou do současné prózy; MF 
7.12.1958 . 
19 Srovnej viz J. Lederer: Zbabělci Josefa Škvoreckého; Večerní Praha 
20.12. 1958. 
20 Srovnej viz Vlastimil Vrabec: Trojí slibný úspěch naší románové 
tvorby; Svobodné slovo 30.12. 1958. 
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rozšířeny o další „provinění". Padaly výroky ,,o nutnosti 
21 vymetení nečistoty od našeho prahu" , ,,o nízkém 

22 morálním charakteru autora , ,,o škodlivosti románu na 
23 

naší společnost . Měsíc po otištění recenze Jiřího 
Lederera ve Večerní Praze se k jeho článku vrátila 
redakční rada listu poté, co se se Zbabělci seznámila, 
a dospěla ke stanovisku, že se s recenzí zásadně 
nemůže ztotožnit. Zbabělce pak odsoudila v duchu 
lednových recenzí (je to hanopis, hrubě uráží 
vlastenecké city národa a Rudou armádu atd.). Recenze 
Lederera byla později vnímána jako kladná a oslavná a 
to byla hlavní příčinou jeho propuštění z redakce 
Večerní Prahy.24 

Škvoreckého román byl vnímán výhradně 
v ideologickém kontextu. Dílo bylo posuzováno jednak 
podle toho, nakolik dějinné události v něm ztvárněné a 
tvořící jeho kulisu odpovídaly oficiálnímu, 
stranickému výkladu historie, jednak podle toho, jak ,, 
tradiční" či ,,netradiční" umělecké prostředky vzhledem 
k tehdejšímu estetickému kánonu autor zvolil. Téměř 
každý recenzent sice uznával, že ,,je to dobře 
napsané", ale současně „cynické". Tento ideologický 
účet byl podržen a sečten na celostátní konferenci 
Svazu čs. Spisovatelů na začátku března 1959. Zbabělci 
patřili vedle časopisu Květen a ediční praxe svazového 
nakladatelství Československý spisovatel 
k nejfrekventovanějším tématům. Dobovou atmosféru 
dobře charakterizují dvě polohy konferenčním projevů, 
které Škvoreckého román kritizovaly. Tu umírněnou 
představoval proslov Jana Otčenáška. Druhou 

21 Srovnej viz V. Běhounek: Políček mrtvým i živým; Práce 11.1. 1959. 
22 Srovnej viz J. Rybák: Červivé ovoce; Rudé právo 14.1. 1959. 
23 Srovnej viz Jan Pilař na pražské konferenci pracovníků umění a 
osvěty; LtN 8,1959, č. 5. 
24 Srovnej viz Michael Špirit: Komentář. In: Josef Škvorecký: Zbabělci, 
s. 447 - 513. 
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nesmiřitelnou polohu představoval L. Štolla. Štollovým 
referátem se v Čechách diskuse o Zbabělcích uzavřely. 
Ohlasy, které byly publikovány, byly unisono 
negativní. 

Zbabělci ovšem souběžně zaznamenali ohlas za 
hranicemi Československa - jako český román přečtený 
českými exulanty. Zbabělcům věnoval jednu ze 
závěrečných kapitolek své studie o desetiletém vývoji 
poúnorového Československa redaktor Svědectví Pavel 
Tigrid. Dalším důležitým hlasem z exilu byl Ferdinand 
Peroutka, který Škvoreckému věnoval v radiu Svobodná 
Evropa tři literární vysílání za sebou. Ferdinand 
Peroutka považuje Zbabělce za vynikající literární 
dílo. Mnohem skeptičtěji se ke Zbabělcům postavil 
Václav Černý. Shoduje se s Peroutkou v tom, že román 
je výborně napsaný, dialogy jsou skvěle odposlouchané 
a že autor je největší talent své generace. Avšak 
Dannyho odmítá pro jeho prázdnotu a konzumentství. Se 
závěry recenzí na přelomu let 1958/59 se Černý zásadně 
rozchází jen v tom, že nevolá po zákrocích proti 
autorovi, nýbrž ,,jen proti Danníčkům".25 

2.2.3 Druhé vydání 

Po odmítavém přijetí prvního vydání románu a 
dočasných publikačních a existenčních postizích 
autora26 a pracovníků Československého spisovatele se 
začalo pomalu uvažovat o druhém vydání Zbabělců. Autor 
byl v roce 1964 pozván na UV KSČ, kde mu bylo řečeno, 
že druhé vydání románu je možné, provede-li v románu 
několik úprav. Co se týče úprav druhého vydání, 

25 Srovnej viz Michael Špirit: Komentář. In: Josef Škvorecký: Zbabělci, 
s. 447 - 513. 
26 Přeřazení z funkce zástupce šéfredaktora do funkce redaktora 
Československého spisovatele. 
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zjistíme, že nový text je delší než text prvního 
vydání. Autor musel oslabit intenzitu na těch místech, 
ke bylo vyznění pro dobový úzus příliš radikální. 
Zásahů do textu je více než 400: od změn 
v interpunkci, přes redukci hovorových výrazů ve 
prospěch tvarů spisovných až po rozsáhlejší textové 
škrty, substituce a dodatky. Kromě morfologické opravy 
původního věnování byla autorská adjustace románu 
rozšířena o druhou dedikaci, o předmluvu a o další 
motta (původní citát z Rollanda byl doplněn dvěma 
dalšími - jazzmanem Mezzrowem a spisovatelem 
Hemingwayem). 

Podstatnější rozdíly mezi prvním (1958) a 
druhým (1964) vydáním jsou ovšem četné textové úpravy. 
V druhém vydání změnil autor některé jazzové reálie. 
Po nařčení z ,,naturalismu" oslabil Škvorecký ve druhém 
vydání doslovný účin jednotlivých slov nebo líčení 
celých scén (př. s. 220, místo Snad ji přece jen 

jednou znásilním nahradil Snad ji přece jen jednou 

dostanu. V druhém vydání autor zeslabil, případně 
nahradil slovo revoluce. (s. 14 ...bych se jí moh 
zmocnit při revoluci.- .bych se jí moh zmocnit, až to 
praskne). 

Také expresivní zmínky o sovětských reáliích 
(Rudé armádě, ruských vojácích apod.) musely být 
vzhledem k silné kritice prvního vydání oslabeny, 
vysvětleny, nebo úplně eliminovány. S. 187 - Před námi 
se houpala záda Rusáků... - s. 179 - Před námi se 
houpala záda sovětských zajatců.27 

Hlavní postava románu, Danny Smiřický, je 
sociálně situována v měšťácké vrstvě, od níž se ovšem 
distancuje (zejména generačně). Podle dobové kritiky 

17 Srovnej viz Michael Špirit: Komentář. In: Josef Škvorecký: Zbabělci, 
s. 447 - 513. 
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prvního vydání však nebyla tato situovanost dostatečně 
zřejmá, a proto autor v druhém vydání Dannyho 
příslušnost k maloměšťácké buržoazii a jejím 
předsudkům posílil. 
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2.2.4 Ohlasy po druhém vydání 

Kontextem pro čtení druhého vydání románu bylo 
negativní vymezení vůči konkretizacím vydání prvního. 
Byla-li jednou z hlavních výtek kritiky na přelomu let 
1958/59 absence autorova odstupu od vypravěče, recenze 
druhého vydání se snažily ukázat, že autor od svého 
hrdiny odstup má, a mimořádnou hodnotu románu 
spatřovaly v domnělém významu, že ani kritičtější 
příslušníci zanikající měšťácké společnosti, jako je 
Danny Smiřický, nejsou s to překonat ve skutečnosti ty 
hranice, které nedovedou překonat v myšlení. Radko 
Pytlík reflektuje textové změny druhého vydání a 
jejich smysl nachází v tom, že ,, jazzový 

nonkonformismus může za jistých okolností nabýt 
28 

významu společenské revolty". Dle Josefa Vohryzka 
záleží originálnost zbabělců v ambivalentním vztahu 
každodennosti a historické jedinečnosti. Oproti 
Pytlíkovi, který Dannyho sebeironickou polohu 
interpretoval jako sebekritiku, karikaturu sama sebe, 
je tato sebeironie pro Aleše Hamalu prostředkem, který 
posiluje věrohodnost charakteru románové postavy 
v celé její mnohostrannosti a mnohovrstevnatosti. 
V 70. a 80. letech se oficiální kritika vrátila 
k pojetí literatury první poloviny let padesátých. O 
Dílech autorů, kteří byli zbaveni publikačních 
možností a donuceni k odchodu do exilu normalizační 
literární historie mlčela. Výjimkou byla práce V. 
Rzounka Nástin poválečné české literatury 1945 -1980 
(Praha 1984). Po roce 1989, kdy začaly Škvoreckého 
knihy vycházet zase v Československu, vydal monografii 
věnovanou autorovu prvnímu románu Přemysl Blažíček 

28 Srovnej viz Radko Pytlík: Hranice vyprávění;sb. Příběhy pod 
mikroskopem, s. 45. 
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(Škvoreckého Zbabělci, Praha 1992) . Z dosavadních 
interpretací zmiňuje jen Vohryzkovu recenzi z roku 
1958 a z ní vybírá větu, v jejímž duchu rozvíjí svůj 
výklad Zbabělců ,, .je to osm dní převratných událostí 
a zároveň osm dní průměrné každodennosti". Blažíček se 
neptá, jsou-li historické události v románu zobrazeny 
pravdivě či lživě, ale jaký smysl skrývá ve chvílích 
každodennosti, které ve Zbabělcích převažují. U 
vypravěče shledává dva charakteristické rysy: zaujetí 
sebou samým a předstírání, předvádění se. Danny si 
nemyslí, že jeho vlastnosti jsou špatné, dokonce je 
přesvědčen, že podobně smýšlejí všichni lidé. 
Předstírání se pak u něho mění ve hru, v péči o to, 
jak vypadá v očích ostatních. Smyslem této hry není 
nějaký další účel, ale hra sama.29 

2.2.5 Současná podoba Zbabělců 

Vydání z roku 19 98 vychází z poslední, celkově 
sedmé edice románu z toku 1991, v níž se autor vrátil 
k textové podobě vydání prvního, s tím, že z mnoha 
změn druhého vydání zachoval jen čtyři úpravy. První 
se týká motta: původně (1958) byl citován pouze 
Rolland, ve 2. - 6. vydání (1964 -1989) přibyli 
Mezzrow a Hemingway, v 7. vydání (1991) autor škrtl 
Mezzrowa. Druhá změna zachovaná z 2. vydání je nová 
epizoda o policejním veliteli Řimbálníkovi. Třetí 
změnou zachovanou z 2. vydání je připsaný vnitřní 
monolog vypravěče ve chvíli, kdy má komisaři udat svou 
adresu poté, co s Přemou zlikvidoval německý tank. 
Čtvrtou úpravou, kterou autor z 2. vydání v textu 
ponechal, je text německé brožurky, kterou Danny najde 

17 Srovnej viz Michael Špirit: Komentář. In: Josef Škvorecký: Zbabělci, 
s. 447 - 513. 
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v batohu u jednoho z popravovaných nacistů. Zatímco 
v prvním vydání je použit autentický text Goringův Was 
wir glauben, v druhém sáhl autor po Goebbelsově 
projevu Woran wir glauben. 

2.3 Jazyk Zbabělců 

Pro jazykové podání Zbabělců platí totiž to, co 
ve své recenzi románu diagnostikoval Josef Vohryzek: 
Škvorecký střídá obdobné tvaroslovné znaky obecné a 
spisovné češtiny třeba i v jedné větě a přitom 
,,nemísí, jak bývá obvyklé, obecnou češtinu do 

spisovné, nýbrž spisovnou do obecné. Tím vyvolává 

iluzi, že je celý román napsán tak, jak se mezi pásky 

mluví ".30 

Základem románového textu je tedy obecná 
čeština a hovorová, nářečím značně poznamenaná řeč, a 
to jak v dialozích, tak ve vypravěčském partu. Nářečí 
se nejvýrazněji projevuje v hláskosloví, přičemž 
v kvantitě hlásek (dirky, dole, pivovár, vidim aj.) 
bohatěji než v kvalitě (dyž, ponivač, rači, vomyl 
aj.). Kontakt s hovorovou řečí názorně vyplývá též 
častého psaní ustálených slovních spojení bez 
vyznačení mezislovního předělu (husaknedlíkzelí, 
pochodémchod aj.). 

Fonetická transkripce němčiny je ponechána 
v autorově provedení (pancrfaust, gasmaska aj.), jiná 
slova jsou ponechána v původní ortografii, týká se to 
především anglických termínů, které autor prakticky 
nefonetizuje (v battledressu, boogieový aj.).31 

30 Srovnej viz Michael Špirit: Komentář. In: Josef Škvorecký: Zbabělci, 
s. 447 - 513. 
17 Srovnej viz Michael Špirit: Komentář. In: Josef Škvorecký: Zbabělci, 
s. 447 - 513. 
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2.4 Závěrem 

Ačkoliv Zbabělci vyšli deset let po svém 
vzniku, stali se v poválečných dějinách české 
literatury klíčovou událostí. Škvorecký osvobodil 
český román od závislosti na dějové výstavbě a 
naznačil cestu k volnější improvizovanější kompozici. 
Pro mnoho čtenářů i kritiků zůstaly Zbabělci 
Škvoreckého mistrným dílem, nepřekonaným žádnou jeho 
další prózou. Nelze popřít, že tento román se 
vyznačuje svěžestí a živelností, jaké Škvoreckého 
pozdější romány nikdy nedosáhly. Přesto je však 
zřejmé, že toto dílo bylo důsledkem pouze omezených 
literárních ambicí. Sám autor potvrdil, že původně 
psal jen pro radost z psaní, nikoliv pro čtenáře. 

„...nechtěl jsem skutečně víc, než znovu prožít 

dobrodružné, proto do zatím nemozolné duše přesně a 

hluboko vryté dny v květnu 1945. Zahrát na papíře své 

velké tenorové sólo, které jsem s plátkem v ústech 

zahrát neuměl. Znovu pokonverzovat s několika hezkými 

dívkami, zdigestovanými pro potřeby románu pouze 

v jednu... Ty tři komponenty: snaha znovuprožít 

významuplné chvíle života; touha znovu a znovu zahrát 

to tenorové sólo; potřeba opět se stát mistrem oněch 

plácavých konverzací - ty jsou, myslím, i ve všech 

mých pozdějších opusech a hokuspokusech. Pohromadě je 

drží zvláštní druh lhaní, zvaný imaginace, jímž se 

spisovatel liší od nespisovatele."32 

32 Cit. dle: Josef Škvorecký, Příběh neúspešného tenorsaxofonisty, s. 
162 -163. 
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3. Prima sezóna 

Román Prima sezóna byl napsán v letech 1967 -
1975. Vyšel v roce 1975 a do angličtiny byl přeložen 
v roce 1983. Patří k méně ambiciózním pracím a můžeme 
ho brát jako odlehčené zábavné intermezzo románů 
Mirákl a Příběh inženýra lidských duší. Román je psán 
v ich-formě a je jakousi variací na erotická témata, 
která známe ze Škvoreckého dřívějších děl, zejména ze 
Zbabělců. Děj se opět odehrává v Kostelci. Události, 
popsané v Prima sezóně předcházejí chronologicky vše, 
co se událo v životě Dannyho v ostatních románech. 
Události jsou zasazeny do čtyřicátých let, kdy byl 
Danny septimánem na kosteleckém gymnáziu; bylo mu tedy 
okolo 17 let. 

Přítomnost nacistů je sice vnímána, ale 
pozdější hrůzy předjímá jen závěrečná epizoda, kdy do 
Kostelce přijde zpráva o tom, že otec jednoho 
z Dannyho kamarádů byl zastřelen jako rukojmí. 
V ostatních epizodách má konfrontace s německou mocí 
spíše komický než hrozivý charakter. 

Román tvoří šest částí, které se dají číst jako 
nezávislé příběhy. Pokrývají dobu jednoho roku - tzv. 
,,prima sezónu" v Dannyho životě. Základním tématem je 
Dannyho chorobná snaha přijít o panictví, avšak vždy 
neúspěšná. Kromě děvčat svůj veškerý volný čas 
vyplňuje jazzovou hudbou. Hlavním předmětem Dannyho 
milostné touhy je Irena, ale je tu také Marie, Irenina 
sestra Alena a mnoho dalších děvčat. Podle autora bylo 
pro něho cílem napsat Stříbrný vítr jeho generace.33 

Škvoreckého román se však od Šrámka podstatně liší. 
Smyslovost Škvoreckého je jiného druhu, láska a sex 
jsou pro něho spíše hrou než vášní a nikde to není 

33 Srovnej viz Pavel Trenský, Škvorecký, s.81. 
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více zřejmé než právě v tomto románu.34 To, že nemůže 
najít správný ženský protějšek, ho příliš fyzicky ani 
citově nezatěžuje. Autor rozvíjí milostné zápletky 
jako obvykle v komediálním tónu. Danny přechází bez 
úspěchu od jedné dívky k druhé a své neúspěchy bere s 
humorem. 

Danny z Prima sezóny je mnohem jednodušším 
hrdinou než jeho jmenovci ve Zbabělcích a dalších 
románech. Strukturní schéma příběhů je anekdotické: 
všechny začínají pro Dannyho zdánlivě nadějnou situací 
a v průběhu vypravování se jeho šance nakonec obrátí 
proti němu a Danny skončí tam, kde byl na začátku. Ve 
srovnání s jinými autorovými romány je Prima sezóna 
nenáročné čtení s výborně aranžovanými scénami. 
Prolínání hovorového a spisovného jazyka je snad 
v tomto díle ze všech Škvoreckého próz 
nej zdařilej ší.35 

34 Srovnej viz Pavel Trenský, Škvorecký, s. 80-82. 
35 Srovnej viz Pavel Trenský, Škvorecký, s. 17-35 a s. 80-82. 
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4. Příběh inženýra lidských duší 

,,Když jsem dokončil Mirákl a Prima sezónu, měl 

jsem dojem, že jsem vyčerpal jak akumulaci životních 

zážitků, tak lyrismus vzpomínek, ale ten dojem mě brzy 

přešel. V té těžko popsatelné alchymii, kde se vaří 

romány, se mi parta kolem swingové kapely a kostelecké 

holky pořád a pořád připomínaly. Vzdalovaly se sice 

časem, ale prošpikovávaly intenzivní novou zkušenost 

exilu, v níž velkou roli hrály dopisy přátel i 

několika starých kamarádů z Kostelce, tj. z Náchoda." 

(...) ,,Na počátku práce na inženýrovi jsem tedy měl 

v hlavě tyhle tři elementy: životní, což v našem 

českém případě znamená značně politickou zkušenost; ty 

jemné a krásné komedie, jimž, jak napsal Hawthorne, 

„rozumíme nejlépe, jsou-li proměny v éter vzdáleností 
v čase"; a dopisy, dopisy, dopisy přátel."36 

Příběh inženýra lidských duší vyšel v češtině 
v roce 1977 v Torontu a může být považován za 
pokračování dvou předchozích velkých románů, Zbabělců 
a Miráklu. Název románu se ironicky vztahuje k známé 
definici spisovatele podle dogmat stalinské estetiky: 
spisovatelova práce má plnit funkci propagandistickou 
a výchovnou. Titul však zároveň nepřímo naznačuje i 
biografickou či kvazibiografickou povahu románu, jenž 
vypráví v první osobě opět autorův zástupce Danny 
Smiřický, známý čtenářům z dřívějších prací. 

Román má dvě časová pásma, mezi nimiž děj 
osciluje - je to přítomnost (život Smiřického v exilu 
po roce 1968) a minulost (jeho mládí za nacistické 
okupace v polovině čtyřicátých let) . Kanadská dějová 
linie odehrávající se v přítomnosti je prokládána 

36 Cit. dle: Josef Škvorecký, Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty, s. 
290 - 291. 
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kosteleckou minulostí. Epizody ze Smiřického života 
v emigraci se odehrávají až na malé výjimky v Torontu 
a události z jeho mládí v českém fiktivním městě 
Kostelci. Vztah mezi vypravěčem a autorem Škvoreckým, 
je naznačen mnoha způsoby. Danny je v románu, stejně 
jako sám Škvorecký, exilovým českým autorem a 
profesorem literatury na univerzitě v Torontu. 

Kostelecký svět je zalidněn četnými aktéry 
známými z autorových dřívějších próz. Je tu řada 
Dannyho ,,kumpánů" - Benno, Harýk, Přema a další, 
nechybějí ani známé místní krásky Irena, Dagmara, 
Marie. Podstatně významnější roli však hrají některé 
další zcela nové postavy. Kostelecká dějová linie se 
skládá ze tří hlavních proudů. První tvoří Dannyho 
účast v nešťastném sabotážním spiknutí 
v Messerschmittově továrně na stíhačky, kde je totálně 
nasazen, druhým je jeho milostný příběh s churavou 
tovární dělnicí Naďou a třetí pak představují volné 
epizody strukturované převážně v anekdotické formě. 
Příběhy se prolínají, téma sabotáže se prolíná 
s milostným příběhem. Jedná se o milostný vztah 
s Naďou, mladou dělnicí, která s ním pracuje 
v továrně. Naďa je z četných ženských postav v románu 
nejvýznamnější. Její důležitost lze srovnat s významem 
Ireny v Zbabělcích. Láska Dannyho a Nadi je 
komplikována jejich rozdílným sociálním původem. Danny 
je členem vzdělané střední vrstvy, kdežto Naďa pochází 
z chudých poměrů. 

Vyprávění z emigrace zabírá větší část románu. 
Žádná z těchto epizod však nepřekoná milostný příběh 
Dannyho a Nadi. Struktura románu je dělena do sedmi 
částí, opatřených v názvu jmény anglických nebo 
amerických autorů: Poe, Hawthorne, Twain, Crane, 
Fitzgerald, Conrad, Lovecraft. Tito autoři jsou na 
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smiřického seminářích předmětem diskuzí, což vytváří 
strukturní rámec jednotlivým kapitolám. Dílo každého 
autora je využito jako podklad pro kompoziční vazby 
s vyprávěným dějem. Reakce studentů na text zakládá ve 
Smiřického mysli řetězec asociací, který ho často 
zavádí k vzpomínkovým scénám z Kostelce. 

Hlavní proud vyprávění se týká Smiřického 
kariéry univerzitního profesora. Druhý proud, těsně 
související s prvním, se týká jeho milostného románku 
s jednou ze svých studentek, krásnou a bohatou Irenou 
Svenssonovou. Třetí proud pak tvoří rozmanité, volně 
řazené epizody, jejichž námětem je většinou život 
české emigrantské komunity v Kanadě. Milostný románek 
Smiřického a Ireny byl záměrně osnován jako protějšek 
příběhu s Naďou. Obě ženy jsou výrazně odlišné. 
Škvorecký rozdíly zdůrazňuje především tím, jakou 
pozornost věnuje popisu Irenina zevnějšku a způsobu 
jejího oblékání dle nejnovější módy. Stejnou pozornost 
věnuje i popisům Nadiny ošuntělosti. Naďa je neduživá 
dívka z chudých poměrů, kdežto Irena patří k vyšším 
vrstvám. Rozdíl mezi oběma ženami se neomezuje pouze 
na jejich zjev a sociální postavení, rozdíl je 
především reflektován v postojích vypravěče. Naďa 
především znamenala Dannyho zasvěcení do sexu, hlad po 
zážitcích, oproti tomu vztah k Ireně je pečlivě 
kontrolované dobrodružství rafinovaného muže středních 
let. 

Mimo hranice akademického světa jsou obrazy 
rodilých Kanaďanů omezeny na kroužek Svenssonovy 
rodiny a jejich přátel. Bohatě představena je ovšem 
česká emigrantská komunita. Smiřický se považuje za 
člena této komunity, ale to mu nebrání, aby vůči mnoha 
aspektům života této společnosti nezachovával ironický 
postoj. Sdílí s ostatními nostalgii po rodné zemi, ale 
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cítí, že je zbytečné ve vzdálené cizí zemi zachovávat 
kulturní tradice. 

Z množství postav přistěhovalců je nejvíce 
propracována postava mladé ženy Veroniky Prstové. 
S žádnou jinou postavou si Škvorecký nedal takovou 
práci, aby v ní dramatizoval emocionální a 
intelektuální rozpory exulanta. Kromě Nadi je Veronika 
nejživěji zobrazená ženská protagonistka, přestože se 
objevuje jen v nevelkém počtu epizod. Veronika není 
schopna se životu ve svobodě přizpůsobit, život bez 
napětí se jí zdá sterilní a vyprázdněný. Rozhodne se 
proto pro návrat do Prahy, ačkoliv tuší, že ji čeká 
obvinění, soud a status nespolehlivého občana. 

Protějškem Veroniky je jiná česká dívka zvaná 
Blběnka, která je vzorem přizpůsobivosti a asimilace. 
Nemá ani ideály, ani skrupule; jejím cílem je bezpečí 
a hmotné zajištění. Z Československa vycestovala 
legálně jako manželka kanadského hippie, čímž se liší 
od většiny příslušníků české emigrační komunity, kteří 
opustili svou zemi bez povolení. Na rozdíl od Veroniky 
její vztah k rodné zemi postrádá tragiku. Jako legální 
emigrantka může pravidelně navštěvovat Československo. 

Významné místo v románu zaujímá asi čtyřicet 
dopisů, které se objevují v různých souvislostech 
s vypravováním. Posílají je Smiřickému jeho přátelé 
z mládí. Jejich psychologická, sociální a tematická 
různorodost je účinně transformována do jazykového 
- 37 výrazu. 

Román Příběh inženýra lidských duší nejlépe 
vystihují slova spisovatele Sama Soleckiho: ,, Jeden 

z nejdůležitějších románů, které kdy byly napsány 

v Kanadě, Příběh inženýra lidských duší, nabízí nejen 

trochu opozice vůči ,,hlasu doby", ale také vůči všem 

37 Srovnej viz Pavel Trenský, Škvorecký, s. 83 - 107. 
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ideologiím a sociálním tlakům, které zasahují do 

osobních vztahů a do toho, co Škvorecký nazývá 

,,nejdůležitějšími věcmi v životě". Mládí, přátelství, 

umění, lásku a svobodu - vytvářejí Škvoreckého 

jednoduchou soustavu hodnot a jeho životní dílo je 

jejich vášnivou uměleckou oslavou a obranou."38 

38 Cit. dle: Sam Solecki, Smích a bolest pamětí, s. 39. 
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5. Hledání autobiografických rysů ve Škvoreckého 
díle aneb Kdo byl kdo? 

Tuto kapitolu bych chtěla věnovat srovnání 
literárního světa očima Josefa Škvoreckého a reality. 
Kdo se opravdu skrývá pod přezdívkami románových 
hrdinů? Jaký k nim měl Škvorecký vztah? Domnívám se, 
že Škvoreckého díla mají nejen svou značnou literární 
i jazykovou hodnotu, ale obsahují značná tajemství, 
která můžeme odkrýt při hlubším zkoumání 
autobiografických rysů v jeho dílech. 

Škvorecký vstoupil do světa literatury svou 
první vydanou knihou nazvanou Zbabělci. O její 
popularitu se zasloužila svým tvrdým odsouzením i 
tehdejší oficiální kritika. Značnou nelibost však 
sklidil autor tehdy i ve svém rodném Náchodě, i když 
jeho jméno změnil na Kostelec. Není se čemu divit, 
protože se mnozí obyvatelé ,,poznávali" i vzhledem 
k tomu, že jména Škvorecký sice proměňoval, však 
vskutku průhledně. A jak Škvorecký při pojmenování 
postav postupoval? Často obměnil jen jednu nebo pár 
hlásek skutečného jména (Malát - Salát), nebo zaměnil 
slova ze stejné tematické oblasti (Skutečný MUDr. 
Vltavský v knize nazván doktor Labský). Řada jmen má 
také podobné znění i rytmus, či stejný počet slabik 
(Šlajs - Weiss, Patočka - Panožka). Některá jména 
vznikla skládáním (Nejezchleba - Skočdopole) apod.39 

Někdy chce jménem spíš vyjádřit charakter literární 
bez ohledu na skutečné jméno (Čejp - Hrob). Zejména 
okrajové postavy pojmenovává bez jakékoliv další 
souvislosti. Řada hrdinů ze Zbabělců vystupuje i 
v Příběhu inženýra lidských duší, v Prima sezóně a v 

39 Srovnej viz Fetters, A.: Kdo byl kdo ve Škvoreckého Zbabělcích. In: 
Náchodský zpravodaj. Březen - listopad 2006. 
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dalších dílech Josefa Škvoreckého, odehrávajících se 
v protektorátním Náchodě (Kostelci).40 

Hlavní postavy románu Zbabělci jsou především 
Dannyho kamarádi z jazzové kapely. Není pochyb o tom, 
že pro Škvoreckého a jeho vrstevníky měl jazz velký 
význam a byl přímo vyjádřením životního pocitu 
tehdejší generace. Jazz pro ně znamenal svěží vítr do 
všedních životů. 

Je jasné, že vývoj jazzu v tehdejším 
Československu značně pokulhával za Spojenými státy 
americkými, kde se těšil prudkému vývoji a velké 
oblibě. Přesto se před II. světovou válkou i v naší 
oblasti vlivem poslechu zahraničních gramofonových 
desek začali formovat nově smýšlející hudebníci. 
Taneční orchestr Miloslava Zachovala vznikl a začal 
koncertovat v roce 1939. Soustředil se hlavně na 
jazzovou hudbu a hudebníky shromáždil převážně z řad 
studentů. Sám kapelník dirigoval a někdy hrál na 
piano. Jádrem orchestru byl trumpetista a aranžér 
Pavel Bayerle, Jaroslav Celba kytarista a pianista, 
Vladimír Celba, hráč na altsaxofon a klarinet, Václav 
Hvězda kytarista a trombonista, Jindřich Kašpar 
basista, Josef Kučera, hráč na altsaxofon a klarinet, 
Vladimír Nosek k altce a klarinetu střídal trubku. 
Dále Jiří Ptáček hrál na trubku, Josef Simler střídal 
basu, Vladimír Stejskal hrál tenorsaxofon a klarinet, 
Josef Syrovátko hrál housle a trubku, Zdeněk Syrovátko 
trombon, Vladimír Šilhánek dovedl na tenorsaxofon, 
klarinet i piano, Isidor Švorc hrál bicí a Miroslav 
Teichman opět tenorsaxofon a klarinet. Hrál s nimi i 
Josef Tylš na basu a Vladimír Ulrich na bicí. S 
obměnami s orchestrem zpívaly zpěvačky Eliška Bílová, 

40 Srovnej viz Fetters, A.: Kdo byl kdo ve Škvoreckého Zbabělcích. In: 
Náchodský zpravodaj. Březen - listopad 2006. 
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Zdenka Hanušová, Olga Jarolímová, z mužů pak Ladislav 
Hejzlar a Václav Kotík.41 

Každý pamětník v Náchodě ví, že bobcrosbyovský 
dixieland42 v románě Zbabělci byl ve skutečnosti 
swingový orchestr Miloslava Zachovala. Škvorecký však 
ve svých dílech udělal ze šestnáctičlenné kapely 
sedmičlennou skupinu. Proč? Důvod ke zmenšení velké 
kapely na malý dixieland byl ryze technický. Kniha by 
musela mít alespoň tisíc stránek, aby bylo možné 
vykreslit všechny postavy. Orchestr byl tedy zmenšen, 
a tak je v něm pouze pět skutečných protagonistů -
Danny, Benno, Harýk, Lexa a Fonda, a z dívek vlastně 
jen Irena a Lucie. Ostatní - bubeník Brynych, basista 
Jindra a trombonista Venca Štern - jsou ve skutečnosti 
epizodisté, o nichž se spisovatel v knize pouze 

- - 43 

zmíní. 
A jak Škvorecký alias tenorsaxofonista Danny 

vysvětluje své působení v této kapele? ,, Slávek 
Zachoval uveřejnil po pádu starého režimu článek, 

v němž s láskou vzpomíná na svou někdejší kapelu a 

píše o ní faktograficky a velmi pěkně a výstižně. Ke 

mně je však nadmíru ohleduplný. Mou faktickou neúčast 

v orchestru vysvětluje tím, že jsem se na saxofon 

začal učit později než ostatní a v době, kdy kapele 

dával definitivní obsazení, moc jsem na tenora ještě 

neuměl. Laskavě nenapsal, že na tenora jsem se nikdy 

nenaučil dost, abych vedle jeho výborných sidemanů 

obstál."44 

Škvorecký se tedy stal součástí mlčenlivého 
obecenstva složeného převážně z dívek. Všichni 
41 Srovnej viz 
<http://www.hudbanachodsko.wz.cz/obsah/lazne_beloves_okoli.htm> . 
42 Bob Crosby (1913 -1993) byl americký jazzový kapelník a zpěvák 
43 Srovnej viz J. Škvorecký, B. Mědílek, Swing na malém městě, s. 157 -
162 . 
44 Cit. dle: J. Škvorecký, B. Mědílek, Swing na malém městě, s. 157. 
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společně sedávali a poslouchali jazz v hospodě Port 
Artur, kde kapela zkoušela, nebo v kavárně Beránek, 
kde hrála k tanci. V letních měsících měli vystoupení 
na koupališti. Hraní však pro Škvoreckého definitivně 
neskončilo. Za totálního nasazení v Messerschmitce 
hrával společně s Vladimírem Noskem o polední pauze 
dělníkům. Jak sám rád říká, byla to pěkná ,,ulej várna", 
protože tím, že se obědvalo po skupinách, si polední 
přestávku prodloužili až na hodinu a půl. Koncem války 
dělníky přeložili do jiné pobočky továrny 
Metallbauwerk v Novém Městě nad Metují, kde opět hráli 
k jídlu. 

Naposledy však Škvorecký hrál v estrádním 
orchestru 3. samohybného praporu v Mladé. Tím „kariéra 
barového saxofonisty" definitivně skončila.45 O jeho 
lásce k jazzu svědčí jeho báseň - prvotina, kterou 
napsal v roce 1946, kdy mu bylo 22 let. V básni 
vzpomíná na již v té době neexistující jazzovou 
kapelu. 
Miluji vás 

Hoši od Osmé západní 

Jarýku Joydo Pápene Stézo 

Ludku Boušo Mirku Čóčo Přemku 

Hannie Dášo Mileno Věrko Helenko 

Josko Vládo Honzo Vašku 

Slávku Mildo Zdeňku Evo Vráťo Pedro Lumíre 

Miluji vás 

Proto nezoufejte!46 

45 Srovnej viz J. Škvorecký, B. Mědílek, Swing na malém městě, s. 157 -
158 . 
46 Cit. dle: J. Škvorecký, B. Mědílek, Swing na malém městě, s. 161 -
162 . 
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V následující části se již budu věnovat 
konkrétnímu odhalování jednotlivých osobností. 
Zbabělci, jakožto kniha plná literárních postav v nás 
probouzí zvědavost, jak to opravdu bylo s reálnými 
předobrazy hrdinů? 

Je to realita, nebo literární fikce? Je vůbec 
možné po tolika letech vypátrat reálná jména? Snažila 
jsem se objasnit tuto literární hádanku. Bohužel od 
zobrazovaných událostí uplynulo šedesát let, od 
prvního vydání knihy už skoro půl století. Pamětníci 
se mnohdy neshodnou při „identifikaci" a řada postav 
je také „pouze" literárních. Ani autor si už dnes není 
jist, kdy si jméno „vymýšlel", kdy obměňoval a kdy 
případně ponechal (výjimečně) skutečné jméno. 

Nyní bych krátce nastínila, jakým způsobem 
jsem se rozhodla jednotlivé osobnosti řadit a proč. 
Pozornost je soustředěna na všechna osobní jména 
Zbabělců. 

První skupina zahrnuje nejdůležitější postavy, 
tj. hlavní postavu Dannyho a jeho ,,kumpánů" z kapely i 
řadu vrstevníků mimo ni. Do této skupiny jsou řazené 
také Dannyho ,,lásky", které prostupují celým románem 
Zbabělci, ale i jinými díly (Prima sezóna). 

Druhý okruh postav soustřeďuje spolužáky a 
další Dannyho přátelé z Náchoda, včetně židovských 
chlapců. Ve třetí oblasti je pozornost soustředěna na 
zámožné náchodské rodiny a majitele zámku. Čtvrtá část 
zahrnuje policejního radu a policejního velitele, 
štábního kapitána a velitele pivovaru. Do této části 
bych zahrnula i místní advokáty, generála Rudé armády 
a další související postavy. Panu starostovi a známým 
náchodským rodinám, které bydlely z velké většiny na 
hlavní ulici města Kamenici, je věnován pátý okruh. Na 
náchodské knihkupce, kteří jsou v románu hojně 
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zastoupeni, je zaměřena pozornost v následujícím 
oddílu. Dozvídáme se také o místních farářích a 
učitelích a dočkáme se i odtajnění jmen majitelů 
známých restaurací a hostinců. 

Na závěr je zmínka o dalších vedlejších 
postavách. Mnoho z nich se bohužel už dešifrovat 
nepodařilo. Pro lepší orientaci jsem literární jména 
tučně zvýraznila a na konec textu jsem zařadila 
přehlednou tabulku fiktivních a skutečných jmen postav 
z románu. 

5.1 Danny a nejbližší přátelé 

Danny Smiřický 
Jak Škvorecký sděluje, jeho samotného, autora 

románů, „zastupuje" Danny Smiřický. Příjmení si zvolil 
podle slavného rodu někdejších majitelů hradu a 
náchodského panství.47 ,,V jakési německé knize o 

rodokmenech českých šlechticů jsem zjistil, že 

poslední Smiřický, který umřel dřív, než se mohl stát 

českým králem, provdal svou sestru za Čeňka 

Škvoreckého ze Škvorce a na Klinštajně. Jestli s tímto 

Čeňkěm nějak přímo souvisíme, po tom jsme nepátrali, 

ale jméno je dost neobvyklé, a nějaká souvislost 

(zchudlí příbuzní) apod.) tu asi bude," vysvětlil 
Škvorecký v dopise A. Fettersovi.48 V křestním jménu 
Danny se zřejmě promítla autorova „angloamerická" 
orientace.49 

Benno, Lexa, Harýk a Fonda - jsou hlavní 
postavy Zbabělců, kteří si zasluhují bližší 
prozkoumání. 

47 Více viz kapitola 1. Osobnost Josefa Škvoreckého. 
48 Srovnej viz Fetters, A.: Kdo byl kdo ve Škvoreckého Zbabělcích. In: 
Náchodský zpravodaj. Březen - listopad 2006. 
49 Cit. dle: J. Škvorecký, B. Mědílek, Swing na malém městě, s. 173. 
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Benno Mánes 
Vlastním jménem Pavel Bayerle. Narodil se 

v Trutnově 31. března 1925. Po maturitě na gymnáziu 
v Náchodě vystudoval farmacii (PhMr.), věnoval se však 
hudbě, které se učil soukromě u Jaroslava Kofroně, 
Alexeje Frieda a Jana Rychlíka. Hrál na trubku 
v různých tanečních orchestrech (Zdeněk Barták, 
Jaroslav Echtner, Ladislav Habart, Zdeněk Marat), 
přičemž se věnoval aranžování a komponování. Založil 
1961 velký taneční a jazzový orchestr Armádního 
uměleckého souboru Víta Nejedlého a stal se jeho 
šéfdirigentem; umožnil řadě mladých hudebníků rozvíjet 
jejich jazzové aktivity. Hojně nahrával pro 
Československý rozhlas, televizi a Supraphon. 
S orchestrem často podnikal zájezdy i do zahraničí. 
Pavel Bayerle byl velmi plodný skladatel, dirigent a 
aranžér. Složil přibližně 800 skladeb a popularitu 
získaly počátkem 60. let tituly: Náchodská polka, O 
nás dvou, Počítejte do šesti aj. Napsal i hudbu ke 
krátkým filmům, hudební veselohru Příběh naší lásky a 
muzikál Vojna veselá (natočila Čs. televize). 

Kamarádi z Náchoda mu říkali Pápen. Byl duší 
kapely a říkalo se, že když měl Pápen chřipku, kapele 
to nehrálo. Ve Škvoreckého románech vystupoval jako 
trumpetista Benno Mánes (Zbabělci, Příběh inženýra 

lidských duší) a v životě se s ním Škvorecký často 
setkával. Když byl například Škvorecký vyhozen 
z podnájmu, nastěhoval se k Pápenovi do jeho bytu 
v Dělnické ulici. Pavel Bayerle je v románech 
nepřehlédnutelná postava a při vzpomínce na něj nelze 
vynechat Milenu Sekáčovou. V románech jazzbandového 
cyklu vystupuje jako Helena, jeho věrná družka, která 
se po válce stala jeho ženou. Milena ho po celou dobu 
války neopustila i přesto, že byl poloviční žid. 
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Mladší sestra Bennova, Věrka, také vystupuje v románu 
jako Evka Mánesová. 

Pápen zemřel 16. října 1971 v Olomouci na 
jevišti při koncertu svého jazzbandu. Jeho památce 
věnoval Škvorecký dílo Prima sezóna.50 

50 Srovnej viz 
<http://www.musicologica.cz/slovnik/hesla.php?op=heslo&hid=4382 > . 
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Lexa 
Vlastním jménem Vladimír Stejskal. Všichni 

kamarádi mu říkali Stéza. Tenorsaxofonista, v románech 
je to však klarinetista Lexa(Zbabělci, Příběh inženýra 

lidských duší), byl duší studentské konverzace a 
v rozhovorech hrál prim. S Vladimírem Stejskalem, 
který byl spolu s Jarykem Celbou v padesátých letech 
v koncentračním táboře, se Škvorecký setkal pouze 
jednou, a to v 90. letech těsně po revoluci. Lexa 
zemřel před autorovými sedmdesátými narozeninami. 
Nepodařilo se mi bohužel dohledat další životopisné 
údaj e. 

Harýk 
Předlohou se stal Jaroslav Celba. Narodil se 

26. prosince 1924 v obci Kramolna u Náchoda. Od mládí 
velmi miloval jazz, a tak není divu, že se stal záhy 
v Náchodě členem místní studentské kapely. Původně 
kytarista, poté klavírista v Zachovalově bandu, 
nakonec úspěšný skladatel hudby k televizním 
Večerníčkům a aranžér jazzových čísel ve filmu Eine 
kleine Jazzmusik. S Hannií Hartmannovou (v románech 
Lucie) tvořili nerozlučnou dvojici a po válce se 
vzali. 

Pouhé čtyři roky po událostech popsaných ve 
Zbabělcích se Jaroslav Celba ocitl znovu v mimořádně 
vypjaté životní situaci. Roku 1948 se Komunistická 
strana politickým pučem nelegálně zmocnila vlády 
v Československu a začala pronásledovat své domnělé i 
skutečné nepřátele. Jaroslav Celba byl v tomto roce 
vojínem povinné základní vojenské služby. Po obvinění 
Celbova kamaráda a kolegy z jazzové kapely se ocitl na 
seznamu podezřelých. Po zatčení a následném 
vyšetřování byl násilím přinucen k falešnému přiznání. 
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Státní bezpečnost jej označila za tajného agenta 
nepřátelských států a navrhla pro něj trest smrti 
oběšením. Tehdy mu bylo pouhých 25 let. Během soudního 
procesu však vyvstaly jisté nesrovnalosti v celém 
případu a Jaroslava Celbu nakonec odsoudili pouze na 
dva roky. Ty strávil v Plzni-Borech a poté v uranových 
dolech Jáchymov. Později byl rehabilitován a jmenován 
čestným občanem města Náchoda. 

Po návratu z vězení se usadil v Praze, kde 
dálkově studoval při zaměstnání. V Praze se také 
seznámil s výtvarníkem a animátorem Zdeňkem Smetanou, 
se kterým vytvořil mnoho slavných projektů 
v animovaném filmu. Jedním z nejslavnějších seriálů 
Václava Čtvrtka se v rámci Večerníčku staly Pohádky 
z mechu a kapradí (1970) v režii a výtvarném 
zpracování již výše zmíněného Zdeňka Smetany. Pro 
tento seriál napsal Jaroslav Celba zdařilou, výraznou 
a okouzlující hudbu, která je dnes již legendou. Každý 
z nás zná příhody dvou populárních postaviček, 
Křemílka a Vochomůrky, které se pevně vtiskly do 
paměti několika generací dětí. V následujících letech 
pak Jaroslav Celba vytvořil znamenité kompozice k řadě 
dalších úspěšných animovaných seriálů pro děti: O 
makové panence a motýlu Emanuelovi (1971), Štaflík a 
Špagetka (1971), Pásli ovce valaši(1974), Byla jedna 
koťata (1976) a mnoha dalších.51 

Jaroslav Celba se později stal předobrazem 
literární postavy - kytaristy Harýka - v asi 
nejznámějším Škvoreckého díle, v románu Zbabělci. 
Kromě Zbabělců vystupuje také v díle Příběh inženýra 
lidských duší. 

51 Srovnej viz <http://www.sweb.cz/cinemania/celba.htm>. 
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Fonda 
Jeho skutečné jméno bylo Vladimír Šilhánek. 

V kapele se mu říkalo Joida, v románech ho Škvorecký 
ukryl pod přezdívku Fonda (Zbabělci) . Měl ze všech 
nejlepší sluch, hrál na piano, klarinet, na 
tenorsaxofon a barytonsaxofon. Stejně jako Škvorecký 
emigroval, ale usadil se ve Švýcarsku a stal se z něho 
brilantní klavírista. Více informací se mi opět 
nepodařilo dohledat. 

Rosťa Pitterman 
Vlastním jménem Bohumír Španiel. Narodil se 

roku 1925 v Náchodě, kde dodnes žije. V letech 1945-
1947 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, 
poté od roku 1947 také na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze obor výtvarná výchova a 
dějepis pro střední školy. Zde studoval u prof. 
Martina Salcmana, prof. Cyrila Boudy a prof. Karla 
Lidického. Absolutorium a státní zkoušky pak dokončil 
v roce 1951. Jde především o malíře obrazů větších 
formátů tvořených technikou olejomalby případně 
technikou složitých materiálových struktur. Ve své 
tvorbě vychází z pop-artu, neodada a nové figurace. Od 
roku 1970 se zabýval prorážením a drásáním plátna 
obrazu a odhaloval nový rozměr-prostor v malbě a 
v ploše. Jeho dílo je zaměřeno jednak na současnost 
společenského života, ale také na osobní prožitky ze 
světa přírody a lidských vztahů. Malířova barevná 
harmonie vychází z kontrastních tónů často 
dramatického ladění a expresivního rukopisu. V 
některých dílech používal citace, aby aktualizoval 
současné dění. Malíř Španiel je organizován v Novém 
sdružení pražských umělců a často hostoval v brněnském 
spolku pod názvem Konfese. Dále je členem Sdružení 
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náchodských výtvarníků. Uspořádal mnoho samostatných 
výstav např. v Praze v divadle Paraván, výstavní síni 
České spořitelny, internetové kavárně Cybeteria, dále 
v Náchodě v Galerii výtvarného umění, výstavní síni 
Regionálního muzea aj. Zúčastnil se také kolektivních 
výstav, např. v Praze v galerii U Prstenu, v klášteře 
Premonstrátů a v galerii Mánes. V zahraničí vystavoval 
např. v Itálii, Polsku, Německu, Austrálii a v USA. B. 
Španiel podnikl studijní cesty po Francii, Itálii, 
Anglii a Rusku. O jeho díle byl vydán rozsáhlý katalog 
od Jana Kapusty ml. - ředitele Galerie výtvarného 
umění v Náchodě.52 

Vystupuje v Prima sezóně a ve Zbabělcích. 

Přestože nehrál na žádný hudební nástroj, patřil mezi 
nejužší Dannyho kamarády. V té době prý každá 
náchodská slečna toužila po portrétu se signaturou B. 
Španiel. Stal se také jediným malířem, který na 
několika barevných plátnech zachytil Zachovalovu 
slavnou kapelu. Ilustroval také Škvoreckého díla 
(např. Zbabělce). 

5.1.1 Dannyho ,,lásky" 

Dále si dovolím zmínit ,,Dannyho lásky". V prvé 
řadě nezapomenutelná Irena, vystupující ve Zbabělcích, 
v Příběhu inženýra lidských duší i dalších knihách a 
Dannyho druhou ,,lásku" Dagmar Dreslerovou (ve 
Zbabělcích, v Prima sezóně Marii Dreslerovou).53 

Irena 
Vlastním jménem Jaroslava Fibírová. Narodila se 

29. srpna 1925 českým rodičům na Podkarpatské Rusi. 
52 Srovnej viz <http://www.amag.cz/bohumir-spaniel.html>. 
53 Srovnej viz Josef Škvorecký, Boris Mědílek, Swing na malém městě, s. 
156 -185. 
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V Užhorodu chodila do obecné školy, pak přešla na 
primu do tamního gymnázia. V roce 1938 byl její otec 
(bývalý ruský legionář) přeložen na Okresní zemědělský 
úřad do Náchoda. V Náchodě třináctiletá Jaroslava 
nastoupila do tercie reálného gymnázia. Byla sportovní 
typ a našla si hned partu jí podobných, starších 
spolužáků ze školy a veškeré volno trávili v přírodě. 
Jejím velkým koníčkem bylo zlézání skal a v zimě 
lyžování. V kvintě byla „totálně nasazená" na poštu. 
Tam se také seznámila se svým budoucím manželem, 
studentem medicíny Vladimírem Vojtíškem. Jaroslava 
však v té době chodila s mladým horolezcem Zdeňkem 
Pechrem (literární Zdeněk Pivonka) a o Vladimíra v té 
době nejevila zájem. Po válce se pak znovu setkali 
v Praze. Jaroslava maturovala v roce 1946 a odešla do 
Prahy na Právnickou fakultu. Po únoru 1948 se 
zúčastnila studentské demonstrace, pochodu na Pražský 
hrad a kvůli tomuto incidentu ji vyloučili ze studia. 
V lednu 194 9 se vdala za MUDr. Vladimíra Vojtíška a 
zůstala v Praze. Jméno Irena zvolil Josef Škvorecký na 
základě zvukové podobnosti Járinka - Irenka. 
Jaroslava Fibírová k jejich známosti dodává: ,,On byl 

Pepíček, my jsme mu tak říkali, spíše voyeur. U nás 

sportovců, ale i u toho jazzu. Ale tolerovali jsme ho. 

Mě jako furt zbožňoval. Byl hodnej, milej, slušnej, 

nepřekážel, ale neoplýval tou mužnou krásou. Normálně 

s náma komunikoval, my holky ho poslouchaly, ale pak 

jsme utíkaly za nějakým klukem. Možná že z toho měl i 

mindráky. Na sporty Pepík nebyl vůbec. " 54 V Náchodě 
v té době války ve čtyřicátých letech byly v podstatě 
dvě výraznější party mladých lidí. Jedna skupina 
sportovala a druhá se točila kolem jazzu.55 

54 Cit. dle: Tomáš Mazal, Putování k Port Arthuru, s. 38. 
55 Srovnej viz Tomáš Mazal, Putování k Port Arthuru, s. 36 - 38. 
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Dagmar (Marie) 
Její skutečné jméno bylo Marie Dyntarová. Stala 

se druhou, ,,náhradní" dívkou Dannyho. Marie se 
s Dannym (Josefem) seznámila, když jí bylo šestnáct 
let. Se Škvoreckého partou se nikdy moc nestýkala, 
protože byli starší. Občas se prý setkávali na 
tanečních zábavách, kde hrála jejich kapela. Jaroslava 
Fibírová a Marie Dyntarová spolu nikdy nekamarádily. 
Každá chodila do jiného ročníku gymnázia a každá měla 
jiné zájmy. Škvorecký tedy mezi nimi jen „pendloval". 
Za války nosila Marie dlouhé blond vlasy a o ctitele 
prý neměla nouzi. S Josefem Škvoreckým nikdy 
nechodila. Marie si vybrala za muže Františka Noska 
alias Frantu Kočandrleho, za kterého se v roce 1951 
v Náchodě provdala.56 

5.1.2 Spolužáci a přátelé 

Nejprve se podíváme na jména dalších hudebníků 
kolem Dannyho: Jindra Kotyk, basista, byl Jindřich 
Kašpar z Bělovse, ,,jeho fotr měl obchod s textilem a 

vliv na radnici a u Němců, a ten jsme pro svoje 

koncerty potřebovali."57 

Bubeník Brynych byl Vladimír Ulrich, rovněž 
spolužák z gymnázia. ,,Fonda čtyřikrát zaklepal, 

Brynych spustil bubnové sólo, čekali jsme, až skončí, 

a pak jsme zabrali."58 

Z vrstevníků mimo kapelu má v knize významné 
místo Přema Skočdopole (Zbabělci, Příběh inženýra 
lidských duší), jehož předobrazem byl Přemek (Přemysl) 
Nejezchleba. Josef Škvorecký se dlouho domníval, že 
tento kamarád zemřel před lety v Austrálii na 
56 Srovnej viz Tomáš Mazal, Putování k Port Arthuru, s. 39. 
57 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 13. 
58 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 21. 
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encefalitidu po dobrodružstvích v Cizinecké legii a 
Tichomoří, avšak cestovatel Ota Ulč dospěl k jinému 
závěru. Ve své nové knize Klokánie59 a obtížné 

sousedství z roku 2006 popisuje Austrálii, Nový Zéland 
a Filipíny, kde během svých cest potkal spoustu 
našinců a setkal se také s Přemkem Nejezchlebou. ,,Když 
jsem seznamoval Josefa Škvoreckého se zákruty 

připravované cesty, sdělil mi, že v Darwinu žije jeho 

spolužák Přemysl Nejezchleba, Přemek nám známý ze 

Zbabělců. Po Únorovém vítězství pracujícího lidu 

uprchl z Náchoda, sídlil v Melbourne, v roce 1968 se 

vrátil zkusmo do rodného města, zapojil se manuálně do 

budování, naslouchal tepu dělnické třídy, jemu zas 

naslouchali vládci dělnické třídy, takže řešením byl 

druhý definitivní odjezd z Náchoda. Od 

znormalizovaného socialismu se vzdálil až právě do 

Darwinu, kam jsem mu napsal a kde mi na letišti 

úředník předal jeho kostrbaté psaní. Rezervoval nám 

pokoj v hotelu Parap, potkáme se v baru, poznáme ho, 

neboť bude mít na hlavě klobouk."60 Jménem je v knize 
připomenut Robert, Přemův bratranec, ,,který pak ujel 

za hranice"61, i jeho otec pan Skočdopole. 

Pan Nejezchleba, ruský legionář, měl trafiku na 
rohu náměstí v budově tehdejší městské spořitelny a 
také sklad tabáku. Další vedlejší postavy, vyskytující 
se kolem Přemy, pomohl identifikovat sám autor: Vahař 
(byl vyučený vahař, příjmením Tichý), Benda (Benda byl 
Josef Vávra od Teichmanů). „To sou tydle kuci vid? Ten 
Skočdopole a Vahař a Perlík a Benda a ty kuci, že?"62 

Jerry, byla skutečná přezdívka pana Vachouška, 
už tehdy komunisty. Na straně 6 7 ve Zbabělcích se 
59 Klokánie říkali Austrálii tamější Češi, kterých do této země od února 
1948 emigrovalo několik tisíc. 
60 Cit. dle: <http://www.otaulc.com/text/104 5e.htm>. 
61 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 291. 
62 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 32. 
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setkáváme s postavami Procházky a Vaška Dostálů 

(Václav Vlček, zelinář). S horolezci Frantou 

Kočandrlem (František Nosek) a Večerou (Večerek) se 

setkáváme na straně 69, na straně 104 vystupuje 
Ponykl, jehož jméno je skutečné a jedná se o spolužáka 
Josefa Škvoreckého z obecné školy. 

„Hrob, zrzavý kluk, kterého jsem znal ještě 

z obecné školy"63, byl Václav Čejp, který 9. května 
1945 padl u běloveské celnice. Z tohoto důvodu užil 
Škvorecký jména Hrob. Bertík Moutelíků, který tehdy 
intenzivně fotil, je Albert Grym, spolužák Škvoreckého 
na gymnáziu. Jeho mladšího bratra Pavla „přejmenoval" 
na Emila, v domě u Moutelíků (U Města Londýna, ve 
skutečnosti U Města Paříže) bydlela Helenka Reimannová 
(s.213), ve skutečnosti Helenka Teichmanová. Pan 

Moutelík, vlastním jménem pan Grym, se v knize 
vyskytuje rovněž častěji. Jirka Vítů (s.98) byl asi 
Přemek (Přemysl) Vít, Pedro Geršvín (s.43), ,,co ležel 
natažený na gauči"64, byl Bedřich Geschwinder, 
farmaceut v lékárně u Bayerů. Salát byla přezdívka pro 
Maláta (s.324) . „Ve tří mám sraz s kukem Lofovým u 

Šerpoňovýho zámku. Znáš ho?" „To je ten zrzavej 

z Mesršmitkyjo?" 65 Lofovi skutečně bydleli na svahu 
Dobrošova (u Škvoreckého Černé hory) v osadě Amerika. 

,,Kluci, který jsem znal, Kvído Jirsů, Alík 

Karpelesů a Pavel Poláků už možná vůbec nežijou nebo 

zrovna teď možná dovíjak trpěj, v tý chvíli to ve mně 

uzrálo a já to zlomyslně a s rozkoší vyklopil."66 

Toto jsou jména židovských chlapců, kteří byli 
vrstevníky Škvoreckého. ,, Kvido Hirsch, Alík (Alex) 

Karpeles a Pavel Polak byli mí kamarádi 

63 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 104. 
64 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 237. 
65 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 74. 
66 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 152. 
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z prázdninového penzionu Onkel Otto und Tante Blanka, 

kde se muselo mluvit německy, aby se tam děti tomu 

jazyku naučily. Byli to většinou židé, já a Berta 

Grym, který tam byl jedny prázdniny taky, jsme byli 

dost výjimky."67 V závěru knihy hraje orchestr 11. 
května na náměstí k poslechu i k tanci. ,,Dole v davu 
jsem viděl Mici tancovat s králem pásků Prdlasem a 

Evku Mánesovou s básníkem Vorlem a u chodníku se 

zabělala světlá hlava Rosova a růžový obličej Dagmary 

Dreslerové, kterou si Rosťa držel v náručí. Já byl sám 

a seděl jsem na pódiu se saxofonem v puse. A pak se 

najednou dole u pódia objevila Irena ve světle modrých 

šatech a usmála se na mě. (...)a Irenka držela se daleko 

od těla se Zdeňkem, který se na mě pitomě šklebil a 

klátil se po betonu jako slon."68 

Zdeněk je skutečné křestní jméno protagonisty, 
jeho příjmení bylo Pechr, v knize se jmenuje Pivonka. 
S Dagmar - Marií chodil Franta Kočandrle; skutečný 
František Nosek si Marii Dyntarovou vskutku vzal, její 
portrét namalovaný Rosťou existuje. Bohumír Španiel, 
se původně domníval, že šlo o Jiřího Baudiše. Evka 

Mánesová byla už zmíněna výše, Vorel - je Josef Zdeněk 
Sokol, divadelní ochotník, který vydal po válce sbírku 
básní. Mici je jméno panské u Heiserů, blíže těžko 
určitelné, „král pásků" měl přezdívku Gelas, jmenoval 
se Josef Vítek. 

5.2 Zámožné náchodské rodiny 

Škvorecký do díla přiřadil i syny z náchodských 
nejzámožnějších rodin. Ládk Šerpoňů je Ladislav Čerych 
(maturoval v roce 1944), příbuzný továrnické rodiny 

67 Cit. dle: Fetters, A.: Kdo byl kdo ve Škvoreckého Zbabělcích. In: 
Náchodský zpravodaj. Březen - listopad 2006. 
68 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 369. 
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Bartoňů. V knize je srovnáván s René Poznerem. 

,,Poznerovic byli pitomá rodina. Láďa Šerpoňů byl taky 

milionář, ale jak to byl prima člověk proti Renému. 

René byl vůl."69 

Renému byl vzorem Jaromír Kudrnáč, který 
maturoval v roce 1941 a zemřel nejspíš v Brazílii a 
narodil se majiteli gumárenského podniku. Literární 
Poznerova továrna - gumovka je i umístěním totožná 
s továrnou Kudrnáčovou. 

,,Myslel jsem, co asi dělá Poznerovic Blanka, 

která vždycky jezdila do gymplu v autě a se šoférem 

(...) měla takovou zvláštní krásu, zamlženou těmi 

miliony, co na ní čekaly. Vlastně už nečekaly, protože 

starého Poznera určitě zavřou (...) on se moc 

zkompromitoval. Víc, než šlo snést."70 Blanka 
Kudrnáčová (narozená v roce 1929) v Náchodě gymnázium 
nedokončila, protože Kudrnáčovi po válce emigrovali. 
Blanka byla v té době velice hezká dívka a po válce se 
pravděpodobně vdala za amerického důstojníka nebo 
generála, a nejspíš s ním žila někde v Kalifornii. 

,,A s hony se slečnou Arnoštovou, který k nim 

jezdila z Moravy jako Reného snoubenka a s kterou se 

ukazovali na koncertech komorní hudby. "71 Předlohou 
pro slečnu Arnoštovou se stala dcera známého badatele 
Moravského krasu Karla Absolona. 

Průmyslník Josef Bartoň Dobenín je v knize 
prezentován jako Josef Šerpoň Domanín. Na začátku 
protektorátu byl v Náchodě shodou okolností okresním 
hejtmanem Dr. Šerpoň, ale zde jde o zvukovou podobu 
Bartoň - Šerpoň a Dobenín - Domanín. 

,,Vila pana vrchního ředitele Heisera stála 

v obrovské zahradě se žlutýma cestičkami, byla veliká, 

69 Citováno dle Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 123. 
70 Citováno dle Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 123. 
71 Citováno dle Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 123. 
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dvouposchoďová, nahoře měla terase, v jednom rohu se 

leskla zasklená veranda a dole byly zeleně natřené 

dveře garáže (...) Arnold Heiser, vrchní ředitel 

Spojených textilních závodů a.s. a vrchní ředitelová 

Heisrová."72 Heiserovi měli svůj prototyp zřejmě 
v rodině ředitele Heislera Mautnerových závodů. Ale 
Mautnerova tkalcovna je v knize označena jako 
Lewithova tkalcovna. Zmíněná Jonášova továrna (s. 290) 
byla patrně továrna Hrudíkova. 

5.3 Majitelé zámku 

Majitelům náchodského zámku a panství ponechává 
Škvorecký skutečné jméno von Schaumburg Lippe a 
zmiňuje se v souvislosti s nimi o jakési wurttemberské 
královně a kastelánovi Emě (s. 15) . Kastelánem byl 
Němec Franz Schlosser. ,,Ze zámku odjíždějí 8. května 

markýz a markýza von Stroheim s princeznou Renatou, 

komtesy Hilda a Elis, hrabě Hohenstein a kněžna 
73 

z Blumenfeldu." Z pramenů víme, že v té době na zámku 
pobývala hraběnka Thun-Hohensteinová. Do Náchoda před 
bombardováním na konci války snad opravdu utekla 
titulární wurttemberská královna. Ostatní jména jsou 
literárně dotvořená. V souvislosti se zámkem je uveden 
i hajný pan Kozák, kterého autor na jiném místě nazval 
nadlesní Bauman, ten měl zřejmě vzor v nadlesním 
Baudyšovi. ,,Nadlesní Bauman někde vyšťáral, že my jsme 

vlastně vedlejší větev rodu Smiřických ze Smiřic."74 

72 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 200. 
73 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 238. 
74 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 17. 
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5.4 Policisté, advokáti, generálové 

V knize také často vystupuje doktor Šabata, 

připomínající policejního radu JUDr. Jana Chudobu 
(1898-1983), významnou osobnost protektorátního 
Náchoda. Zachránil mnoho lidí před postihy gestapa. 
,,Ta svině Staukelmann, co udal Lexova otce (...) a když 

jsme potom měli už kapelu a dali jsme profit ze dvou 

koncertů Lexově matce, udal to taky (...) a nic z toho 

nebylo jen proto, ze doktor Šabata uplatil nějakýho 

důležitého pána na gestapu slivovicí."75 

Náchodský policejní velitel se jmenoval 
František Cimbálník (štábní kapitán policie), v knize 
Řimbálník. Josef Šlajs byl velitelem pivovaru; starý 

Čemelík s plukovnickými hvězdami na náramenících (s. 
110) byl štábní kapitán Jindřich Šilhánek, začátkem 
protektorátu tajemník v gymnáziu. Zemřel 9. května 
1945 při akci v Bělovsi. V dalším textu se mihne i 
paní Čemelíková a její syn - ,,my chceme mladýho 

Čemelíka, Alfonse, syna" (s. 136), tedy Fondu. Logická 
souvislost je tudíž mezi jmény Alfons - Fonda. Na s. 
112 ve Zbabělcích čteme: ,,V čele armády stál pan 

plukovník Čemelík a vrchní velitel byl doktor 
((76 • • --

Sabata, tedy informaci nepřesnou. Asi to tak v té 
chvíli Danny viděl, nebo se pak spisovateli hodilo 
vidět. Mladý Šilhánek - Fonda je jednou z hlavních 
postav (viz kapitola Danny a nejbližší přátelé, s. 43) 
a patřil k blízkým přátelům Škvoreckého, proto 
pravděpodobně jeho tatínka „povýšil" na plukovníka. 
Setkáváme se i s výraznou postavou Doktora Bohadla (s. 
118) , náchodského advokáta, jehož předobrazem se stal 
JUDr. Kučera. ,,Pan nadporučík doktor Panožka" (s. 118) 
75 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 324. 
76 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 112. 
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se vlastním jménem nazýval JUDr. Patočka. V pivovaru 
se objevují ještě baron Rozkošný, jehož jméno 
připomene skutečného barona Nádherného a pan Mozol, 

,,obrkontrolor z Messerschmitky" (s. 322) . 
Bývalého domácího Škvoreckých pana Lederera, 

který měl na Kamenici řeznictví a bydlel v domě čp. 
136 spolu s rodinou Škvoreckých, spisovatel 
přejmenovává na pana Lobla. Dále se v knize vyskytují 
pan Frinta, ,,prokurista naší banky" a pan Jungwirth ze 
spořitelny (s. 101). Nevíme, zda jde o jména skutečná 
či smyšlená. ,,Školník z gymnázia v legionářské 

uniformě" (s. 105) představuje zřejmě školníka Josefa 
Beneše. ,,Sklenář Franta zapad zase do svého domu 

77 

s puškou" , asi místní sklenář Oldřich Zelený. 
S vojenskými hodnostmi jsou pak v závěru uvedeni ještě 
pan nadporučík Rubeš, pan kapitán Kuřátko (oba s. 256) 
a rotný Krpata (snad skutečné jméno, s. 260). V závěru 
knihy vystoupí (s. 356) hlavní představitel Rudé 
armády generál Zajončkovskij označen jako generál 

Jablonkovskij. 

77 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 246. 
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5.5 Starosta a známé náchodské rodiny 

Skutečným tehdejším náchodským starostou byl 
Ferdinand Kaněra, zde pan starosta Prudivý. Továrník 
Holubec s paní a synem Jirkou jsou v knize Krocanovi, 
Jirkovi křestní jméno zůstalo. Dům U Kaldounů na 

Jiráskově třídě (...) s tím nahatým Merkurem z bronzu 

(s. 90) je dům u Havlíčků na Kamenici, Merkur z bronzu 
je tam dosud. Kaldounovi jsou tedy zřejmě Havlíčkovi. 
Stavitel Bauman může být stavitel Hartman, avšak dům 

rodiny pana Baumana, na němž vlála vlajka (s. 43) stál 
na Kamenici, kdežto Hartmanovi měli nápadnou vilu nad 
Novým Světem; zde místopis nesedí. Vlajku vyvěšovali i 
u Vašatů. Na s. 271 čteme o vyvěšování rudých vlajek, 
visely u Kaldounů, u Pittermanů, u Krocanů, u Jirásků, 

u Mlejnků, u Buřinohů, u Novotných, u Nováků, u 

Wenigů, u Moutelíků, u Rýdlů, z Šejnohů. Vesměs jsou 
zmíněny domy na náchodské hlavní ulici Kamenici. Jsou 
zde uvedena i jména, s nimiž jsme se už setkali, 
Kaldoun - Havlíček, Pitterman - Španiel, Krocan -
Holubec, Moutelík - Grym, i jména další, některá se 
tam reálně vyskytovala (Novotný, Novák, Rýdl, 
Šejnoha). 

5.6 Knihkupci, redaktoři, papírníci a kapelníci 

,,Pan Macháček bude psát Historii kostelecké 

revoluce," píše se ve Zbabělcích (s. 38) . Někteří ho 
ztotožňují s redaktorem Zachovalem, otcem dirigenta 
kapely Miloslava Zachovala. 

Knihkupectví Minaříkovo (s. 64) je zřejmě 
Chrastinovo, na rohu u Novotných (s. 45) je míněno 
knihkupectví, kde Novotní vskutku prodávali. To je 
totožné s dnešní prodejnou Knihy Kulas Kostelec (s. 
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348). Dodnes tam také stojí papírnictví Šubrtovo, 

naproti přes ulici, a existuje dokonce i s původním 
jménem. Vedle Novotných skomíralo ještě dlouho za 
socialismu knihkupectví-antikvariát pana Reimana, 
starého náchodského obyvatele a fotografa mnoha 
náchodských zákoutí, jež ve Zbabělcích vystupuje jako 
knihkupec Dluhoň (s. 348). 

Další papírník Welcl se jmenoval Vancl. Pan 
malíř Laitner (s. 51) měl asi vzor v panu Geitnerovi. 
Kapelník Petrbok se ve skutečnosti jmenoval Phillip. 
Vedle Petrbokovy kapely je v závěru ještě zmíněna 
kapela pana kapelníka Sumce (s. 2 71). V Náchodě byli 
ještě kapelníci Čepelka a Vejman. Na fotografii 
z květnových dnů jde v čele dechovky ovšem kapelník a 
významný hudebník J.K. Vejda. 

5.7 Učitelé, varhaníci 

Joska Štol, co hrál na varhany (s. 66), byl 
učitel, varhaník a dobrý muzikant i zpěvák Josef Štok. 
Ke konci knihy se objeví československý farář Houba a 

katecheta Rebarbora (s. 254), farářem tu byl tehdy 
Jaroslav Hodek a katechetou Karel Paděra. 

5.7.1 Učitelky a ředitelky 

V témže domě jako Smiřičtí (na Kamenici č.p. 
13 6) bydlela paní Strnadová se slečnou Strnadovou, ,,co 
učila na obecné škole se slečnou Čihákovou (...) a paní 

v 78 

učitelka Ciháková byla teta Bertíka Moutelíkovýho". 

První z nich byla učitelka Šefrnová, druhá - Řeháková 
byla pak ředitelkou dívčí obecné školy. 

78 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 45. 
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5.8 Hostinští 

V restauraci Port Artur „vládli" Bártovi, kteří 
se v knize jmenují Wintrovi. Hostinec u Pilařů (s. 88) 
poblíž občanské záložny byl hostincem Součkových 
v domě na začátku Riegrovy ulice proti lékárně. Zde 
vařili i v knize zmiňovanou dršťkovou polévku. 

5.9 Vedlejší postavy 

V knize se objevuje řada okrajových postav, 
které se v textu mihnou, některé postavy pamětníci 
„dešifrovali", většinu však ne. Je zmíněna i 
prodavačka u Moutelíků Růža, dále chromá švadlena paní 
Salačová (s. 58), dva holiči, Leneček(s. 63), který 
mohl mít vzor v Jiřím Valáškovi a byl ve válce rovněž 
nasazen do Metallbauwerku a pan Stýblo měl předlohu 
snad v panu Chmelařovi nebo Šafářovi. Bankovní 
kolaborant Pan Vladyka (s. 45) měl předobraz v panu 
Vejvodovi, kolaborantovi, který pracoval s otcem 
Škvoreckého v bance a dohnal ho tehdy málem 
k sebevraždě. Dle autora je jeho chybou, že pojmenoval 
Vejvodu jednou Vévoda a podruhé Vladyka. Ve Zbabělcích 
je zmínka i o jeho ženě. ,,Tam bydlel pak prokurista 

Vévoda a jeho pitomá, kyselá, nesympatická panička."79 

Po válce prý Vejvodovi vstoupili do komunistické 
strany a z Náchoda se odstěhovali. 

Jména musel autor vymyslet i pro postavy zcela 
okrajové: Pan Mědílek - už vyčistil parket na zahradě 

(v lázních Běloves, kde kapela vskutku hrávala, s. 
28), starej Matějka, co nechtěl půjčit žebřík na 

zatírání německých nápisů, s. 48), pan Kodet- strkal 

zrovna do výkladů Benešovu bustu (s. 48, obě jména 

79 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 208. 
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jsou asi skutečná), dále pan Mráček, pan Fluxa, paní 
Cucková, mladá vdova po cukráři (s. 188, pravděpodobně 
paní Ungerová, pan Unger měl prý stále našpulená ústa, 
jako by něco cucal) . Jméno může tedy souviset se 
slovesem cucat, ale i s německým suss - sladký. Pan 

Kobrt s bílou páskou s červeným křížem (s. 190), paní 

doktorová Vašáková (s. 191, byla žena Dr. Václavíka), 
Vimler, domovník a topič ze spořitelny (zřejmě pak 
Vitvar, jinde - viz výše - ovšem jmenován Vipler), 
s tou bábou paní Máslovou, co prodávala vstupenky (s. 
194), pan Řepa, odborný masér (s. 196), paní Olga 

Kramperová, vdova po prokuristovi od Lewithů, paní 

Dvořáková, stará Mánesovic hospodyně (s. 218, u 
Bayerlů byla hospodyní paní Ducháčková) , malinký 

Dobrman, měřil sotva metr padesát (s. 257), horolezec 

Ťukes (s. 258), pan Macháně (s. 267), pekař Jozka (s. 
284, na Kamenici bylo Voskovo pekařství), řezník Kramm 

(s. 316, možná pan Polák), švadlenka Božka (s. 324), 
Frinta, Jungwirth, Linhart, Wolf (s. 350, tato čtyři 
jména se ve městě vyskytují), pan Pázler (s. 368), 
starý Dvořák, co měl autodílnu (s. 368, na Kamenici 
měl obchod a vzadu za ním autodílnu a opravnu kol a 
motocyklů pan Maršík, který měl dvě dcery - dvojčata). 

V kapitole věnované 9. květnu „zavítáme" i do 
nemocnice. Zde je chirurgem primář Preisner (zřejmě 
MUDr. Prislinger), profesor Stařec z gymnázia, co jeho 

syn byl tady ve špitále doktorem (Prof. Jaroslav 
Starý, syn MUDr. Václav Starý), doktor Čapek (MUDr. 
Cepek) a Jirka Hubálků, jeho otec byl primářem na 

interně (vše s. 300 - 301; MUDr. Josef Kudrnáč a syn 
Jiří, s majitelem gumovky měli společné jen to jméno, 
Jiří se stal také lékařem, vzal si za manželku jednu 
ze dvou dcer - dvoj čat pana Maršíka (viz výše) a snad 
působil v nemocnici v Hradci Králové. 
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Jestliže jsme výše připomněli skupinu 
židovských chlapců, pak na s. 123 - 124 autor 
připomíná i dospělé. ,,Šli jsme kolem staré židovské 

školy a já jsem si vzpomněl na pana Katze, kantora, co 

jsem k němu chodíval na němčinu, a bylo mi z toho tak 

nějak smutno. "80 Skutečný kantor synagogy se jmenoval 
Adolf Neu. Vzpomíná také na kantorovu malou vnučku 

Hannerle, (...) na její černovlasou matku, (...) na pana 

Bondyho, (...) na Bondyovic dědečka, (...) na pana 

dirigenta Picka z naší banky, na doktora Strasse, 

celého drobného a bílého, na Steinovy a Goldsteinovy a 

na kantorovou dceru.81 

Jména Bondy i Pick v Náchodě existovala. Vnuk 
pana Bondyho žije ve Švédsku a Škvoreckého v Kanadě 
jednou navštívil. Ze souvislosti s vilou doktora 
Štrase (s. 29) je zřejmé, že Dr. Štras byl MUDr. Karel 
Kraus. Zahynul na zpáteční cestě z koncentračního 
tábora blízko lázní Chudoba, když šlápl na nášlapnou 
minu. Jeho syn je architektem v New Yorku. 

Německý Regierungskommissar Kühl se jmenoval 
Hans Keil. Veliteli německé posádky dal autor jméno 
Kueple (s. 69), na protokolu o německé kapitulaci z 8. 
května 1945 je podepsán jako posádkový velitel 
v Náchodě Hauptmann Bastin. Jména dalších Němců jsou 
zřejmě jména literární: Kurt Schnobel, Potzl (s. 358), 
Staukelmann, Zieglosser, šéf osobního oddělení 
v Metálu (s. 324, tím byl pan Kleinander) . „V románě 

obyčejné životy ho uvádím plným jménem. Byl to čestný 

člověk, žádný nacista, jediný náchodský německý rodák, 
82 s kterým můj otec a jiní celou válku kamarádili." 

80 Cit. dle: Josef Škvorecký Zbabělci, s. 123 - 124. 
81 Cit. dle: Josef Škvorecký Zbabělci, s. 123 - 124. 
82 Cit. dle: Aleš Fetters: Kdo byl kdo ve Škvoreckého Zbabělcích. In: 
Náchodský zpravodaj. Březen - listopad 2006. 
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V Messerschmittce pracovali Herr Bartoschik -
Bartošík (kolaborant), Fenik Krobe, vrchní kontrolor 
v Balu (BAL = Bauaufsichtsleiter, s. 201) . Skutečný 
vrchní kontrolor se jmenoval Ballon, byl to podle 
autora SA-mann. Dále se v knize vyskytuje ještě 
Uippelt (Uppelt) . V Náchodě byly ve druhé fázi války 
dva zbrojní podniky přebudované z textilek. 
Metallbauwerk (Metál, v Doktorově továrně) a Lufthansa 
(Messerschmittka, Katzau Babí). Díky nim mohli 
v Náchodě pracovat a zůstat doma totálně nasazení 
lidé, i mnozí studenti, mezi nimi i Josef Škvorecký. 

Z množství jmen můžeme usuzovat, jak Škvorecký 
při pojmenování postav postupoval (viz výše). Zejména 
postavy okrajové pojmenoval bez jakékoliv další 
souvislosti. Řada postav ze Zbabělců vystupuje i 
v Příběhu inženýra lidských duší a v Prima sezóně, 
dalších dílech Josefa Škvoreckého, odehrávajících se 
v protektorátním Náchodě - Kostelci.83 

Nakonec bych si dovolila zmínit to 
nejdůležitější, co bylo již řečeno v úvodu. Musíme mít 
na paměti, že Zbabělci jsou literární dílo, nelze 
ztotožňovat skutečnost s literární fikcí, i když se to 
v románě leckde nabízí. Autor samozřejmě vycházel 
z reality, ze svých vzpomínek na květnové dny roku 
1945 v Náchodě, ale psal literární dílo, ne kroniku. A 
tak nutně musel posouvat, měnit, doplňovat. Město 
Náchod však nezapomenutelně zpopularizoval ve svých 
knihách - Zbabělcích, Prima sezóně, Sedmiramenném 
svícnu i Příběhu inženýra lidských duší. 

83 Srovnej viz Aleš Fetters: Kdo byl kdo ve Škvoreckého Zbabělcích. In: 
Náchodský zpravodaj. Březen - listopad 2006. 
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5.10 Srovnání literárních a skutečných jmen postav 

Literární jméno Skutečné jméno 

Danny Smiřický Josef Škvorecký 
Benno Mánes Pavel Bayerle 

Lexa Vladimír Stejskal 
Harýk Jaroslav Celba 
Fonda Vladimír Šilhánek 

Rosťa Pitterman Bohumír Španiel 
Helena Milena Sekáčová 
Lucie Hana Hartmanová 
Irena Jaroslava Fibírová 

Dagmar (Marie) Marie Dyntarová 
Přema Skočdopole Přemysl Nejezchleba 
Bertík Moutelíků Albert Grym 
Zdeněk Pivonka Zdeněk Pechr 

Franta Kočandrle Františka Nosek 
Láďa Šerpoňů Ladislav Čerych 
René Pozner Jaromír Kudrnáč 
Josef Šerpoň Josef Bartoň 
doktor Šabata JUDr. Jan Chudoba 

Řimbálník František Cimbálník 
starosta Prudivý Ferdinand Kaněra 

Wintrovi Bártovi 
Profesor Katz Adolf Neu 
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6. Didaktické využití zkoumaného materiálu 

Didaktická část mé diplomové práce se týká 
praktického využití poznatků, ke kterým jsem došla ve 
své práci. Ideální využití poskytuje pedagogovi 
s aprobací občanská výchova - český jazyk a 
literatura. Téma Josefa Škvoreckého nabízí 
mezipředmětové propojení. Prolíná se zde vlastivěda a 
literatura. Zároveň se žáci seznámí s velice důležitou 
osobností regionu, což pomůže prohloubit jejich vztah 
k zemi, či k místu, kde žijí. 

Kapitolu věnovanou didaktice jsem rozdělila do 
čtyř částí - na stručnou historii a krátké představení 
města Náchoda, druhou částí je místopis (vlastivědná 
vycházka s výkladem), třetí úsek obsahuje materiály 
pro učitele s nezbytnými pokyny a shrnující test pro 
studenty a závěrečnou částí je slovníček památek. 

Vycházku lze absolvovat jak s žáky na základní 
škole, tak se studenty na střední škole. Pedagog podle 
stupně školy modifikuje zadání povinné literatury, 
případně mění obtížnost testu. 

6.1 Město Náchod se představuje 

Náchod je okresní město v Královéhradeckém 
kraji na východě Čech. Rozkládá v nadmořské výšce 346 m 
na obou březích řeky Metuje a je městskou památkovou 
zónou. Náchod má přibližně 23 000 obyvatel. První 
písemné zmínky pocházejí z roku 1254. Město je nyní 
přirozeným historickým, turistickým, správním a 
průmyslovým centrem celé oblasti od vstupní ,,Branky" 
až po celý Broumovský výběžek.84 

84 Srovnej viz <http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1chod>. 

66 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1chod


Kromě Josefa Škvoreckého se zde narodili či 
studovali další významné osobnosti. V Bělovsi u 
Náchoda se narodila herečka Ljuba Skořepová (1923) a 
místní gymnázium navštěvoval spisovatel Egon 
Hostovský. K městu se také vztahují díla Aloise 
Jiráska ,,Skaláci", ,,Na dvoře vévodském", ,,U nás" atd. 

6.1.1 Stručná historie města Náchoda 

V raném středověku tudy vedla stezka do 
sousedních krajin Polska. Na samých hranicích byla 
brána strážná, o níž se dovídáme v Kosmově kronice z 
roku 1068. Tehdy kníže Vratislav II. při svém tažení 
do Polska zde uspořádal zemský sněm. 

Asi o dvě století později vznikl na skalnatém 
ostrohu nad řekou Metují pomezní hrad a v údolí pod 
ním město, které dostalo jméno Náchod. Jako první 
majitel se připomíná roku 1254 pan Hron z Náchoda 
z rodu Načeraticů. Mezi feudály, jimž město později 
náleželo, nechyběl ani český král Jan Lucemburský, 
dobrodružný husitský hetman Jan Kolda ze Žampachu, ani 
sám husitský král Jiří z Poděbrad. Koncem šestnáctého 
století páni Smiřičtí ze Smiřic přestavěli pozdně 
gotický hrad na renesanční zámek a za jejich vlády 
město znamenitě vzkvétalo. Ale ne na dlouho. V době 
třicetileté války dostává Náchod nové pány, italský 
šlechtický rod Piccolominiů. Octavio, císařský 
generalisimus, povolal italské stavitele a nechal 
zámek upravit na velkolepé barokní knížecí sídlo. 
Piccolominiové neblaze prosluli útiskem poddaných, 
který pak v roce 1775 vyvrcholil mohutným selským 
povstáním proti vrchnosti. 

Náchodský zámek později ožívá v držení rodu 
Kuronských, pěstujících umění. I poddanské poměry se 
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za nového pána řeší v pokrokovém duchu. Kateřina 
Vilemína vévodkyně Zaháňská, jejíž vláda poznamenává 
prvních čtyřicet let 19. století, byla dámou velkého 
světa a hrála významnou roli i v evropské diplomacii. 
Její památka zůstala navždy zachována v podobě ,,paní 
kněžny" v Babičce Boženy Němcové. 

Velké změny do života malého poddanského 
městečka přineslo 19. století - vznik samosprávy, 
nástup průmyslu a železnice, prudký vzrůst počtu 
obyvatelstva a stavební rozvoj, který pokračoval i do 
20. století a určil dnešní podobu středu města 
(pseudorenesanční nová radnice, secesní městské 
divadlo aj.). 

Dnes je Náchod okresním městem s udržovanými 
památkami i moderní výstavbou. Městem s textilním, 
gumárenským a elektrotechnických průmyslem, sítí 
obchodů a služeb s vlastním pivovarem, s bohatou 
kulturní i literární tradicí, s válečnými památkami na 
rok 1866 i ojedinělým komplexem vojenského opevnění 
z roku 1938. Náchod je správním, hospodářských a 
kulturním centrem významné turistické oblasti mezi 
Krkonošemi a Orlickými horami a důležitou křižovatkou 
turistických cest. Návštěvníky láká především 
náchodský zámek s proslulými gobelíny, ale i lázně 
Běloves s minerálním pramenem Ida. Náchod je hraniční 
město s Polskem.85 

85 Srovnej viz Josef Bělohlav, Náchod, s. 1-2. 
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6.2 Po stopách Dannyho Smiřického 

Josefu Škvoreckému nešlo o pouhé realistické 
popsání míst, ale snažil se zachytit magické kouzlo, 
jímž na něj Náchod působil. Nejmilejšími místy mu 
nebyla místa nejznámější, ale ta, kde něco osudového a 
kouzelného prožil. Do konkrétních míst zasazoval 
jednotlivé příběhy tak, jak je pociťoval, tudíž bez 
příkras. Vydáme-li se po stopách jeho hrdinů, kráčíme 
tudíž v šlépějích jeho vlastních. Za ta léta se však 
město změnilo, některé domy byly zrekonstruovány, jiné 
byly rozbourány a mnoho míst bylo úplně srovnáno se 
zemí. Přesto genius loci zůstává. 

Při popisu míst jsem zvolila následující 
chronologii. Jako první je zmíněno náchodské okolí a 
přilehlá města, která jsou nezbytnou součástí a 
kulisou románů.86 Vlastní vycházku s výkladem je 
nejvhodnější začít u legendárního hostince Port Artur 
v Purkyňově ulici. Poté budeme směřovat z kopečka dolů 
směrem k pivovaru a vydáme se přes řeku Metuji. 
Pokračujeme dále do centra až k hlavnímu náměstí a 
nakonec se přesuneme směr Staré Město a na zámek. V 
orientaci nám pomůže mapa Náchoda viz příloha. 

Město Náchod je obdařeno krásnou krajinou, 
z jedné strany ho obepínají Krkonoše, z druhé strany 
Orlické hory a protékající řeka Metuje tvoří 
nejromantičtější úsek v pekelském údolí. Právě toto 
údolí si Škvorecký velmi oblíbil, často tu pobýval na 
chatě u kamaráda Bohumíra Španiela (v jeho knihách 
Rosťa Pitterman). V románu Prima sezóna v kapitole 
Vyhlídka z věže je však chata přemístěna blíže 
k Ostašským skalám, kam hrdina Danny provázel 
milovanou horolezkyni Irenu a ne jednou se ji snažil 

86 Pozn. lázně Běloves, ostašské skály, pekelské údolí, Dobrošov atd. 
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zlákat do Rosťovy chaty. V knize jsou Ostašské skály 
přejmenovány na Ledečské skály. 

„Tentokrát byl plán tutový a bylo to vymyšleno 

tak: Zdeněk Pivonka odjel do Prahy k rodičům, protože 

dostal telegram, že mu onemocněla matka. Irena už 

dávno Rosťovi slíbila, že mu bude sedět modelem 

k portrétu, a protože tou dobou patřilo k ctižádosti 

všech kosteleckých holek mít od Rosti portrét, nebude 

se Irena zdráhat využít Zdeňkovy nepřítomnosti a 

přijít do Rosťovy chaty v lese, kterou používal jako 

svůj ateliér. (...) Já jsem podle toho plánu měl, jako 

rozervaný marnou láskou, bloudit ten den po lese a 

jako náhodou zabloudit po obědě do Pittermanovic 

chaty. "87 

Nejkrásnější výhled do kraje je z Dobrošova 
(v knihách Černá Hora), kde v jedné chalupě bydlela 
Dannyho milá Naďa (Příběh inženýra lidských duší, 
1977) . V restauraci dobrošovské rozhledny hráli 
Dannyho kamarádi karty a v zimě se odtud do města 
sáňkovalo. Nedaleká Běloves je v knihách také 
častokrát zmiňována. V knihách je pojmenována jako 
Bíloves a Danny si tam často chodíval pro ,,vostrou 
vodu" (minerálka Ida). 

,,Ahoj duše!" pozdravil jsem ji. 

,,Ahoj," řekla, dost upjatě. 

,,Co že deš tak sama?" 

,,To se nesmí?" 

,,To se nemá, " řekl jsem a nabídl jsem své služby. 

,,Doprovodím tě." 

,,Dnes užs jednu doprovázel, ne? Mám dojem. " 

,,Já? Jaks na to přišla?" 

87 Cit. dle: Josef Škvorecký, Prima sezóna, s. 147. 
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,,No copak tady asi děláš? Vždyť tady nebydlíš. Nebo 

bydlíš?" 

,,Byl sem v Bílovsi pro vostrou vodu." 

,,Jo? A kde jí máš?" 

,,Nojo. Žádnou jsem neměl."88 

Naše vycházka po městě začíná v Purkyňově 
ulici, kde se nalézá legendární hostinec Port Artur 
(podle dřívějšího pravopisu Port Arthur), kde 
probíhaly zkoušky slavného jazzbandu Slávka Zachovala. 
,,Nejrealističtější reálie z mých románů je patrně Port 

Artur, neboť té historické hospody se vývoj téměř 

nedotkl. Mám dojem, že fasáda je dokonce původní, 

aspoň podle toho vypadá."89 

I dnes vypadá Port Artur stále stejně, snad jen 
s tím rozdílem, že byla nedávno vyměněna stará okna za 
nová (bohužel plastová). Seděli jsme v Port Arthuru a 

Benno řekl: ,,Tak revoluce se vodkládá na neurčito." 

,,Jo," řekl jsem a strčil jsem si plátek do úst. ,,Z 

technickejch důvodů, ne?" Bambusový plátek chutnal 

jako vždycky příjemně. Hrál jsem na tenora taky z toho 

důvodu, že se tak příjemně cucal.90 

Dále sejdeme z kopečka směrem k pivovaru, kde 
opravdu sídlilo v květnu 1945 československé vojenské 
velitelství. Přejdeme přes most na druhou stranu řeky 
Metuje a na protějším břehu vidíme dům, ve kterém 
bydlela Dannyho láska Irena. Irenin otec byl pan rada, 
bydleli ve druhém patře. Před Ireniným domem se 
rozprostírá Husovo náměstí a park, v knihách ovšem 
přejmenované na Žižkovo náměstí a Žižkův park. Husovo 
náměstí je mnohem mladší než dále zmiňované Karlovo. 
Vzniklo ve 20. a 30. letech 20. století na rozlehlé 

88 
89 
90 

Cit. dle 
Cit. dle 
Cit. dle 

Josef Škvorecký, Prima sezóna, s. 20. 
Josef Škvorecký, Náchod, to krásné město Kostelec, úvod. 
Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 245. 
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nezastavěné Pivovarské louce. Bylo pojmenováno po 
Mistru Janu Husovi jako památka na rok 1915 (500 let 
do upálení Husa). Pokud bychom se vydali Palachovou 
ulicí a poté se napojili na ulici Pražskou, došli 
bychom k Obchodní akademii. ,,Pustil jsem se po ochozu 

a zahnul na roh. V altánu uprostřed jižního ochozu 

někdo seděl. Viděl jsem kus klobouku a záda v zeleném 

hubertusu. Opřel jsem se o kamenné zábradlí a zadíval 

se na město. To jsem udělal už mnohokrát. Černá Hora, 

stráň, les, nemocnice, Port Arthur, obchodní akáda, 

soud, pivovar, most. Okresní dům a v něm pod lesem 

Irenin byt. "91 

V těsné blízkosti, napravo od Irenina domu, je 
vila rodiny Mánesů. Zde bydlel Benno a jeho rodina a 
muzikanti se zde často scházeli a nacvičovali. 

,,Benna jsem zastihl u večeře. Seděl ve svém 

pokoji v druhém patře Mánesovic vily a cpal se 

bramborama s tvarohem. Na stěnách měl všude kolem 

fotky jazzových muzikantů, nad pianem Louise 

Armstronga, vedle něho Andrews Sisters, nad stolkem 

v rohu, kde večeřel, Kamila Běhounka a Emila Ludvíka. 

Mlaskal a zapíjel brambory podmáslím. "92 

Za vilou směrem k nádraží stojí rohový dům a 
v něm bydlela Dannyho další láska zvaná Dagmar (ve 
Zbabělcích) a v Prima sezóně - jakož i jinde - nazvaná 
Marie. 

Dále kráčíme s Dannym do středu města, až 
dojdeme na křižovatku k hotelu Itálie (v knihách 
Granada). Avšak dnes už okolí vypadá úplně jinak. Na 
křižovatce je vystavěn nový kruhový objezd, i hotel 
Itálie je krásně zrenovován a továrna Metallbauwerke, 
kde Danny za války pracoval (Příběh inženýra lidských 

91 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 324. 
92 Cit. dle: Josef Škvorecký, Prima sezóna, s. 65. 
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duší), je srovnána se zemí. Místo ní byly postaveny 
nové domy. Hned naproti dnes už zbourané továrny 
nalezneme náchodské vlakové nádraží, kde Danny prožil 
několik milostných schůzek. Na rozhraní ulic Kamenice 
a Plhovská nalezneme krásně zrekonstruovanou 
Španielovu pasáž, kde stále bydlí B. Španiel (románový 
Rosťa Pitterman). 

Pokud bychom pokračovali dále ulicí Plhovskou, 
po levé straně narazíme na Mautnerovu přádelnu, nyní 
Tepna Náchod. Ve Zbabělcích je přádelna nazvaná jako 
nová přádelna, v Prima sezóně název zůstává. Celý 
tento komplex se bude v nejbližší době bourat a 
vznikne zde nákupní středisko. 

,,Proplul jsem proudem se svýma židovkama a 

zamířil jsem k Lewithovic kantýně. Bílá betonová 

budova nové přádelny, kterou postavili Lewithovi právě 

včas pro Němce, svítila na slunci jako palác a podél 

železničního plotu postávali a posedávali uprchlíci."93 

Dále se dostáváme na Kamenici, která je stále 
hlavní ulicí města. V knihách známá jako Jiráskova 
třída. Danny bydlel s rodiči v domě čp. 13 6 ve třetím 
poschodí. Jejich domácnost můžeme blíže poznat zejména 
ze Zbabělců a z Příběhu inženýra lidských duší. 
Škvorečtí skutečně bydleli v tomto domě řadu let. 
Josef se však narodil v bytě na Komenského třídě čp. 
266, kde bydlela rodina předtím. Nyní bych ráda 
objasnila, jak vznikl tento historický název Kamenice. 
Tento název pochází z roku 162 7, kdy bylo vydlážděno 
prostranství před Horskou bránou a v roce 1638 se 
dláždila neopracovanými kameny (tzv. kočičí hlavy) 
také ulice z náměstí k této bráně. Od té doby se jí 
říkalo Kamenice. Kamenice směřuje ke Karlovu náměstí a 
dál pokračuje Palackého třída. Karlovo náměstí bylo 

93 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 454. 
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původně Podbuční plácek, mezi oběma světovými válkami 
20. století přechodně nazývano Náměstí Republiky. 
V roce 1881 bylo však rozhodnutím obecního 
zastupitelství pojmenováno na Karlovo náměstí na 
počest krále a císaře Karla IV. a tento název nese 
dodnes.94 

Z Palackého třídy odbočíme do postranní uličky 
Hrašeho. Nalezneme tam pasáž Komerční banky (kdysi 
spořitelny) a odtud vedly dveře do městské knihovny 
vlevo a do městských lázní vpravo. V lázních se 
odehrálo mnoho scének, kde Danny okukoval Irenu a jiná 
děvčata, dále tam ve Zbabělcích zavedl Angličany na 
vykoupání. 

,,Well, let's go," řekl jsem a začal jsem 

přemýšlet, kam bych umístil další chlapíky. Zahnuli 

jsme do pasáže spořitelny a tu mě napadla dobrá věc. 

,,Nechtěli byste se vykoupat?" zeptal jsem se. ,,Sure," 

řekl děda a všichni ožili. Sure, říkali jeden přes 

druhého a bylo zřejmé, že potom touží. ,,Tak pojďte," 

řekl jsem a zamířil jsem s nima k městským lázním ve 

spořitelně. Dveře lázní byly otevřené a v nich stál 

pan Vimler, domovník a topič ze spořitelny, s tou 

bábou, co prodávala vstupenky.95 

Naproti ulici Hrašeho se nalézá ulice Krámská, 
která nese jméno po masných krámech, které tu stávaly 
už od středověku. Zde se nalézalo staré židovské 
ghetto a židovská škola. Tato místa už však v dnešní 
době nenalezneme, jsou nenávratně zničena. 

Pokud se opět vrátíme na Palackého třídu, 
otevře se před námi hlavní náměstí Náchoda -
Masarykovo náměstí. Historické označení ulic a 
prostranství se vyvíjelo postupně a pomalu, při malém 

94 Srovnej viz Náchodský zpravodaj, duben 2005. 
95 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 433. 
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rozsahu zástavby nebylo ani nutné. Náměstí neslo po 
dlouho dobu název rynk. Prvním úředně stanoveným 
názvem bylo ,,Velké", po roce 1918 změněno na 
„Masarykovo", po nacistické okupaci v roce 1939 
vráceno původní pojmenování ,,Velké", v rámci 
nacistické akce ,,V" nové pojmenování ,,Sieges - Platz" 
(Vítězné náměstí). Po 2. světové válce znovu 
,,Masarykovo", po únoru 1948 ,,Náměstí VŘSR a konečně 
v prosinci 1989 na shromáždění Občanského fóra 
slavnostně přejmenováno již potřetí na ,,Masarykovo". 96 

Na Masarykově náměstí se rozprostírá mnoho 
památek. Nalezneme zde Novou radnici - za protektorátu 
sídlo německého Regierungskommissara Keila (Kuhla). 
Hned vedle radnice přes ulici stojí pošta - pracoviště 
Ireny (Zbabělci). Dominantou náměstí je kostel sv. 
Vavřince, Dannyho zpovědní místo (Zbabělci, Příběh 
inženýra lidských duší). Horní stranu náměstí tvoří 
Městské divadlo čp. 74 - Hotel U Beránka (v knihách 
pojmenováno jako Beránek), Děkanství čp. 75 a Stará 
radnice čp. 1. Na faře se odehrála příhoda, kdy Rosťa 
s Dannym přepisovali matriku u důstojného pána Melouna 
za účelem antedatovat židovský sňatek.97 To se jim 
nakonec úspěšně podařilo. 

,,Dobrý den, důstojný pane, " řekl jsem. 

,,Smiřický," pravil. ,,Mohl byste na okamžik?" Mrkl jsem 

po Kristě. Než ze sebe sundá tu klec a tu paruku a 

smeje tu šminku, okamžik to potrvá. ,,Prosím, velebný 

pane." ,,Kdybyste mohl vedle na faru," řekl. ,,Je to -

víte - taková trochu choulostivá záležitost. Aby nás 

někdo nepřeslechnul." (...) Tak jsem šli. Fara stála hned 

96 Cit. dle: Náchodský zpravodaj, leden 2005. 
97 Srovnej viz Josef Škvorecký, Prima sezóna, s. 123. 
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vedle divadla, za tři minuty jsme seděli v kanceláři 

farního úřadu.98 

V téže kapitole, nesoucí název Zamřížovaný 
Charleston, se také odehrává nácvik studentské 
majálesové revue v Městském divadle, které se nachází 
v těsné blízkosti fary. Kavárnu hotelu Beránek 
navštěvoval Danny velmi často. 

,,Vyřešil jsem problém tak, že jsem celou 

přestávku zůstal na záchodě a kecal s Harýkem o filmu 

Celá škola tančí s Alicí Babs Nilssonovou, a podobný 

problém, kterou doprovodit ze školy, jsem obešel 

tím,že jsem se na poslední hodinu ulil a šel jsem na 

bukvicovou kávu do městského hotelu Beránek. (...) 

V kavárně bylo teplo a mně bylo příjemně, jak jsem tam 

seděl jako na přehlídce. Byla to opravdu prima 
99 

sezona. 

Z náměstí se dále vydáme Tyršovou ulicí a poté 
odbočíme vpravo do Zámecké ulice, která směřuje 
k zámku. Po levé straně se nám vynoří Bartoňova vila, 
kterou nechal postavit ve třicátých letech významný 
náchodský podnikatel Bartoň. Architektem vily se stal 
Pavel Janák. V knihách je však opět utajená pod názvem 
Šerpoňův zámek. Nyní sídlí v tomto objektu Centrum 
volného času - Déčko. Na rohu ulic Zámecká a Tyršova 
stojí bývalá občanská záložna, která je nyní 
v rekonstrukci (bude přebudována na hudební školu). 
Dlouhou dobu tu sídlila Okresní vojenská správa. Za 
občanskou záložnou směrem k trati nalezneme budovu 
sokolovny. 

,,Zapadl jsem do ulice z náměstí, šel jsem kolem 

lékárny, zahnul jsem u občanské záložny vpravo 

k Šerpoňovu zámku. Brzy jsem ho spatřil. Vypínal se na 

98 Cit. dle: Josef Škvorecký, Prima sezóna, s. 123. 
99 Cit. dle: Josef Škvorecký, Prima sezóna, s. 23. 
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malém vršku se záhony růží, které teď" ještě nekvetly. 

Kolem celého pozemku byla vysoká zed" s bodly nahoře a 

za ní alpínky a kus francouzského parku. Ve zdi byla 

obrovská mřížová brána, která mně vždycky připadala 

jako klec v zoologické zahradě, a přihrádka pro 

vrátného. (...) Byl to moderní zámek. Vystavěli ho ve 

třicátém roce. Vevnitř byly palmy a zimní zahrada a 

vodotrysk a taneční sál a hudební salón a spousta 

pokojů a koupelen. Láďa Šerpoňů měl svoje tři pokoje 

v hořejším poschodí ve věži. Byl odtamtud nádherný 

výhled na město a daleko za hranice a Láďa měl 

v pokojích klimpr a gramofon a obrovskou 

desetilampovku. "100 

Z Šerpoňova zámku se opět vrátíme do Tyršovy 
ulice a sejdeme Riegrovou ulicí do Mlýnské, kde se 
před námi rozprostře nádherná žlutá budova gymnázia. 
Podejdeme-li železniční trať, uvidíme vlevo za 
viaduktem místo, kde stával domek Skočdopolových. O 
jejich Přemovi se píše ve Zbabělcích i v Příběhu 
inženýra lidských duší. Zde zažil Danny nejen 
strastiplné vyučovací hodiny, ale hlavně příjemné 
trávení přestávek včetně bohoslužeb v aule, kde Danny 
ministroval u důstojného pána Melouna (Prima sezóna). 

Hned vedle budovy gymnázia se nachází kostel 
sv. Michala (v literární předloze sv. Matěj) . ,,Šli 

jsme rychle kolem Minaříkova knihkupectví a kolem 

občanské záložny a kolem tiskárny. Všichni se na nás 

dívali. A kolem sokolovny. Dívali se na nás všichni 

známí. Byli jsme národní hrdinové. Vykračovali jsem si 

a všichni nás znali a kolem nás tiší Němci v uválených 

uniformách a ověšení zbraněmi. Za viaduktem se objevil 

Svatý Matěj a za ním veliká žlutá budova gymnázia."101 

100 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 320. 
101 Srovnej viz Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 300. 
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Nyní se vydáme do Starého Města. ,,Cítil jsem, 

jak je to blbé, protože nemáme zbraně. Ale těch 

několik lidí, které jsme potkali, se na nás dívalo 

s úctou. A pořád pršelo. Začlo mi být zima. Mašírovali 

jsme přes náměstí, kolem sokolovny, kolem gymnázia a 

po Kocandě až k Poznerově fabrice."102 

Kocandou má Škvorecký pravděpodobně na mysli 
ulici Českoskalickou a hostinec U Stříbrného potoka, 
který zde stojí dodnes. V této ulici se také nalézá 
literární Poznerova fabrika, ve skutečnosti gumovka 
Kudrnáč. Na konci této ulice vpravo zabočíme a 
dostáváme se ke hřbitovu na Starém Městě. Ze hřbitova 
se nám naskýtá krásný výhled na Šerpoňovu přádelnu 
(skutečný název je Bartoňova přádelna), která je stále 
dominantou Starého Města. 

Nyní se přesuneme zpět k zámku, kam se Danny 
vypraví plhovskou strání utrhnout planou růži pro 
Karlu Marii Weberovou (Prima sezóna). 

,,Když jsem se zas, s dvojitýma porcema, vyběhl 

z cukrárny, holka už na náměstí nebyla. Nad náměstím 

se černaly zámecké věže, slunce se jich už dotýkalo, a 

jediná cesta vedla přímo k tomu magickému seskupení, 

do strmé stráně mezi šeříky, klikatá, plná 

oblázků. " (...) „Víte, kde je vojenský hřbitov? Rostou 

tam plané růže. Přineste mi jednu. Ale budu na vás 

čekat jenom," podívala se na hodinky, které jí visely 

na řetízku kolem krku zrovna mezi jejími kopečky. Na 

plášti měly z emailu vykládané bílé růže. jenom pět 

minut. Až vám řeknu teď -" 103 

Ve Zbabělcích se na zámek vydá Danny kolem 
Šerpoňova zámku (Bartoňova vila) ve spikleneckém 
poslání. Projde nádvořími a na zámecké terase ho čeká 

102 Cit. dle: Josef Škvorecký, Zbabělci, s. 360. 
103 Cit. dle: Josef Škvorecký, Prima sezóna, s. 57 - 58. 
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nemilé překvapení - Irena se Zdeňkem ve vzájemném 
objetí. Tato Dannyho cesta topograficky odpovídá 
skutečnosti, zatímco doběhnout za pět minut od 
plhovské stráně k vojenskému hřbitovu a zpět by 
pravděpodobně znamenalo překonání světového rekordu. 
V těsné blízkosti zámku se nachází výletní hospoda U 
Hřiba (zámecká restaurace), kam pozve Danny slečnu 
Weberovou na limonádu. 

Mezi stromy se objevila výletní restaurace U 

Hřiba. ,,Můžu vás pozvat na limonádu, slečno Weberová?" 

,,Na limonádu?" ,,Tady nic jinýho nemaj. Ledaže byste ji 

proměnila ve víno. Vy byste to jistě uměla."104 

Kousek od zámku se nachází v knihách zmiňované 
plhovské koupaliště - nazývané Jericho. Nyní má 
oficiální název Jiráskovo koupaliště. Zde zažil Danny 
s děvčaty nejedno dobrodružství. Když sejdeme ulicí 
Smiřických ze zámku až k Plhovu, dostaneme se na 
Plhovské náměstí, kde stával obchod s hudebními 
nástroji pana Burdycha. Sem chodil Danny s kamarády 
často okukovat výklad, i když už se tam stěží našel 
nástroj, který by za tu dobu neznali. 

,,Hele, Danny! Diž!" řekl Benno. Nevěděl jsem, na 

co se mám koukat. Stáli jsem před výkladem pana 

Burdycha, a všechno v něm bylo jako vždycky. Altka 

značky Toneking, která tam byla už dva měsíce, 

esklarinet, ten už tam ležel na slunci nejmíň taky tak 

dlouho. V rohu eufonium, staré teprve čtrnáct dnů. 

Jinak nějaké housle, mandolína, pár foukacích 

harmonik, fialový bandoneón a krabičky s kalafunou a 

se saxofonovými plátky.105 

A proč pojmenoval Škvorecký ve svých knihách 
Náchod právě Kostelcem? Tuto otázku položil 

104 Cit. dle: Josef Škvorecký, Prima sezóna, s. 77. 
105 Cit. dle: Josef Škvorecký, Prima sezóna, s. 53. 
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Škvoreckému Jaroslav Suchý při přípravě knihy s názvem 
Náchod, to krásné město Kostelec. Škvorecký odpověděl; 
,,To je prosté. Náchod je jen jeden (až snad na nějakou 

vesničku v Jižních Čechách), kdežto Kostelců je celá 

řada. Tak jsem z unikátního Náchoda udělal více se 

vyskytující Kostelec. Proč? Asi z naivní úvahy, že mě 

nebudou moct napadat za cokoliv, co se v knize snad 

nebude líbit, protože to přece není ani o Náchodě, ani 

o žádném konkrétním Kostelci, neboť pokud vím, všechny 

Kostelce mají nějaký přídomek (Červený Kostelec, 

Kostelec nad Černými lesy apod.)."106 

Tomu přídomku se však ani on nevyhnul. Často a 
rád píše: ,,to krásné město Kostelec" a ve vzrušené 
chvíli: ,,to krásné, smutné město Kostelec". Epiteton 
,,krásný" svědčí o neutuchající lásce Josefa 
Škvoreckého k rodnému městu, do kterého se stále rád 
vrací.107 

106 Cit. dle: Josef Škvorecký, Náchod, to krásné město Kostelec, s. 117. 
107 Srovnej viz Josef Škvorecký, Náchod, to krásné město Kostelec, s. 
117 . 
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6.3 Didaktické materiály a pokyny pro učitele 

6.3.1 Vstupní informace pro pedagogy a nezbytné pokyny 

Nezbytným předpokladem jsou základní zeměpisné 
znalosti o místním regionu a jeho poloze, které učitel 
žákům nastíní a zdůrazní. V ideálním případě, kdy 
pedagog vyučuje ve stejné třídě jak občanskou výchovu, 
tak literaturu, lze využít zadání povinné či 
doporučené četby žákům, v něm zdůrazní literární dílo 
Škvoreckého a především doporučí vhodná díla 
(např.Prima Sezóna, Zbabělci), vzhledem k jejich věku 
a čtenářské zkušenosti. Na střední škole pedagog 
doporučí Zbabělce či Příběh inženýra lidských duší. 
Pedagog upozorní studenty, že se s touto látkou bude 
dále pracovat a zdůrazní žákům, aby se četbě věnovali 
pečlivě. Dalším důležitým předpokladem pedagoga je 
výborná znalost Škvoreckého literární tvorby, 
především tvorby týkající se Náchoda a výhodou je 
znalost místního náchodského regionu. 

6.3.2 Hlavní cíle 

Studenti se seznámí s rodištěm Josefa 
Škvoreckého, získají základní orientaci a znalost 
náchodských památek. Dokáží si dát do souvislostí 
literární fikci a skutečnost. 

6.3.3 Materiály a nutné vybavení 

Literární díla Škvoreckého (týkající se 
Kostelce - Náchoda), nakopírované testy pro žáky a 
dále slovníček památek (viz didaktická část č. IV) a 
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informace týkající se historie Náchoda (viz didaktická 
část č. I). Dále test a klíč k testu. 

6.3.4 Postup pedagoga 

Při vlastivědné vycházce je pedagog vybaven 
díly Zbabělců či Prima sezóny, ze kterých bude citovat 
konkrétní úryvky (zde využije didaktickou část č. II). 
Na konkrétním úryvku si žáci dají lépe do souvislostí 
konkrétní místa a postavy v dílech versus jejich 
reálné předlohy a existující místa v Náchodě. 

6.3.5 Zpětná vazba 

Při literárně - vlastivědné procházce si 
pedagog ověří, jak si žáci látku osvojili, co je 
v četbě zaujalo. Žáci dokáží odlišit svět fikční -
literární, od světa skutečného. Seznámí se s termínem 
literární fikce a fabulace. Po vlastivědné vycházce 
jsou žáci schopni se zorientovat v centru města, kde 
se obeznámí s důležitými náchodskými pamětihodnostmi a 
jejich historií, uvědomí si propojení do literárního 
světa. Součástí zpětně vazby pro učitele bude test, 
který ověří, zda byl pedagogův cíl splněn. Test bude 
rozdán žákům na konci vycházky. Na zpracování mají 2 0 
minut. Závěrečný úkol - esej je vhodný pouze pro 
gymnázia a časový limit na vypracování se zvyšuje na 
40 minut. Výsledky testu budou součástí pololetní 
klasifikace. 
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6.4 Test 
Jak jste dávali pozor na literárně-vlastivědné 
vycházce po Náchodě? 
Na vypracování testu máte 2 0 minut. 

1. Josef Škvorecký popisuje ve svých knihách fiktivní 
město Kostelec. Které skutečné město se skrývá za 
tímto pojmenováním? 

a) Červený Kostelec 
b) Broumov 
c) Náchod 

2. Černá hora je fiktivní název pro: 
a) kopec Dobrošov 
b) vyvýšeninu, která opravdu v Náchodě existuje 
c) pro pahorek, kde leží náchodský zámek 

3. V jakém uměleckém stylu je vystavěn chrám sv. 
Vavřince na náměstí v Náchodě? 

a) V renesančním 
b) V gotickém 
c) V barokním 

4. Jak se nazývá divadlo v Náchodě, které se mimo 
jiné honosí původními interiéry bohatě zdobenými 
malbou a zlatem a vzácnou Alšovou oponou z roku 1895? 

a) Městské divadlo Josefa Škvoreckého 
b) Městské divadlo Dr. Josefa Čížka 
c) Městské východočeské divadlo 

5. Náchodský zámek byl původně 
a) gotickým hradem 
b) vodní tvrzí 
c) rotundou 
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6. Náchod v současnosti hraničí s 
a) Německem 
b) Polskem 
c) není hraničním městem 

7. Kde bydleli Škvorečtí, resp. Danny? 
a) v Plhovské ulici 
b) na náměstí 
c) na Kamenici 

8. Z kterého Škvoreckého díla je tento úryvek: „Seděli 

jsme v Port Arthuru a Benno řekl: ,,Tak revoluce se 

vodkládá na neurčito." 

,,Jo," řekl jsem a strčil jsem si plátek do úst. ,,Z 

technickejch důvodů, ne?" 

a) Prima sezóna 
b) Zbabělci 
c) Příběh inženýra lidských duší 

9. Uveďte alespoň 3 náchodské památky. 

10. Napiš krátkou esej na téma Zbabělci J. Škvoreckého 
(či na jiné dílo, které jsi četl).108 

Především věnuj pozornost tomu, čím je dílo významné 
v literatuře, co přineslo ve své době nového, proč je dílo 
stále aktuální, nezapomeň využít nové informace z dnešní 
vlastivědné vycházky. 

108 Tento úkol vhodný pouze pro gymnázia, časový limit je zvýšen na 40 
minut. 
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Klíč k testu (pomůcka pro učitele) 

1. c) 
2 . a) 
3. b) 
4. b) 
5. a) 
6. b) 
7. c) 
8. b) 
9. např zámek, budova děkanství, chrám sv. Vavřince, 
kostelík sv. Michala, bývalá renesanční radnice, 
budova gymnázia, hotel U Beránka, Nová radnice, 
vojenský hřbitov atd. 
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6.5 Slovníček náchodských památek 

Bartoňova vila 
Po levé straně Zámecké ulice se nám vynoří Bartoňova 
vila, kterou nechal postavit ve třicátých letech 
významný náchodský podnikatel Bartoň. V knihách je 
však opět utajená pod názvem Šerpoňův zámek 

(Zbabělci). Nyní sídlí v tomto objektu Centrum volného 
času - Déčko. 

Bartoňova prádelna 
Je stále dominantou Starého Města. Škvorecký ji ve 
svých dílech utajeně nazývá Šerpoňova přádelna. 

Budova banky čp. 2 0 
Moderní architektura ze třicátých let podle projektu 
arch. Pavla Janáka. Vchod je zdoben vysokým reliéfem 
od nár. umělce B. Bendy. Nad okny druhého patra do 
náměstí jsou čtyři pískovcové plastiky Josefa Bílka. 

Bývalá renesanční radnice 
Radnice má pískovcový portál a od roku 1856 je o jedno 
patro zvýšená a upravená na okresní soud. Pískovcový 
pranýř byl obnoven 18 91 a vtesán do něho letopočet 
1659 . 

Budova děkanství 
Barokní jednoduchá stavba z roku 1727 stojící na 
Masarykově náměstí. Chová portrét náchodského kaplana 
a děkana Regnera - Havlovického z roku 1727. 
Na faře se odehrála příhoda, kdy Rosťa s Dannym 
přepisovali matriku u důstojného pána Melouna za 
účelem antedatovat židovský sňatek. To se jim nakonec 
úspěšně podařilo (Prima sezóna). 
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Dobrošov 
Náchodský vrch (622 m) s Jiráskovou horskou chatou, 
vystavěnou r. 1923 podle návrhu arch. Dušana 
Jurkoviče. Ve Škvoreckého dílech nese název Černá 

Hora. 

Dům čp. 105 na Kamenici 

Dnes Městská knihovna. Postavena ve třicátých letech 
podle projektu arch. Novotného. V hale nad vchodem na 
schodiště je bronzový reliéf prof. O. Španiela. 

Gotický děkanský chrám svatého Vavřince 
Je dominantou celého náměstí a pochází z počátku 14. 
století, má dvě cibulovité báně a cínovou křtitelnici 
z roku 1503, porušenou velkým požárem v roce 1663. 
V předsíni hlavního vchodu je deska s letopočtem 1570 
a se znaky a jmény Albrechta Smiřického a jeho choti 
Hedviky z Haznburka, babičky Valdštejnovy. Obrazy Jana 
Nepomuckého, sv. Anny a sv. rodiny maloval Gustav 
Vacek, který v Červeném Kostelci portrétoval mladičkou 
Boženu Němcovou. Ve Škvoreckého dílech byl Kostel sv. 
Vavřince Dannyho zpovědním místem (Zbabělci). 

Gymnázium 
Je rozsáhlá novorenesanční budova nacházející se 
naproti kostelíku Sv. Michala. V roce 1901 se reálka 
přestěhovala z budovy v Komenského ulici do vlastní 
budovy, v níž je gymnázium dodnes. V roce 1909 tu 
začalo působit místo sedmileté reálky osmileté reálné 
gymnázium. Stavba gymnázia trvala pouze jeden rok a 
náklady na ni činily téměř půl milionu korun. Vystavěl 
ji místní stavitel Josef Hakauf podle náčrtků 
pražských architektů Vratislava Pacovského a Jana 
Žáka. Slavnostně byla budova otevřena 18. září 1901. 
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Zde na gymnáziu zažil Danny nejen strastiplné 
vyučovací hodiny, ale hlavně příjemné trávení 
přestávek včetně bohoslužeb v aule, kde Danny 
ministroval u důstojného pána Melouna (Prima sezóna). 
V současné době nese gymnázium název Jiráskovo. 

Hotel U Beránka 
Secesní budova Hotelu U Beránka a Městského divadla 
Dr. Josefa Čížka z let 1912 - 1914 vznikla podle 
návrhu architekta Dr. Josefa Čenského. Budova se 
skládá ze dvou částí: hotelové - s restaurací a 
kavárnou a divadelní. V letech 1989 až 1994 proběhla 
celková rekonstrukce objektu za dozoru památkového 
ústavu v Pardubicích, neboť se jedná o chráněnou 
kulturní památku. Městské divadlo se honosí původními 
interiéry, bohatě zdobenými malbou a zlatem a vzácnou 
Alšovou oponou z roku 18 95. 
Škvorecký ve svých knihách označuje Hotel u Beránka 
jako Beránek a Danny zde zažívá nejedno dobrodružství. 

Hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele 
Původně románský a dnes gotický, býval farním kostelem 
pro starý i nový Náchod do počátku 14 století, kdy 
vznikl chrám sv. Vavřince. U kostelní zdi odpočívá 
děkan Regner - Havlovický (1794 -1852). 

Hřbitov na Starém Městě 
Náchodské pohřebiště od nejstarších dob. Na hřbitově 
je instalována deska upozorňující na významné hroby. 

Kostelík sv. Michala 
Nalezneme za železničním viaduktem na Komenského 
třídě, pochází z roku 1716. V letech 1809 - 1956 tu 
byl hřbitov, který byl upraven na městský sad. 
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Kostel sv. Michala se nachází hned vedle budovy 
gymnázia (v literární předloze sv. Matěj - Zbabělci). 

Nová radnice 
Byla postavena 1902 - 1904 v pseudorenesančním stylu 
podle projektu architekta Podhájského. Průčelí je 
bohatě ozdobeno barevnými figurálními sgrafity 
Mikoláše Alše, představujícími purkmistra, dva konšele 
a krále Jiřího z Poděbrad, na boční fasádě je zobrazen 
svatý Václav. V nároží věže je umístěna socha 
zakladatele města pana Hrona z Náchoda, zhotovená dle 
předlohy Mikoláše Alše Čeňkem Vosmíkem. V druhém patře 
radnice se nachází zasedací síň, která nyní slouží 
jako síň obřadní. Dnes slouží nová radnice jako sídlo 
Městského úřadu Náchod. 
Nová radnice byla za protektorátu sídlo německého 
Regierungskommissara Keila (Ve Škvoreckého dílech 
Regierungskommissar Kühl). 

Lázně Běloves 
Nalezneme je asi 2 0 minut od města. Vyvěrá zde 
železitá kyselka Ida. Lázně vznikly roku 1817 a léčily 
choroby cév, srdce a nervů. Škvorecký dává lázním 
literární název Bíloves a minerálku Idu nazývá 
„vostrou vodou". 
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Pošta 
Na Masarykově náměstí hned vedle radnice přes ulici 
stojí pošta - pracoviště Ireny (Zbabělci). 

Starý židovský hřbitov a židovské ghetto 
Hřbitov pochází ze 16. století a byl za 
okupace zlikvidován, na jeho místě v ulici 
bratří vznikl park. 

Vojenský hřbitov 
Pohřebiště padlých ve válce roku 1866. Oplocení a 
kaple z roku 1867. Na hřbitově jsou pohřbeni také 
příslušníci knížecího roku von Schaumburg - Lippe. 
Na vojenský hřbitov se Danny vydává utrhnout planou 
růži pro Karlu Marii Weberovou v Prima sezóně. 

Zámek 
Gotický hrad byl založen v polovině 13. století jako 
fortifikační objekt chránící průsmyk z Čech do 
Kladska. Prošel mnoha stavebními úpravami, především 
renesančními a barokními. V držení se vystřídaly 
význačné rody, především páni z Poděbrad, Pernštejna, 
Smiřic, dále pak Trčkové, Piccolominiové, Desforsové, 
Kuronští a Schaumburgové. Mezi majiteli byli i čeští 
králové. Zámek má pět nádvoří. Lze zhlédnout město 
z teras nebo věže, prohlédnout si gotické sklepy, 
kapli, Piccolominskou zahradu, anglický park a 
medvědárium. V těsné blízkosti zámku se nachází 
zámecká restaurace, literárně výletní hospoda U Hřiba, 
kam pozve Danny slečnu Weberovou na limonádu (Prima 
sezóna) .109 

109 Srovnej viz Oldřich Šafář, Náchod v obraze čtyř století, s. 22 - 25. 

německé 
Českých 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce, vlastivědně-literární 
studie o Josefu Škvoreckém a jeho díle, bylo v prvé 
řadě hlubší seznámení s osobností Josefa Škvoreckého a 
zdůraznění jeho významu, tak putování po Náchodě s 
přihlédnutím ke Škvoreckého dílu. Dalším cílem bylo 
rozpoznat a vyjasnit autobiografické rysy ve 
Škvoreckého díle. S přihlédnutím k mému studiu na 
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jsem věnovala 
určitou část své diplomové práce didaktice a 
vlastivědné vycházce po Náchodě. Didaktická část 
nabízí praktické využití získaných poznatků na různých 
stupních škol. Mým cílem bylo najít klíč 
ke Škvoreckého mystifikaci, objasnit a najít literární 
místa a zakotvit je do reálného prostoru. Ne vždy to 
bylo jednoduché. Škvorecký záměrně fabuloval a 
zaměňoval literární místa s reálnou skutečností a 
náchodská krajina se také bezpochyby za ta léta 
výrazně změnila. Bylo tudíž velmi těžké nalézt budovy, 
které už dávno neexistují. Některé z nich byly 
srovnány se zemí a místo nich vyrostly nové stavby. To 
vyžadovalo důkladné prozkoumání náchodského regionu a 
hlubší prostudování literární předlohy. 

Ke své práci jsem vedle literatury uvedené 
v seznamu využila vzpomínek náchodských pamětníků, 
zejména mé babičky Květy Bergrové, která mi ochotně 
pomohla s objasněním některých skutečností. Bez její 
pomoci by tato práce mohla jen stěží vzniknout. 

V první kapitole jsem nejprve představila 
osobnost Josefa Škvoreckého a jeho význam pro českou i 
světovou literaturu. Zmínka je věnována také jeho 
ženě, spisovatelce Zdeně Salivarové, která měla značný 
význam při založení exilového nakladatelství Sixty-
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Eigth Publishers. Zde jsem se držela osvědčené 
publikace Václava Krištofa Knížka o Josefu Škvoreckém. 

Další kapitola je věnována jeho nejznámější 
knize - Zbabělcům i dalším knihám, vztahujících se 
k jeho rodnému Náchodu a jeho antihrdinovi Dannymu. 
Čerpala jsem především z publikace Pavla Trenského 
Škvorecký. 

V kapitole Kdo byl kdo jsem se snažila najít 
skutečné předobrazy literárních hrdinů. Vzhledem 
k množství literárních postav ve Zbabělcích to byl 
úkol poměrně náročný. K rozluštění této hádanky do 
značné míry přispěl Mgr. Aleš Fetters, bývalý učitel 
náchodského gymnázia a literární historik svou statí 
nazvanou Jména osob ve Škvoreckého Zbabělcích. V 
pátrání mi také pomohla kniha Borise Mědílka a Josefa 
Škvoreckého Swing na malém městě. Text jsem pro 
přehlednost doplnila jednoduchou tabulkou a literární 
hrdiny jsem tučně zvýraznila. 

Rozsáhlejší část mé práce je věnována 
didaktice. Ta nabízí praktické využití nabytých 
poznatků, ke kterým jsem ve své práci došla. Kapitola 
je rozdělená do několika částí - na místopis, 
materiály pro učitele a nezbytné pokyny a závěrečný 
test, který poslouží jako zpětná vazba. Doplňkem je 
slovníček náchodských památek, který poslouží jako 
pomůcka pro učitele při literárně-vlastivědné 
vycházce. 

Doufám, že jsem tento cíl splnila a že bude 
tato práce užitečná pro pedagogy zajímající se o tento 
region. Diplomová práce nabízí využití hned v několika 
předmětech. Jedná se především o vlastivědu v rámci 
základů společenských věd a dále literaturu. Práce 
nabízí také základní historické a zeměpisné informace 
týkající se regionu. Především didaktická část 
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poslouží pedagogům jako manuál k uchopení tohoto 
tématu vůbec. Věřím, že má práce otevřela nový pohled 
na Škvoreckého, jeho dílo a především na Náchod. 
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Résumé 

Summary 

The Czech writer Josef Škvorecký is born in 
Náchod, Czechoslovakia, in 1924. Škvorecký graduated 
in 1943 from the Reálné gymnasium in his native 
Náchod. During the War he spent two years as a slave 
labourer in a German aircraft factory. After the 
Second World War, he started studying at the Faculty 
of Medicine of Charles University in Prague. Having 
finished the first term, he left the Faculty of 
Medicine for the Faculty of Arts. He studied English 
and Philosophy. He received his Ph.D. in Philosophy in 
1951.In 1952 - 1954, he performed his military service 
in the Czechoslovak army. He wrote his first novel, 
Zbabělci (The Cowards), between 1948 and 1949. Set 
during the last days of the Second World War, the 
novel was criticized when first published in 1958 for 
not depicting this historical event in a more heroic, 
Socialist-Realist manner. As a result, Škvorecký was 
unable to publish again until the early 1960s. 
Škvorecký received his doctorate in English literature 
at Charles University in Prague in 1951, after which 
he took up a career as a teacher and editor. He has 
also translated numerous works of English literature 
into Czech, including novels by Ernest Hemingway, 
William Faulkner and Henry James. Together with his 
wife, the author Zdena Salivarová-Škvorecká, he left 
Czechoslovakia in 1969. They settled in Toronto 
Canada, where they founded the exile publishing house 
Sixty-Eight Publishers in 1971. Sixty-Eight Publishers 
did much to keep Czech and Slovak literature alive 
during the Communist years, publishing the works of 
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exile writers as well as dissidents within 
Czechoslovakia. During this period, he was also a 
professor in the English Department of the University 
of Toronto. All the while, Škvorecký continued to 
write. Over 30 of his works have been published to 
date. Škvorecký has received several awards and 
honors, including the Neustadt Prize in 1980, the 
Governor General's Award in 1984, a Nobel Prize 
nomination in 1982 and both the Toronto Arts Award for 
Literature and the Czech Republic's State Prize for 
Literature in 1999. 

My dissertation introduces chapters: Biography 
of Josef Škvorecký, History of Náchod, Monument 
vocabulary, Who is who in Škvorecký's masterpiece -
autobiography features. My work is concluded by a 
homeland studies-based walk around Náchod. Because of 
my studies at Faculty of Education, I paid attention 
also didactics and sight-seeing trip to Náchod town. 
Our walk around Náchod starts - like novel The Cowards 
- in Purkyňova Street at the pub Port Artur, where a 
young jazz band once had its rehearsals. Afterwards 
Danny and the trumpet player Benno, accompanied by 
Benno's girlfriend Helen, passed the brewery and 
crosser the river Metuje. Over the bridge we can see 
the house where Irene lived. A bit farther on was 
Benno's home and a short distance from there stands a 
corner house, home of Danny's other great love Dagmar 
(The Cowards) , Mary by her other nickname, (The Swell 
Season) . Danny's home was at 136 Kamenice Street. The 
Škvorecký family lived there for many years, but their 
son Josef was born in their former flat at 266 
Komenského Street. The center of Náchod is the square. 
Here and in contiguous streets the stories of the 
majority of Škvorecký's works take place: The Cowards, 
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The Swell Season, The Engineer of Human Souls...The old 
town square is dominated by St. Laurence's Church, the 
origins of which date back to the 14th century, and 
the Town Theater and Town Hall, built in the early 
20th century. 

Except Škvorecký, many other artists studied at 
Náchod grammar school, which was founded in 18 97. The 
novelist Egon Hostovský and the film director Miloš 
Forman were students here and became well-known 
abroad. 

Many locations from the novels of Škvorecký 
look a little bit different now. My dissertation 
includes a rich illustration made by my friend, 
photographer, Hana Kalvachová. 
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