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Jaroslav Suchý

Aleš Fetters

(10. 1. 1921 – 26. 5. 2002, obojí v Náchodě) 

Před deseti lety 26. května zemřel už legendární knihovník PhDr. Jaroslav Suchý, dlouholetý ředitel 

náchodské knihovny, jeden z nejpřednějších kulturních pracovníků našeho regionu, zejména rodného Náchoda, 

jemuž a jeho kultuře věnoval celý svůj život a energii. Desetiletý hrál na Plhově titulní roli v Malém lordovi a stal se 

tak členem ochotnického spolku Tyl. Členem a pak i předsedou spolku byl až do zrušení spolků v roce 1950. 

Vystudoval náchodské gymnázium, maturoval tu v protektorátním roce 1940, kdy už byly české vysoké školy 

zavřené. Na gymnáziu založil a redigoval časopis Honíme se po učenosti, po maturitě byl redaktorem 

náchodského týdeníku U nás, po jeho zastavení Němci byl zaměstnán v městské knihovně, koncem války pak 

musel odejít pracovat do náchodské gumovky (Rubeny). Ještě za války vydal svou první drobnou básnickou 

knížku Rok návratu. Od let studentských uplatňoval svůj talent literární i organizační, divadlo, akademie, majáles, 

to byly jeho běžné aktivity. V roce 1947 hráli náchodští ochotníci jeho hru Blázen a princezna.

            Hned po skončení války odešel studovat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (doktorát 1952). Byl pak 

ředitelem náchodské (okresní) knihovny, při níž založil recitační soubor, zval na besedy a přednášky významné 

básníky, spisovatele i vědce, organizoval výstavy předních výtvarníků. K 60. narozeninám mu v roce 1981 

propůjčil prezident republiky medaili Za obětavou práci pro socialismus; čestná uznání obdržel i od rady ONV i 

MěNV. Knihovnu vedl do roku 1983, ale ani pak neodešel z kulturního života města. V roce 1990 se jako osobní 

přítel Josefa Škvoreckého stal jedním z propagátorů jeho díla, inicioval Náchodskou Prima sezónu, připravil 

reprezentační knihu Náchod – to krásné město Kostelec ad. Byl také prvním, kdo v 90. letech dostal Kulturní cenu 

města Náchoda. Regionální výbor SKIPu spolu s náchodskou knihovnou v roce 2000 vydal výběr z jeho textů i 

s jeho obrázky v publikaci Cestou knihovníka.
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