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Putování St. K. Neumanna naším regionem na podzim 1933

Aleš Fetters

Před osmdesáti lety, od 28. dubna do 28. října 1933, dělal básník Stanislav K. Neumann „cestu kolem republiky“. 

Při ní uskutečnil v řadě měst přednášky, u nás třeba v Ústí nad Orlicí, Jaroměři nebo v Trutnově. Z jednotlivých 

míst, jimiž putoval, posílal do Lidových novin fejetony. Ty pak shrnul do dvou knih s názvem Československá 

cesta. Zážitky z Čech jsou ve druhém svazku, v jeho třetí části nazvané Český podzim. „Jsou to jen dojmy dvou 

lidí, kteří si vyšli poznávat svou užší a širší vlast a nechali doma všechny vlastenecké reminiscence i předsudky,“

je poslední věta epilogu v knize. Neumann cestoval se svou tehdejší přítelkyní, o třicet let mladší Lídou 

Špačkovou. V textu najdeme místy i značně problematické politické názory, ale nám tu jde o jeho tehdejší pohled 

na náš region a v něm i např. na jiráskovskou tradici.

Na český severovýchod přijel 7. záříz Ostravy, kde trávil několik dní u své provdané dcery Soni, aby si odpočal po 

náročném putování podkarpatoruském a kratším tatranském. „Dosti náhodně, jen tak podle mapy, jsme si vybrali 

Kyšperk za východisko, ale nepochodili jsme špatně. Je to městečko opravdu půvabné, čisté, plné zeleně a květin. 

Půvabné, zelené, čisté jako celé orlické podhoří, které hladí mírně nervy a vlévá do srdce čistý optimismus.“ (173-

174) Z Kyšperka (dnešní Letohrad) se 8. září přesunuli do Jablonného nad Orlicí. Odtud pak 10. září „pěkným 

údolím Orličky … a českoněmeckou obcí Orličky, nejen velmi dlouhou, ale i velmi zdobnou a čistou, jsme 

vystoupili na Suchý vrch (1001 m). Je dnes neděle poněkud oblačná a větrná, ale dosti průzračná.“ Vadí mu 

„civilizace“ – silnička sem vedoucí, „výstavná Kramářova chata je procovský hotel s parkovištěm pro auta, ale Je 

tu dosud vysoké borůvčí a malení s hojnou úrodou a u cesty zas tvrdý hřib.“ (177-178) 12. září jeli z Letohradu 

odpoledne vlakem do Ústí nad Orlicí, kde měl večer přednášku, a 13. září pokračovali přes Častolovice do 

Rychnova nad Kněžnou. Tam byli od 13. do 15. září. „Prší už dva dny“, poznamenává si 15. září v Rychnově, 

„těším se už na Maxe Lederera, starého svého čtenáře a kulturního fanouška, který nás chce provésti krajem 

nejpopulárnějších spisovatelů českých.“ Byl to podle Neumanna „jeden kulturní sloup kraje, poněkud 

konzervativní, ale upřímný.“ Setkali se v sobotu 16. září odpoledne v Jaroměři, kde se ubytovali. V neděli 17. září 

si vyjeli sami vlakem do Náchoda a došli na Dobrošov. Citátem „Milá chato dobrošovská,“ začíná denní záznam a 

pokračuje: „těšíme se teplu uvnitř, neboť na pěkné silnici z Náchoda … přes Lipí a Jizbice bylo studené větrno, a 

nahoře (622) jsme šli mlhou, jejíž cáry zřetelně běhaly po lukách a zoraných polích. Těšíme se také pohodlí, neboť 

máme dnes nazbyt času. … O rozhled se ani nesnažíme; jsme spokojeni, že neprší. … V dobrošovské chatě … 

zastavili jsme se dnes jen mimochodem na malé túře z Náchoda do Nového Města nad Metují. Ovál nás tu poprvé 

duch Jiráskova kultu… A bylo mi v té chvíli Jiráska jaksi líto. Nikoli ovšem Jiráska-boháče a oficielního člověka, 

nýbrž Jiráska-básníka, který vyšel z chudoby a vydělával si na živobytí jako c. k. profesor.“ A vzpomíná, že „byl 

nějakou dobu můj profesor dějepisu na gymnáziu, … byl hodně suchý. Býval dokonce i pedantský někdy. … Byl 

po jistou dobu miláčkem mých chlapeckých let po – Julesu Vernovi. Velmi mně učinil tehdy sympatickou osobnost 

Václava IV. … Brzy jsem ho opustil pro jiné soudobější a většinou nedomácí lásky.“ Své úvahy o Jiráskovi končí 

pro nás velmi zajímavě: „mám jistý respekt k básnickému dílu /Jiráskovu/, pro mě sice už nestravitelnému, ale 

poctivému a pilnému. Oficielní pozice, do které ho pozdvihla osvobozená buržoazie česká, nemůže na tom nic 

změniti…“ Neumann už nezaregistroval, že Jiráska v podstatě do stejné „oficiální pozice“, byť s opačným 

znaménkem, pozdvihla Nejedlého marxistická interpretace. Obě oficiálnosti Jiráskovi zřejmě uškodily, z obou 

pohledů vidíme, jak spisovateli neprospívá politické zaškatulkování.

   Z Dobrošova šli pak „příjemným lesem do Pekla. … Divili jsme se, že tak dlouho sestupujeme. Zatím mimo 

hospodu dole, Jurkovičem předělaný starý mlýn, jsme přišli k soutoku Metuje s Olešenkou a velmi půvabným, ale 

zcela pohodlným údolím Metuje … jsme mašírovali klidně do Nového Města nad Metují. … Překvapením bylo pro 



nás městečko, totiž jeho stará část se starodávným náměstím a zámkem.“ K šesté hodině se vrátili vlakem do 

Jaroměře.

   V pondělí pak jeli s Maxem Ledererem autem do České Skalice a Hronova. V České Skalici navštívili starou 

školu a muzeum, tehdy ve staré radnici na náměstí, „prošli jsme ratibořické údolí Úpy, jeli jsme mimo zámek…, 

viděli jsme dvůr, Staré bělidlo…, také Gutfreundův pomník Babičky, který tu není valně oblíben… K prosté a čisté 

slávě Boženy Němcové nelze na tomto místě nic dodati.“ Kdežto v Hronově pak píše: „Zde je Jiráskův kult už 

poněkud vtíravý, jeho jména je tu příliš mnoho.“ Ale konstatuje a chválí: „Je zajímavé, jak ve městech, jimiž se 

právě touláme, je populární dosud divadlo a divadelní ochotnictví. … Příjemně vkusné a střízlivé je hronovské 

Jiráskovo divadlo, jímž nás důkladně provedl … čilý a veselý dr. K. /tj. MUDr. Kudrnáč, pozn. AF/ Ten je pakvezl 

svou „trpělivou Tatrou“: „Objeli jsme Hronov, nejprve dolů do Vysoké Srbské … a pak lesy až k Náchodu, kde nám 

ukázal pohled do města i do Pruska a z opačné strany na Krkonoše, na nichž byly ovšem mraky.“ A Neumann 

chválí vyhlídky z kopců kolem Hronova. Večer měl přednášku v Jaroměři. Tu si pak v Ledererově doprovodu 

prohlédl 19. září. Navštívili mj. i kostel sv. Mikuláše a „půvabné kouty na soutoku Labe s Úpou.“ Odpoledne pak 

s Maxem Ledererem jeli do Malých Svatoňovic, „abychom se v tomto rodišti Karla Čapka zastavili u starosty a 

důlního ředitele J. M. Vlčka, který mě znával v dobách Nového kultu. … Jsme na cestě do Trutnova, kde bude 

přednáška, a do Krkonoš, kde bychom chtěli míti jen přírodu. … Bydlíme v budově, kde Karel Čapek vyklouzl 

z maminky…“ Ve Vlčkově zahradě poznává araukarity, „jichž se tu mnoho vyskytuje u Tmavého dolu a u 

nedalekých Radvanic.“ A my dnes jen nostalgicky vzpomínáme na to, jak jsme se tam v mládí s araukarity 

setkávali. Dnes tam už na ně člověk nenarazí. Lidská nenechavost je roznesla do zahrádek, na skalky. Ve čtvrtek 

21. září si udělali procházku na Žaltman a po obědě 22. září „dovezl nás starosta autem do Trutnova. Po 

přednášce jsme seděli až do půlnoci v kavárně. Vzdali jsme se úplně a bez lítosti myšlenky, že bychom si mohli 

zajeti do Adršpašských a Teplických skal. Tahle pískovcová romantika nás jaksi neláká.“ Sobotu 23. září strávili 

patrně v Trutnově, v zápise z toho dne poznamenal: „Zítra konečně budeme míti zase trampský oddech na 

horách.“ V neděli 24. září odjeli vlakem do Svobody a autobusem do Pece, Obřím dolem vystoupali na Sněžku, 

vrátili se dolů a hřebenovkou došli ke Špindlerovce, kde ve vedlejší Adolfově boudě zvolili nocleh. Odtud pak další 

den sešli k Bílému Labi, před Dívčí lávkou odbočili údolím Bílého Labe nahoru k dnes už neexistující Rennerově 

boudě: „Vítr fičel, oblaka letěla, zřídka ponechávajíce trochu vůle dalekému slunci.“ Šli pak k Výrovce a odtud 

„rovnou dolů do Pece. … Autobusem jsme se vrátili do Svobody a odtud jsme odjeli vlakem do Trutnova; máme tu 

v hotelu zavazadla.“ Tím hotelem byl trutnovský Národní dům. Další den odjeli do Liberce.

Pozn.: Citáty jsou z knihy St. K. Neumanna Československá cesta. Deník cesty kolem republiky od 28. dubna do 

28. října 1933. Sv. 2. Praha: Fr. Borový 1935, ze stran 173-206.
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