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Literární průvodce Hradcem Králové

Petra Landsmannová

PĚTA, Jan. Literární průvodce Hradcem Králové. Hradec Králové: Knihovna města Hradce Králové, 2016, 226 s. 

ISBN 978-80-85059-49-6.

U příležitosti 120. výročí otevření Knihovny města Hradce Králové pro veřejnost vyšla nová publikace, která 

zaujme nejen hradecké patrioty, ale i milovníky literatury a kultury. Autorem je emeritní ředitel městské knihovny 

Mgr. Jan Pěta, jenž na úvod knihy píše: „V Hradci Králové žilo a tvořilo nezvykle mnoho spisovatelů. Bydleli v jeho 

domech, chodili po jeho ulicích, náměstích a nábřežích, snili v lukách při Orlici i Labi, hráli si na šancích.“

Kniha Literární průvodce Hradcem Králové jedinečně zachycuje atmosféru města a má sloužit jako průvodce k 

literárním vycházkám jeho historickým centrem i novodobými částmi. Postupně představuje jednotlivé domy spjaté 

s životem či dílem českých (a ve třech případech také slovenských) spisovatelů. K Hradci patří všeobecně známí 

literáti – Bohuslav Balbín, Karel Čapek, Jaroslav Durych, Karel Jaromír Erben, Viktor Fischl, Alois Jirásek, Jaromír 

John, Václav Kliment Klicpera, Rudolf Medek, Jiří Šotola, Eduard Štorch, Josef Kajetán Tyl, Emil Vachek aj. Ale 

ještě víc básníků, prozaiků a dramatiků je málo známých či zcela neznámých a dnes již zapomenutých. Na 

stránkách publikace se můžete seznámit také s jejich životem a dílem.

Dlouholeté archivní pátrání autora vedlo nejprve k napsání obsáhlého badatelského materiálu, který zahrnuje řadu 

odkazů, citací a zajímavých faktografických údajů. Tento text knihovna vydala elektronicky na stejnojmenném CD, 

které bylo prodáváno společně s knihou. Elektronická verze obsahuje i „hradeckou čítanku“ – ukázky literárních 

textů od různých autorů inspirovaných Hradcem Králové. Tato rozšířená verze knihy vyjde v březnu 2017 jako 

e-kniha a bude zdarma ke stažení na webových stránkách knihovny v rámci akce Březen - měsíc čtenářů.

Ale vraťme se k samotné „papírové“ knize, která má netradiční čtvercový formát a zajímavé grafické provedení. 

Každá kapitola je zvýrazněna jinou barvou - grafik Jiří Blahuš se nechal inspirovat pestrým logem Knihovny města 

Hradce Králové. U každého domu se v úvodu nachází současná fotografie, aby bylo zřejmé, o kterou budovu se 

jedná. Většina spisovatelů má u svého životopisného medailonku portrét či fotografii, nebo alespoň obálku 

knižního díla. K doplnění atmosféry jsou také často použity staré fotografie Hradce Králové ze Státního okresního 

archivu. Knihu doprovází abecední seznam hradeckých spisovatelů a seznam míst - „literárních adres“, aby se 

čtenářům lépe dohledávaly podrobnosti a jednotlivosti.

Publikace je rozdělena do kapitol, které tvoří pěší okruhy, jež vás provedou jednotlivými ulicemi či náměstími. 

V první kapitole samozřejmě nesmí chybět Malé náměstí, které je spjaté s divadlem a řadou dramatiků. Na 

Velkém náměstí je důležitý snad každý dům. Může se také pochlubit faktem, že se zde nacházela významná 

centra českého národního obrození, jejichž význam překročil regionální hranice. Jednalo se o staré gymnázium 

a Pospíšilovo nakladatelství. Dále pokračujeme Vzhůru ke katedrále. Tato kapitola pojednává o ulicích 

V Kopečku a Rokitanského, kde žilo několik českých spisovatelů, kteří patřili a patří k literárním hvězdám první 

velikosti. Čtvrtá kapitola nás zavede do nostalgických uliček starého města, kde bydlela řada literátů během 

studií, např. v biskupském kněžském semináři či v budově Borromea. Kapitola Na úpatí historického centra nás 

provází ulicemi při řece Orlici i Komenského ulicí. Také můžeme projít Labská nábřeží a doputovat až ke 

Gymnáziu J. K. Tyla, které navštěvovala řada známých i méně známých spisovatelů. Moderním městem nás 

provede kapitola Gočárův Hradec aneb Salonem republiky. Kapitola Hradecká předměstí je opravdu jediná, 

která představuje náročnější procházku, protože nás zavede od Pražského Předměstí přes Kukleny až na Nový 

Hradec Králové. Vždy se zastavujeme pouze v místech, kde se narodili či žili čeští beletristé. Závěrečná kapitola 

Na skok v Hradci přináší stručné informace o významných českých spisovatelích, kteří se v Hradci Králové 



nenarodili, nestudovali tu, nežili ani nezemřeli, ale město často navštěvovali. Pro některé z nich se dokonce 

královéhradecké reálie staly námětem jejich literárních textů.

Pokud vás publikace zaujala, můžete si ji za 289 Kč zakoupit v knihovně – v Centru celoživotního vzdělávání ve 

Wonkově ulici nebo na pobočce na Novém Hradci Králové. Případně si publikaci můžete objednat na e-mailu 

infostredisko@knihovnahk.cz, pošleme vám ji poštou.

Kontakt na autorku: landsmannova@knihovnahk.cz

Ukázky z knihy jsou k dispozici na webových stránkách knihovny: http://www.knihovnahk.cz/pro-

verejnost/sluzby/prodej-publikaci

Web knihovny: http://www.knihovnahk.cz

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


