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Legenda Jaroslav Suchý

Věra Škraňková

Začínám psát svůj článek v den, kdy by se dr. Jaroslav Suchý dožil devadesáti devíti let. Dnes je to téměř legenda, ale v roce 1972, 

kdy jsem nastupovala do náchodské knihovny, to byl člověk z masa a krve s velkou autoritou nejen u pracovníků knihovny.

K literatuře měl blízko. Už na gymnáziu založil školní časopis „Honíme se po učenosti“. Tam psal i kreslil ilustrace. Později 

zdůrazňoval, že byl první, kdo vydal Josefu Škvoreckému (takto mladšímu spolužáku z gymnázia) povídku. V devatenácti letech 

vydal básnickou sbírku „Rok návratu“. Kam se vracel devatenáctiletý student? Najdeme tam i verš „Zní slavně návrat, kdo už našel 

sebe“ a v dalších verších opěvuje domov. Sbírku si asi studenti rozebrali, protože vyšla i ve třetím vydání. Když byly za války zavřené 

vysoké školy, pracoval v regionálních novinách „U nás“ (do roku 1942, kdy Němci týdeník zastavili) a „Jiráskův kraj“ (v roce 1945). 

Psal jednoaktové hry, které uváděl s plhovskými ochotníky. O vánočních prázdninách v roce 1946 napsal divadelní hru „Blázen a 

princezna“. Byla poctěna Cenou Ústřední matice divadelního ochotnictva českého a vydána tiskem v roce 1947. V dovětku autor 

píše: „Hra Blázen a princezna chtěla být hrou o rozčarování, o tom, že se z dálky všechno tak hezky leskne, a přijdeš k tomu a je to 

jen sluníčko na vodě. Ale když se děj svažoval do této roviny smutku, ty ses, Honzo, vzbouřil. Jsi z těch, kteří chodí hlavou proti zdi. 

Zaplať Pámbu za to.“

V dalších letech, aby si člověk udržel práci, která mu byla i posláním, se moc hlavou proti zdi chodit nedalo. Po studiích na Filozofické 

fakultě UK v Praze se Jaroslav Suchý vrací do Náchoda, kde se v roce 1950 stává ředitelem knihovny. Za jeho vedení se knihovna 

stává kulturním stánkem města. V roce 1952 zakládá recitační soubor, který sbírá ceny na celostátních přehlídkách a festivalech. 

Nepodbízí se budovatelskými verši, ale ve Valdštejnské zahradě v Praze uvádí Puškinova Evžena Oněgina, v Třebíči sehrál satiru 

„Za rovnoprávnost mužů“ podle Stefanie Grodzinské, na Jiráskově Hronově mimo soutěž „Zpěvy staré Číny“. V Náchodě byly 

oblíbené večery poezie Jaroslava Seiferta na náchodském zámku. Někteří členové souboru účinkovali v knihovně při různých 

příležitostech až do osmdesátých let. I já jsem s nimi vystupovala v pásmu „Ženy v literatuře“.

Náchodská knihovna byla známá i svou výstavní činností. K výstavám byly vydávány katalogy s úvodním slovem Jaroslava Mervarta, 

který se také podílel na výběru exponátů, a v grafické úpravě Jiřího Zhibo, hronovského výtvarníka. Na vernisážích vždy vystupoval 

někdo z recitačního souboru. Na klavír hrál Jindřich Roubíček, ředitel galerie, dirigent náchodského Komorního orchestru Slávy 

Vorlové a také sochař. A tak mohli návštěvníci knihovny vidět: Pravěk v díle Zdeňka Buriana, Ilustrace Milady Marešové ke spisům 

Boženy Němcové (1961), Vojtěch Sedláček, Adolf Kašpar (1962), František Tichý – Kresby (1963), Karikatury a ilustrace Adolfa 

Hoffmeistera, Filmový plakát (1964), Umění a knižní obálka (1965). Propagováni byli i místní umělci: Jaroslav Cita, Bohumír Španiel, 

Lidová architektura na kladském pomezí v kresbě Karla Šafáře, Emil Tylš, Náchodské exlibris náchodských občanů a od 

náchodských výtvarníků. V roce 1976 zpracoval dr. Suchý koncepci a napsal text ke knize Náchod. Vyšla v nakladatelství Kruh v roce 

1976 v typografii dalšího náchodského rodáka Oldřicha Hlavsy s fotografiemi Bronislava Hofmana. V knihovně byla představena 

výstavou za účasti všech autorů.

A to jsme se ještě nedostali k samotné knihovnické práci. Knihovna měla už v padesátých letech tzv. doplňovací fond, z kterého 

poskytovala knihy neprofesionálním knihovnám okresu, které metodicky vedla. V mnoha vesnických knihovnách se začaly i prodávat 

knihy. V knihovnách okresu se zaváděl volný výběr knih, později střediskový systém. Dr. Suchý byl i komisařem soutěže Budujeme 

vzornou lidovou knihovnu, když náchodská knihovna byla jednou z prvních držitelů tohoto titulu. V roce 1968 byl u zrodu profesní 

organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků. O tuto organizaci se zasloužil i při jejím obnovení po letech zákazu v roce 

1990. Regionální výbor SKIP vydal k této jeho činnosti v roce 2000 brožurku „Cestou knihovníka“. Jsou v ní vybrané fejetony, projevy 

a kresby Jaroslava Suchého.

Jaroslav Suchý byl i organizátorem Náchodských knihovnických týdnů. Nekladl si malé cíle a vždy vše pečlivě připravoval. Tak Týdny 



získaly během let u knihovníků z celé republiky velkou popularitu. Uskutečnilo se jich deset. Ten poslední, v roce 1982, byl „O vývoji 

a perspektivách českého a slovenského knihovnictví“. Pondělí – dr. Svatava Matějovcová – Státní knihovna „České knihovnictví dnes 

a zítra“, úterý – Ing. Ján Haliena – Matica slovenská Martin „Dějiny slovenského knihovnictví“, středa – beseda se spisovatelem 

Václavem Erbenem a přednáška Ing. Ludmily Vlčkové „Staré tisky klášterní knihovny v Broumově“, čtvrtek ‒ Vlastimil Květenský 

„Knihovny Náchodska za obrození“, pátek – představení divadla jednoho herce, Miroslav Částek „Divoký holub – Monology na 

památku dívky Báry z povídky Boženy Němcové“. Vše se odehrávalo na cestách po náchodském okrese – v Náchodě, Polici nad 

Metují, Broumově, Novém Městě nad Metují a v České Skalici. To už bylo dr. Suchému 61 let a zřizovatel usoudil, že je ho třeba 

poslat do penze. A tak jeho ředitelská funkce i pracovní poměr skončily v roce 1983 po třiatřiceti letech intenzívní služby.

Dr. Suchý se však dál věnoval svým koníčkům – filmovému umění a literatuře. Dál vedl v Náchodě filmový klub, organizoval literární 

kavárny. Po roce 1989 se otevřely nové možnosti. Do vlasti mohl zavítat Josef Škvorecký. Dr. Suchý mu připravil uvítání v Náchodě a 

zorganizoval s ním několik besed. A připravil další knihu o Náchodě ‒ „Náchod, to krásné město Kostelec“ s podtitulem Putování po 

rodišti Josefa Škvoreckého. Kniha vyšla v roce 1994, ale už v roce 1992 propagoval spisovatele na svých procházkách Náchodem 

„Po stopách Dannyho Smiřického“, které nejprve nabídl knihovníkům v Bulletinu SKIP a později i náchodským čtenářům. A mne 

vyzval ke spolupráci. Od roku 1997 se v Náchodě koná studentský festival „Prima sezóna“. Vznikl také na popud Jaroslava Suchého. 

Snažil se i o popularizaci dalšího náchodského rodáka, který skončil v emigraci – Vratislava Blažka. O činnosti dr. Suchého svědčí i 

množství článků v knihovnickém a regionálním tisku. Za svou celoživotní knihovnickou a kulturní činnost byl oceněn v roce 1996 jako 

první nositel Kulturní cenou města Náchoda, v roce 2001 Cenou českých knihovníků SKIP a medailí Z. V. Tobolky.
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