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Ve stopách velkých 
pohádkářů           
František Uher           

 
     Josef Lukášek 
(narozen 15. 2. 1952) 
 
      Svoje pohádky má snad každá končina. I pohádkáře. Nejen Krkonoše, ale ani Orlické hory 
nevyšly naprázdno ani v minulosti, ani v současnosti. Jejich současným pohádkářem se stal Josef 
Lukášek. Profesí je pedagog, bytostně spjatý s rodným krajem, o čemž svědčí mj. i jeho členství v 
Horské službě. S pohádkami začal, po vzoru legendárních babiček, nejprve jejich vyprávěním. 
 
      Josef Lukášek pravidelně píše pro místní a celostátní periodika. Hloubavý zájem o kraj a život v 
něm přivedl nejprve Josefa Lukáška k literární činnosti zdánlivě okrajové, a to k psaní turistických 
průvodců a prací starosvětsky označovaných za vlastivědné. Nutno podotknout, že se autor 
dokázal oprostit od banalit a komerce. Jednotlivým materiálům dává nový, plastičtější rozměr a 
objevný impuls. V roce 1993 vznikl titul „Vítáme vás v Bedřichovce“, který vzbudil značný ohlas. 
Následoval „Průvodce Orlickými horami a Podorlickem“ (1994). V roce 2005 vyšla fotograficky 
bohatě vypravená práce „Přes Krakonošův revír a Kačenčinu říši za přírodními krásami, památkami 
a relaxací.“ Mezi propagačními materiály je tato práce skutečným skvostem. V roce 2006 završuje 
působení v této sféře titul „Rozhledny, vyhlídkové věže a místa dalekých rozhledů v Euroregionu 
Glacensis.“ 
 
      Práce na výše uvedených titulech přivedla autora ke kronikám a v nich ke zmínkám o 
nadpřirozených bytostech a jevech. Tedy – k pohádkám. Právě pohádková země je Lukáškovi 
literárně nejbližší. Jako Krkonoše mají svého Krakonoše, Orlickým horám je vlastní Kačenka. 
Bezmála zapomenutá. Počátkem šedesátých let ji v rozhlasovém cyklu nahradil Rampušák. Ne 
zcela náhodně: v Poláčkově románu „Bylo nás pět“ vystupuje Rampepurda, pocházející z klasickou 
literaturou vzpomínané obce Rampuše. Lukášek se však vrátil ke Kačence, aniž by na Rampušáka 
zcela zanevřel. 
 
      V roce 1996 vyšly Pohádky z Orlických hor, jejichž druhé vydání později připravil orlickoústecký 
Oftis, a vizme, celkový náklad dosáhl závratné výše 10 000 výtisků! Volné pokračování vydal Oftis v 
roce 2001 jako Pohádky z Orlických hor 2. O ilustrace se postarala výtvarnice Jarmila Haldová. Jen 
ojediněle se setkáváme s tak absolutním souzněním mezi spisovatelem a výtvarníkem. Josef 
Lukášek napsal obě knihy čistou, prostou, průzračnou češtinou a v současné době připravuje 
oběma knížkám mladší sestřičku, patrně nazvanou Pohádky z Orlických hor 3. 
 
      Zbývá zatím poslední Lukáškovo pohádkové dobrodružství, práce navýsost půvabná, 
překvapující nápadem, obsahem i výpravou. Vyšla jako marketingový projekt svazku obcí, což je 
samo o sobě počinem ojedinělým. Stejně jako náklad 5 000 výtisků. Výtvarně opět spolupracovala 
Jarmila Haldová. Jedná se o vskutku líbezný svazek pohádkových lístečků, spjatý sponou názvu 
Kačenčina pohádková říše (2004). Jednotlivé tuhé listy, vybavené fotografiemi a kresbami znaků 
devětadvaceti obcí, uvádějí pohádky s místním koloritem. Nenásilná, vkusná propagace nepostrádá 
význačný prvek osvětový a ve vztahu k dětskému čtenáři i výchovný.  
 



      Josef Lukášek, právem řazený k předním současným spisovatelům Orlicka, je tvůrcem 
originálním, literárním světem snad opožděně objeveným, ale stále objevujícím. Není z těch, kdož z 
podhůří Orlických hor pošilhávají po kluzkých úbočích Parnasu, ale již za ním zůstává zřetelná 
stopa. Snad každý autor v sobě tají určitý tvůrčí záměr. Nejednou ovšem zůstává u záměru. 
Prozraďme na Josefa Lukáška, že pomýšlí na dnes opomíjený a tolik potřebný klukovský román. 
Josef Lukášek se nachází ve věku, který naplnění tvůrčích záměrů umožňuje. Přejme čtenářům, 
aby se dočkali, neboť Lukášek je přemýšlivý tvůrce. Rozhodně si zasluhuje prozatím nikým 
neudělovaný titul pohádkového krále Orlických hor.  
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