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     Knih je mnoho. Tu a tam se vyskytne i skutečně dobrá, ale mnoho čtenářů potká smůla 
a v málo přehledném množství ji minou jako blízkého přítele v davu neznámých chodců. 
Ke škodě čtenářů i tvůrců se to často stává. Platí to také o spisovateli Josefu Plachetkovi, 
bytostně spjatém s krajinou Orlických hor. Životní rozcestí odvedla mnoho slibných autorů 
z literárních tratí. Někteří zazářili jako meteorit, který dopadl a čas ho brzy zavál do 
zapomnění. Jiní zase literatuře propadli, stala se jim věčnou Mekkou života a podřídili jí 
jízdní řády všech svých cest. Ne tak Josef Plachetka. Objevil se na literární scéně v 
sedmdesátých letech a nebylo pochybností, že se jedná o spisovatele mimořádně 
talentovaného a erudovaného. Získal řadu ocenění v různých literárních soutěžích, které v 
té době měly jistou váhu a pootvíraly dveře do literatury alespoň na malou štěrbinku. 
Josef Plachetka si je výrazně otevřel již povídkou ve sborníku Rozhovory (Kruh 1975). 
Když posléze v roce l978 vyšla novela Návrat až k ránu (Kruh), vzbudila zaslouženou 
pozornost. Především proto, že kniha nenesla obvyklé atributy prvotiny, byla zralým, 
plnohodnotným literárním tvarem. Plachetka potvrdil svůj talent na širší ploše, dokázal 
vymodelovat živé postavy, které v logice děje nacházely svá přesná místa. Řeka 
myšlenek je někdy samá leklá ryba, což platilo, platí a bude platit o mnoha knihách, které 
se rychle vytrácejí z čtenářského povědomí. Neplatí to o Plachetkovi. Jeho Návrat až k 
ránu je přes žírné lány i pustiny dlouhých třiceti roků stále kniha živá a čtivá.  
 
      Tehdy však nastal zlom. Nikoli odklon od literárního života, Plachetka se stále, třebaže 
spíše pasivně, podílel na literárním životě, stále zůstával součástí literárního dění. Život 
ovšem absolventa Vysoké školy strojní a textilní v Liberci odvedl na jinou kolej. Nebylo by 
spravedlivé nazvat ji vedlejší, neboť nejen literární krajiny rozkvétají a vydávají útěšnou 
úrodu: nastávají okamžiky, kdy sice neztrácejí význam, ale ustupují do pozadí. Jsou 
křižovatky, na nichž prostě nelze přehodit nastavení výhybky. Plachetka prošel řadou 
zaměstnání, v nichž se prosadil jako muž orientovaný na svobodný a tvořivý přístup, 
vnímavý ke všemu novému, rezervovaný i přístupný, cílevědomě působící na svoje okolí. 
Vůbec není od věci poznamenat, že se obdobně projevuje jako spisovatel. V každém 
okamžiku ví, co a jak chce psát, kam směřuje a proč, kde jsou hranice jeho autorské 
tolerantnosti vůči jeho postavám. Řadu let stál v čele obce, v níž žije, a v roce 2001 
připravil pozoruhodnou publikaci Byzhradec (vydal místní Obecní úřad), která stojí vysoko 
nad podobnou běžnou vlastivědnou a propagační produkcí. To již řídil rozsáhlé školské 
zařízení, každodenní dojíždění a spousta povinností a starostí jej až příliš odváděly od 
literatury. Nelze sloužit dvěma pánům, nelze sedět na dvou židlích najednou, občan 
Plachetka dostal přednost před spisovatelem Plachetkou. Ne tak docela, stále se 
drobnými pracemi k literárnímu cechu hlásil a literární cech v něm viděl perspektivního 
autora, jemuž je tvůrčí činnost vlastní v mnoha podobách. Potvrdil to pěticí kompaktních, 
jazykově vycizelovaných, dějově sevřených a myšlenkově bohatých příběhů, shrnutých v 
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půvabné knize Každým ránem znovu panna (Oftis 2OO5). Plachetka je hloubavý autor, 
který netvoří lehce, každá věta mu stojí za zamyšlení, úvahu, vybroušení. Nese v sobě 
výraznou autorskou odpovědnost za každé slovo, za každou myšlenku. Není mu zcela 
cizí ani jistý nadhled, úsměvnost a především zase - pochopení. Jako kdyby se omlouval 
za všechny, kteří na svých poutích škobrtli. Některé pasáže dostávají až prvky legend, 
Plachetka si toho však byl vědom a moudře, snad až trochu omluvně konstatoval, že 
žádná legenda nikdy nemá jedinou podobu. Mnohotvárnost jeho literárních postav 
dostává na relativně malé ploše velice plastickou podobu. Pozoruhodným fenoménem 
jsou Plachetkovy návraty (nejen v názvech obou knih) k ranní denní době. Snad to ovlivnil 
pravidelný rituál časného vstávání a s ním spojených ustálených zvyků: pozorný čtenář 
nutně nabývá dojmu, že každým ránem začíná něco nového, něco hezkého, něco 
přirozeně lidského. Přes mimořádné pracovní vypětí se rodí a nabývá definitivní podoby 
další Plachetkova kniha, opět s lehounce provokativním názvem Sběratel kalhotek. 
Několik porůznu publikovaných ukázek naznačuje, že Plachetka neslevil nic ze svého 
vysokého standardu a zůstává příslibem, zároveň však také trochu dlužníkem čtenářské 
obci. Ale rozhodně se nechystá (cituji z připravovaného rukopisu) k uložení do sklepa 
šťastného stáří. Intenzivní žití a neustálá tendence k seberealizaci nepochybně vydají 
další čistá rána. Plachetkovy ,,návraty k ránu" budiž návraty šťastnými a zároveň 
plodnými příklony k literatuře. Dluží je především sám sobě. Neboť kdosi moudrý řekl, že 
kdo může, ten musí.  
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