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Po stopách Škvoreckého "Kostelce" 
 
Téma  
Závěr návštěvy Josefa Škvoreckého v Náchodě patřil místům, o kterých spisovatel psal  
 
Příběh  
Náchod - Když poprvé po listopadovém převratu přijel do rodného města, bylo před volbami. Tehdejší 
porevoluční starosta Miroslav Čermák na jeho počest vystřihl jazzové saxofonové sólo. "Nejkrásnější 
předvolební projev, jaký jsem dosud slyšel!" smál se snad nejznámější náchodský rodák Josef 
Škvorecký.  
Od té doby spisovatel pobýval v Náchodě, jemuž dal ve svých knihách jméno Kostelec, několikrát. 
Poslední návštěva, spojená s oslavami Škvoreckého osmdesátin a s literární konferencí o jeho životě 
a díle, patřila k nejdelším. A když se s městem loučil, zase zněl jazz.  
Dost možná stejně jako před šedesáti lety, kdy budoucí literát chodil dvakrát týdně do náchodského 
hostince Port Artur na zkoušky protektorátního jazzbandu.  
Příběh překladatelský - po stopách Škvoreckého  
 
Dům má sice nová plastová okna, ale na oprýskané fasádě je nápis Restaurace Port Artur pořád 
zřetelný. Když do něj dorazila skupina českých a zahraničních bohemistů, trio mladých muzikantů 
spustilo Down by the Riverside, In the Mood a další jazzovou klasiku. "Až teď jsem zjistil, jakou má 
Port Artur skutečně skvělou akustiku," říkal překvapeně Michal Přibáň, jeden z čelných vykladačů 
náchodských reálií Škvoreckého díla.  
Zastávce v Port Arturu předcházela procházka po Náchodě. Pro většinu zahraničních účastníků 
konference to byla vůbec první příležitost prohlédnout si domy, ulice a další místa, která dosud znali 
jen z četby. "Já jsem znal Náchod pouze ze Škvoreckého knih, teď teprve všechno vidím na vlastní 
oči!" pochvaloval si kanadský překladatel Paul Wilson, který přeložil do angličtiny Škvoreckého 
romány Příběh inženýra lidských duší, Mirákl, Scherzo capriccioso či povídkový soubor Prima sezona.  
Příběh jazzový - hostinec Port Artur  
V Náchodě chodil Škvorecký do školy, poprvé viděl biograf i představení zájezdových divadel, 
studoval na gymnáziu, prožíval první studentské lásky, za války byl nasazen na práci v místní továrně, 
v Náchodě slyšel poprvé jazz - hudbu, která ho provází dodnes.  
Seděli jsme v Port Arturu a Benno řekl: "Tak revoluce se vodkládá na neurčito."  
"Jo," řekl jsem a strčil jsem si plátek do úst. "Z technickejch důvodů, že?" Bambusový plátek chutnal 
jako vždycky příjemně. Hrál jsem na tenora taky z toho důvodu, že se tak příjemně cical. Nejenom z 
toho důvodu. Člověk při hraní pěkně slyšel to bzučení. Zaznívalo v lebce, hezky pevně a kulatě a 
ušlechtile, a bylo to moc velké blaho, hrát na tenor. Tak taky z toho důvodu jsem na něj hrál. (J. 
Škvorecký - Zbabělci)  
"Nejrealističtější reálie z mých románů je patrně Port Artur, neboť té historické hospody se vývoj téměř 
nedotkl. Mám dojem, že fasáda je dokonce původní... Kdysi tam Lucie skutečně popíjela zelenou 
limonádu a velký band Slávka Zachovala zněl do protektorátní noci jako jazzové dynamo. Nikdy 
nepřestanu litovat, že po něm nezůstaly žádné nahrávky," píše Škvorecký v předmluvě publikace 
Náchod to krásné město Kostelec.  
Jméno dal hostinci ruský dálněvýchodní přístav Port Arthur, o nějž Rusové bojovali v roce 1905 s 
Japonskem. "Japonské obléhání přístavu se stalo symbolem této války, v níž sympatie Čechů stály na 
straně ruského národa," říká náchodský archivář Jan Čížek.  
Škvoreckého o rok mladšího druha Bohumíra Španiela (v románech Rosťa Pitterman) restaurace 
podnítila k namalování plátna Tanec v Port Arturu. Ve skutečnosti se však za protektorátu v hostinci 
netancovalo. "Za války nebyly taneční zábavy povoleny, chodili jsme do okolních vesnic, kde riziko 
prozrazení nepovolené zábavy bylo menší. Na Dobrošov, na Kramolnu, do Jizbice..." vzpomíná 
Španiel a dodává: "Já jsem tanec namaloval proto, že jsem chtěl zachytit mé a Pepíkovy kamarády z 
orchestru a zdůraznit, že ta hudba měla taneční charakter."  
Příběh studentský - Kamenice a hotel Beránek  
Španiel vyrůstal na náchodské Kamenici, v rohovém domě s obchody v přízemí, který dodnes nese 
název Španielova pasáž. "Dům postavil můj otec. Ke Škvoreckým, kteří bydleli v činžovním domě na 
Kamenici - tuším, že to bylo druhé patro - jsem to měl kousek," říká malíř. Na Kamenici se 
Škvoreckého rodiče přestěhovali z domku v Komenského ulici, kde se také v roce 1924 budoucí 
spisovatel narodil.  



Do gymnázia mířil většinou kolem hotelu Beránek. Jeho kavárna s okny obrácenými do náměstí dnes 
nese jméno po Danny Smiřickém, spisovatelovu alter egu. "V Beránku se hrávalo divadlo, vystupovali 
tam náchodští ochotníci. Jako studenti jsme tam chodili často. Později v Beránku hrávaly orchestry, a 
to nejen klasiku, ale na tehdejší dobu tam zněla docela moderní hudba," vypráví Španiel.  
Hovořit o místech, které dosud znáte jen z literatury, se samotným autorem se jen tak někomu 
nepoštěstí. Bohemisté měli štěstí dvojnásobné: ve Škvoreckém narazili na skvělého vypravěče. "On 
se projevuje sice především na papíře, ale přitom je skvělý vypravěč! Trochu déle to trvá, než se k 
tomu nechá přemluvit, ale když má kolem sebe okruh svých lidí, to se rozpovídá a je naprosto 
úžasný," popisuje dramaturg Václav Šašek, který se Škvoreckým spolupracoval na jeho filmových 
scénářích či televizním seriálu Hříchy pro pátera Knoxe.  
Příběh povstalecký - náchodští "zbabělci"  
První román Zbabělci, v němž Náchod alias Kostelec vystupuje, napsal Škvorecký těsně po 
komunistickém převratu. Než mohla kniha vyjít, rukopis ležel deset let ve spisovatelově šuplíku. "V 
původním strojopisu Škvorecký dokonce zachoval skutečná jména, ale jeho otec mu radil, aby je 
změnil, protože by z toho mohl mít nepříjemnosti," vzpomíná Španiel.  
Když se však v roce 1958 román, v němž autor vylíčil květnovou revoluci v Náchodě, objevil na 
knižních pultech, stejně z toho byl skandál. "Lidé v Náchodě hned poznali, o koho se jedná," usmívá 
se Španiel.  
Vyprávět o posvátném tématu květnového osvobození Rudou armádou jako o příběhu party mladíků 
zblázněných do jazzu a mladých děvčat bylo pro komunistické kulturní dohlížitele příliš silné sousto.  
Řediteli nakladatelství a několika redaktorům Zbabělci vynesli vyhazov, Škvorecký musel opustit 
redakci Světové literatury a zapomenout na spolupráci s tehdy začínajícím filmovým režisérem 
Milošem Formanem. "Byl to Škvoreckého vůbec první pokus o film. Měl se jmenovat Kapela to 
vyhrála. Scénář byl jednou večer na Barrandově chválen, ale ráno zakázán. Někdo pilný o záměru 
hovořil večer v rozhlase a údajně to slyšel prezident Novotný. A hned: Škvorecký! Zbabělci! Pryč s 
tím!" vzpomíná Václav Šašek.  
Závěrečné pasáže knihy se odehrávají v náchodském pivovaru, kde měl sídlit náchodský revoluční 
štáb a hlídali tam zajaté vojáky wehrmachtu. "Když končila válka, hlásili jsme se tam jako dobrovolníci. 
Jenže ke zbraním jsme se prakticky nedostali. Chodili jsme sem a tam a cvičili. Abych tak řekl, z 
vojenského hlediska, věc k ničemu. Je to v podstatě popsáno tak, jak to bylo," líčí Španiel.  
Příběh pamětnický - zbyli jen čtyři  
Málokdo, kdo spěchá kolem dnešního sídla okresního ředitelství policie, si budovu spojí se 
Škvoreckým. Když tudy chodíval jako gymnazista, neopomněl se podívat do oken ve druhém patře. 
Bydlela tam jedna z jeho neopětovaných studentských lásek. "Skrze listí stromu, který rostl před 
domem, jsem viděl její okno a za ním bylo světlo. Asi četla nebo se líbali se Zdeňkem. Dostal jsem 
velkou chuť se taky líbat." (J. Škvorecký - Prima sezona)  
Spisovatelův pobyt v Náchodě skončil, ale jeho program v České republice pokračuje. Dnes se v 
hotelu Myšlín v Mnichovicích, kde žije další hrdina ze Zbabělců, hudební skladatel Jaroslav Celba, 
bude opět mezi starými kamarády ze Zachovalova orchestru. Z jazzbandu už zbyli jen čtyři.  
Kromě Celby a Škvoreckého ještě Vladimír Nosek a Vladimír Šilhánek. Ten přijel na setkání ze 
Švýcarska. "Už jsme staří, na saxofon bych si netroufl, prsty už mi neslouží jako dřív, ale s Jardou 
Celbou si snad zahrajeme alespoň čtyřručně na klavír. Kdoví, kdy se ještě uvidíme," těšil se na 
setkání "zbabělců" Šilhánek.  
Po neděli Škvoreckého čeká v Praze autogramiáda, studenti Literární akademie ho uvítají na 
slavnostní imatrikulaci a promocích, 11. října obdrží od Nadace Charty 77 Cenu Jaroslava Seiferta.  
 


