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Karel Poláček

Aleš Fetters

(22. března 1892 v Rychnově nad Kněžnou – viz níže)

            Karel Poláček se narodil před 120 lety – 22. března 1892 v Rychnově nad Kněžnou, 23. března o pět let dříve, tedy 

v roce 1887, v Hronově Josef Čapek. Dvě velké osobnosti z našeho regionu byly přáteli a měly obdobný osud. U jednoho ani 

druhého neznáme přesné datum úmrtí, jeden ani druhý nemají svůj hrob. Josef Čapek skončil patrně v dubnu 1945 

v koncentračním táboře Bergen-Belsen ve společné šachtě. Karel Poláček odjížděl 3. července 1943 s transportem do 

Terezína, odtud pak do Osvětimi, kde byl s tisíci dalších (možná 19. října 1944) likvidován. Podle jiného svědectví skončil jeho 

život až na pochodu smrti v lednu 1945 (21.?) někde u tehdejší Gleiwitz, dnešní polské Gliwice. Jistotu o datu a místu úmrtí už 

asi nikdy mít nebudeme. Což na významu díla nic nemění.

            Karel Poláček, synek z rodiny rychnovského židovského (v Čechách asimilovaného) obchodníka, studoval na tamním 

gymnáziu, studia dokončil v Praze, kde v roce 1912 maturoval. Po krátké „kariéře“ drobného úředníčka ho vtáhla do svého 

soukolí první světová válka. O poválečné místo přišel, když byla otištěna povídka Kolotoč, satira na poměry v úřadě, v němž 

pracoval. Josef Čapek ho přizval ke spolupráci v časopise Nebojsa a pak se sešli v Lidových novinách. Bratři Čapkové tam 

nastoupili 1. dubna 1921, první Poláčkův text si tam mohli čtenáři přečíst 20. dubna 1921. Byla to „povídka pod čarou“ 

Filatelista, zařazená pak do souboru Povídek pana Kočkodana, první Poláčkovy knížky (1922). Víme, že Karel Čapek pozval 

Poláčka mezi pátečníky. Podle vzpomínky Františka Kubky patřil Poláček „k pátečnickým vytrvalcům“. Poláček se zúčastnil na 

pozvání Masarykovo i legendární návštěvy pátečníků v Lánech 15. a 16. května 1926. Je i na známé karikatuře pátečníků, 

kterou její autor Adolf Hoffmeister datoval 9. prosince 1929. Josef Čapek pro svého redakčního kolegu Poláčka navrhl v roce 

1927 obálku a vazbu jeho knížky Okolo nás, rok na to vazbu na Dům na předměstí, jeho prózu pro děti Edudant a Francimor 

ilustroval 64 kresbami (1933).

            Karel Poláček byl autorem próz povětšině „jen“ humoristických či satirických. Řádka z nich posloužila jako náměty 

k filmům, první z nich, Muži v ofsajdu, už v roce 1931. Po úspěchu filmu následoval jakýsi „druhý díl“, Načeradec, král kibiců 

(1932; inspirovaný i Poláčkovou prózou Hráči), zdaleka ne tak úspěšný. Následovalo úspěšnější zfilmování Domu na 

předměstí. Ve všech třech herecky exceloval Hugo Haas. Jan Werich si zahrál ve filmu na Poláčkův námět U nás 

v Kocourkově (1934). Pak až v roce 1949 byl uveden film Hostinec U kamenného stolu, natočený podle Poláčkova románu 

napsaného a vydaného za protektorátu, podepsaného tehdy Vlastimilem Radou (Poláček jako Žid nesměl publikovat). 

Exteriéry filmu byly točeny v Solnici (u Rychnova nad Kněžnou).

            Rodné město nechal Poláček vejít do svého díla zejména v posledním období své tvorby. Jeho fejeton Paměti o válce 

rychnovské (v Lidových novinách 25. 12. 1935) zřetelně naznačuje směřování k nejslavnější knize Bylo nás pět, vydané 

ovšem až posmrtně (1946). Že Okresní město (1936; první díl cyklu) je rodný Rychnov těsně před první světovou válkou, to ke 

své značné nelibosti poznali mnozí občané Rychnova. Zachytil tam totiž je a život v městečku značně satiricky. Na Poláčka 

tehdy mnozí zanevřeli. To se ovšem změnilo zejména válkou a jejími důsledky a asi pak i těmi pěti rychnovskými kluky.

            Rychnov si dal Poláčka do svého štítu. Dokládá to pravidelné Poláčkovo léto, ale zejména literární sympozia. První se 

konalo v březnu 1992 k stému výročí Poláčkova narození. K němu byl vydán útlý sborníček 100 let Karla Poláčka, sborník 

příspěvků z konference pak vyšel s názvem Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním. Soubory příspěvků byly vydávány z 

každé další: v květnu 1995 bylo téma O Karlu Poláčkovi a o jiných; v květnu 1998 Lidové noviny a Karel Poláček; o tři roky 

později Pátečníci a Karel Poláček (2001), další Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století (2004) a 

zatím poslední (2007) Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. Všech se zúčastňovali přední literární 

vědci, spisovatelé, historikové i další odborníci. Materiály sborníků zůstávají nedocenitelným zdrojem informací i pohledů na 

Poláčkův život i dílo. Na závěr rád připomínám v té souvislosti jméno dr. Jana Tydlitáta, obětavého organizátora konferencí, a 

jeho nasazení v souvislosti s Poláčkovým odkazem v rodném městě. Rychnov a Poláček jsou teď téměř synonymy.

Pozvánka na akci ke 120. výročí narození:

Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky
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