
Zastavení čt r é: WWoollkkeerroovvaa  uulliiccee,,  
              UU  SSrr ččííhhoo  ddoolluu

       ... Leuteltova čt r  

Dnes se vydáme do jablonecké čt r i, která je t ochu od cent a města vzdálená. Ale ne 
zas až tak moc. Navštívíme ulice WWoollkkeerroovvuu a UU  SSrr ččííhhoo  ddoolluu. Obě jsou totiž spojené 
s osobou "básníka Jizerských hor" Gustava Leutelta.

Letos uply ulo sedmdesát šest let od doby, kdy GGuussttaavv  LLeeuutteelltt naposledy kráčel 
jablonecký i ulicemi a vnímal krásu a kouzlo našeho města i okolních Jizerských hor. 
V té době už to byl nemocný a osobními t agédiemi poznamenaný star  muž, jehož 
život í pouť se pomalu uzavírala. A uzavřela se daleko od domova, nemnoho měsíců 
poté. Sice s hořkostí, ale zároveň s jistotou, že jeho vyznání rodné krajině bude nadále 
žít v jeho příbězích.

Do našeho města přišel nat alo v roce 1925, kdy se sem celá rodina  přestěhovala 
z nedalekého Liberce. Nejdříve bydleli v dnešní Wolkerově ulici (hor í obr.). Zde jim 
posky l azyl  jejich přítel, ředitel městské knihovny JJuulliiuuss  SStt eeiitt. V roce 1929 jim  
byl za vydat ého přispění přátel postaven dřevěný domek v ulici U Sr čího dolu 
(spodní obr.). Oba domy v Jablonci stojí dodnes. 



Předkové Gustava Leutelta pocházeli jednak z rodu drobných zemědělců žijících 
v Jít avě, obci nacházející se pod Ještědsko‐kozákovský  hřbetem, jednak z rodu 
věhlasných šumburských lékař  a léčitelů Ki elů. Otec Gustava, Johann Michael, získal 
od září roku 1852 místo kantora v Josefově Dole, městečku ležícím v malebném údolí řeky 
Kamenice. Zde se také Gustav 21. září 1860 narodil. Okolní prost edí už od malička silně 
ut ářelo jeho vztah k přírodě, která obklopovala jeho domov. V Josefově Dole našla svoje 
působiště celá řada pozor hodných osobností. Jedním z nich byl FFiiddeelliioo  FFiinnkkee, učitel 
hudby, hudební skladatel a nadšený propagátor hudby Richarda Wag era, dalším 
JJuulliiuuss  SStt eeiitt, učitel a později ředitel městské knihovny v Jablonci nad Nisou. Oba zde 
vykonávali učitelské povolání, oba pojilo s Gustavem Leuteltem dlouholeté přátelst í, 
založené na společném zájmu o kult r í dění. 

Svoje dnes asi nejznámější dílo, soubor vy rávění KKnniihhaa  
oo  lleessee (Das Buch vom Walde), napsal Gustav Leutelt už 
v Jablonci. Stejně tak povídku DDookkttoorr  KKii eell. Tou se chtěl vrátit 
ke kořenům své matky a manželky, které obě pocházely 
z rodu tohoto zázračného doktora a léčitele.

Koncem dvacát ch a ve t icát ch letech se stal Leutelt 
oslavovaný  a uznávaný  regionálním spisovatelem, i když
 jeho dílo nebylo příliš rozsáhlé. Obsahovalo pět románů, 
povídky, pověsti a vlastivědné st die. Ve všech byl věčný  
námětem svět Jizerských hor a osudy jejich oby atel. 
Pr ní román DDoommyy  KKöönniigg  (Die Könighäuser) napsal až 
po čt icítce a čtenáři se dočkali jeho vydání v roce 1906. Děj 
příběhu zasadil do okolí Bedřichova a jeho hlavní myšlenkou 
se stal nesmiřitelný boj dvou selských rodů stejného jména – 
König . K jeho nejvý aznějším dílům určitě pat í román DDrr hháá  
tt áářř (Das zweite Gesicht) z roku 1911. Později ještě následovaly 
knihy DDoommoovv  vv  hhuuttíícchh (Hü enheimat), SSkklleenněěnnýý  lleess (Der Glaswald) 
a BBrreecchhššmmíídd (Der Brechschmied). 

S let  přišla veřejná uznání a ceny. Poetický st l jeho vy rávění přispěl k tomu, že se 
o něm začalo mluvit jako o bbáássnnííkkoovvii  JJiizzeerrsskkýýcchh  hhoorr. Lidé ho oslovovali Mist e. V roce 1941 
padl u Charkova jeho sy  Ar old, a to ho zcela zlomilo. Toužil už jen po jediném – najít 
klid v lůně přírody Jizerských hor. Bohužel jeho přání se nevy lnilo. Hned po skončení 
války byl spolu s manželkou vystěhován ze svého domku a dne 16. sr na 1946 byli oba 
přesunuti do sběr ého tábora v Rý ovicích, odt d o dva dny později odsunuti za hranice 
svého domova. Zemřel daleko od své rodné krajiny v dur ské vesnici Seebergen u Gothy 
dne 17. února 1947 ve věku osmdesáti šesti let.



 Ukázka z t orby Gustava Leutelta
ŠŠuumměěnníí  lleessaa

   V kor nách st omů dalekých plání vidíš přilétat vít  dříve, 
než ho ucítíš. Nejpr e se zaky ácejí břízy, pak se zavlní 
kor ny buků a zamávají napjaté paže smrků. Ucho ještě nic 
neslyší; tichý pohyb vzduchu právě jen vnímáš. Potom se něco 
mihne, zadržovaný nápěv, jako vydechnutí milovaných r . 
Pak všechno zase přikr je mlčení až na písničku kr e 
v uchu. A pak na tebe zaútočí nápor vět . Tiché zavanutí 
proti čelu, zabublání v uchu a pak stéká dolů po t áři jako 
mazlivý proud. Jak se vrací zpět, slyšíš jeho zvuk táhnout 
do dáli a ještě nasloucháš do chvíle, dokud poslední vibrace 
neutopí ve svist  přicházejícího vět . A pak tě přelijí 
vzdušné vlny úplně a přinesou ti vůni svízele a pr sky ič‐
ného dechu st omů. Na zemi jsou v pohybu stíny, t aviny 
a keříčky bor včí. 
   Jak z lesů stoupá šumění a zase klesá zpět, jak stále znovu 
přichází a odchází, vnáší t ělivě svou t alost do t é mysli 
a uklidňuje bouře v srdci. Když už věříš, že svištění pominulo, 
přijde zpět dvakrát silněji a jeho dech obrátí list  topolů 
světlý i r by vzhůr .

Ukázku z knihy Das Buch vom Walde přeložila Christa Pet ásková. 
Na vyobrazení je ukázka originálu a doprovodná ilust ace Eduarda 
Enzmanna.

Gustav Leutelt se stal ve své době velmi vážený  mužem, měl mnoho přátel a příznivců 
i mezi významný i osobnost i. Úzké přátelst í ho spojovalo s jablonecký  starostou 
KKaarrlleemm  RR..  FFiisscchheerreemm. Ten se v roce 1923 spolu s již zmíněný  Juliem St eitem zasloužil 
o založení LLeeuutteellttoovvyy  ssppoolleeččnnoossttii, která si vy kla za cíl vydávání a rozšiřování 
spisovatelova díla, ale i podpor  ostat ích míst ích t ůrců. Činnost společnosti byla pak 
po válce právě díky St eitovi v Německu obnovena. Stalo se tak v roce 1957 a dodnes tam 
stále působí a pečuje o kult r í odkaz sudetských Němců.  

V autorově rodišti byla v roce 2013 otevřena NNaauuččnnáá  sstteezzkkaa  GGuussttaavvaa  LLeeuutteellttaa. Stále velký  
dluhem ale zůstává vydání autorova díla v češtině. 



Soutěžní úkol č. 4:

Odpověď:
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Jméno soutěžícího: Podpis:
Kontakt (e‐mail nebo telefon):
Soutěžní list odevzdejte do 2. listopadu 2022 na oddělení pro dospělé čtenáře 
Městské knihovny Jablonec nad Nisou.

Podpisem st rzuji souhlas s účastí v soutěži Jablonecké literání putování, s jejími podmínkami, 
se zpracováním údajů uvedených v odpovědi u soutěžní otázky. 
Po ukončení soutěže budou veškeré údaje skar ovány.

Vydejte se na procházku ulicemi, kter i se kdysi 
procházel nejslavnější jizerskohorský spisovatel 
Gustav Leutelt. Od budovy g názia U Balvanu jděte  
ulicemi Skřivánčí a Wolkerovou, poté zabočte do ulice 
U Sr čího dolu. Zpět se vydejte ulicí Ner dovou. 
Během Vaší cest  byste měli projít kolem t í vil, které 
jsou zobrazeny na našich obrázcích. Vaším úkolem 
bude napsat, ve které ulici jaký dům stojí. Napovíme, 
že se jedná o t i ulice – Wolkerova, U Sr čího dolu 
a Ner dova. Všimněte si také, že na jednom z domů je 
uvedeno jméno významného jabloneckého architekta 
Ar eda Thamer se.
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