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ABSTRAKT

Abstrakt v českém jazyce
Práce zachycuje životní příběh „self-made mana“ Jaroslava Šaldy, tvůrce a ředitele
Melantrichu, největšího tiskového podniku československé První republiky. Těžištěm
poznání jsou rozhovory s pamětníky, archivní dokumenty a literární zdroje. Každá
z kapitol představuje část z odpovědi na otázku: Jak je možné, že se z nemanželského
dítěte bez prostředků a univerzitního vzdělání stal člověk s rozsáhlými odbornými
znalostmi, častý host ministrů i prezidenta a mocný vládce mediálního průmyslu. Text ve
svém celku, pevně svázaný s historií českého národa a Melantrichu, reflektuje zkušenost
muže, který svůj život zasvětil budování, neboť konstruktivní, inovativní, vytrvalou
a tvrdou práci považoval za hlavní prostředek k jeho naplnění, klíč k úspěchu. Zobrazuje
osobnost ztělesňující známé rčení: Když se chce, všechno jde.

Klíčová slova
Jaroslav Šalda, Melantrich, Česká strana národně sociální, České slovo, Svobodné
slovo, Hvězda, Václavské náměstí, První republika, kapitalismus, podnikání, ředitel, tisk,
noviny, vydavatelství, nakladatelství, odbojová činnost.

Abstract in English language
This work depicts the life story story of a „self-made man“ Jaroslav Salda, the
creator and director of the Melantrich, the biggest printing company in Czechoslovak time
of so called First Republic. It is doing so by compiling interviews with period witnesses,
archival documents and literary sources. Each chapter is a part of the answer to the
question: How is it possible that the illegitimate child without funds and university
education had become the man with extensive expertise, the frequent guest of Ministers
and the President and the powerful head of the media industry? This text as a whole, firmly
tied to the history of the Czech nation and Melantrich, reflects the experience of the man
who dedicated his life to building, because he considered the constructive, innovative,
diligent and hard work the main means of fulfillment in life and the key to success.
It shows a person which embodies the adage: Where there is a will, there is a way.

Key words
Jaroslav Salda, Melantrich, Czech National Socialist Party, Ceske slovo, Svobodne
slovo, Hvezda, Vaclavske namesti, a time of so called First Republic, capitalism, business,
director, print, newspapers, Publishing Company, resistance activity.

1. ÚVOD
Copak to nestálo za to?
Copak to vždycky nestojí za to?
Za ten vzmach
a za to ztroskotání…1
1913. Nepatřil mezi ně. Nebyl typograf.2 Smáli se mu a říkali mu
paraplář.3 Neustále chodil po tiskárně, bral do rukou listy a doporučoval, co by
šlo udělat lépe. Sledoval každý detail. Bylo to k nesnesení. Stejně jako ta jeho
ďábelská mašina. Nevěděli si s ní rady. Součástky se ničily rychleji, než stačili
objednávat další. I přesto se nechtěl vzdát. Novoty, pořád zaváděl nějaké
novoty. Začalo to sazecími stroji, které jim braly práci. Se zájmem poslouchali
vyprávění o lidech, kteří se vlastním přičiněním, neotřelým postupem, vyšvihli
z podřadného postavení až do sfér nejvyšších. Ale jejich obdiv povětšinou
končil tam, kde začínalo vlastní úsilí.4
1938. Vše se třáslo, když jeho ohromné rotačky chrlily bílé proudy
potištěného papíru.5 Pracovaly rychlostí až pětadvacet tisíc výtisků za hodinu,6
rychleji než kterékoli jiné v Praze.7 Vydával přední české i zahraniční autory,
jedenáct denních listů a desítky dalších časopisů různé periodicity, které měly
své odběratele až ve Vídni a Paříži. V podniku, jehož byl alfou a omegou,

1

Báseň Ladislava Nováka; BUREŠ, Karel. V týmu s Foglarem: příběh redaktora legendárních časopisů.
Praha, 2009. Str. 151.
2
ŠALDA, Jaroslav. Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Praha, 1962.
Str. 228-229.
3
Tak se označovali lidé neodborní, bez vyučení. V původním významu se jedná o výraz pro deštníkáře,
který za nejistého počasí vyrážel do ulic s náručí deštníků a také je opravoval.
4
ŠALDA, Jaroslav. Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Praha, 1962.
Str. 94-95.
5
F. K. Hovory s nakladateli - IX. Dr. Bedřich Fučík, ředitel nakladatelství „Melantrich“. Přítomnost.
1932, roč. IX, č. 36, str. 569-573 [online]. Dostupné z
<http://www.pritomnost.cz/archiv/cz/1932/1932_7_9.pdf>. Str. 569.
6
ŠALDA, Jaroslav. Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Praha, 1962.
Str. 225.
7
BUREŠ, Karel. V týmu s Foglarem: příběh redaktora legendárních časopisů. Praha, 2009. Str. 89.
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zaměstnával na dva tisíce lidí.8 Panoval v něm čilý ruch, halasil pokřik
kamelotů, hrčela nákladní auta. „Byla to krásná podívaná i pro lidi, kteří
s tiskařinou neměli co dělat.“9 Jen kolem jeho pracovny se chodívalo potichu.
Zaměstnanci se ho báli. „Nikdo před ním nic neutají, chodí do podniku první
a jako poslední ho opouští,“10 povídali. „Dříve, než na člověka promluví svým
nakřápnutým, ale silným hlasem, který předem vylučuje nesouhlas, bedlivě si
ho prohlédne. Tak zjistí polovinu toho, co potřebuje vědět. Jeho mozek
neúhybně sleduje vlastní myšlenku a světlé oči při tom nepřestávají měřit
soupeře, přičemž soupeřem je mu každý, koho při práci oslovuje. Debaty
uzavírá rychleji, než se protivník dokáže vzchopit k námitkám, má-li vůbec
nějaké.“11 Respektovali ho, stejně jako mu spílali a bavili se na jeho účet.
Přezdívali

mu

plantážník.12

Parodovali

jeho

časté

„áno“,

šeptali

o nemanželském původu, vyhrávání prostředků na výplaty v kartách,13 žalobě
v kauze válečných půjček i věštbě cikánky. V očích intelektuálů byl kořistník
a jeho podnik jen dobře řízená továrna na peníze.14 Blízko k němu měli
nemnozí...

Na následujících stranách předkládám čtenáři portrét Jaroslava Šaldy,
zakladatele a pozdějšího generálního ředitele největšího prvorepublikového
tiskového koncernu Melantrich. Odstrkovaného plachého chlapce i dravého
podnikatele, gentlemana i autokrata, jemuž život přinesl strmé vzestupy i pády.
Portrét neobyčejně obyčejného člověka, svědka ohromné šlechetnosti i těžko

8

FEJLEK, Vojtěch. Melantrich 1898-1998: nepodlehne ani ohni ani meči. Praha, 1998. Str. 16-17, 121129.
9
ŠALDA, Jaroslav. Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Praha, 1962.
Str. 349, 350.
10
KAPLICKÝ, Václav. Hrst vzpomínek z dospělosti. Praha, 2010. Str. 105.
11
BUREŠ, Karel. V týmu s Foglarem: příběh redaktora legendárních časopisů. Praha, 2009. Str. 28.
12
Pro rozpínavost, s jakou si podmaňoval jednu oblast za druhou.
13
KAPLICKÝ, Václav. Hrst vzpomínek z dospělosti. Praha, 2010. Str. 105.
14
PEROUTKA, Ferdinand. Je pokladna Melantricha světový názor? Přítomnost. 1934, roč. XI, č. 25, str.
395 [online]. Dostupné z <http://www.pritomnost.cz/archiv/cz/1934/1934_20_6.pdf>.
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uvěřitelné brutality, který prožil jednu z nejrušnějších dob lidské historie, kdy
svět spojila železnice a rozdělily dvě celospolečenské války.15
Slovo portrét jsem zvolila záměrně. Vzniklo z latinského „pro-“
a „trahire“, což by se dalo volně přeložit jako „vytažení podoby“. Na rozdíl od
biografie vnímám, že lépe demonstruje limity objektivity, neboť akcentuje
přítomnost toho, kdo vede „pero“.

15

ABS. Studijní ústav MV. Zn. fondu: S. Fond: Sbírka různých písemností. Signatura S-511-5. Svazek II.
Str. 1,2.
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2. ZA RAKOUSKO-UHERSKA
Byla to éra národního obrozenectví. Rozvoj komunikací narušil
dosavadní uspořádání společnosti,16 pro hospodářské zájmy fungující na
principu pospolitosti.17 Vliv církve slábl. Intelektuálové přešli do služeb vědy.
Kriticky zhodnotili dějiny, hlavní význam přisoudili národu jakožto
nedělitelnému celku a začali zdůrazňovat jazykové a kulturní rozdíly. Stavěli
na

ideových

základech

francouzského

osvícenství,

na

vlasteneckých

ctnostech.18 Bojovali za sebeurčení, za vlastní místo ve světě. A právě do této
doby, přesněji 27. března roku 1880, přišel na svět, v pražské porodnici u sv.
Apolináře, nemanželský syn služebné Anny Šaldové.19 Dostal jméno
slovanského původu označující člověka slavného pro sílu či bujarost.20 Co se
týče příbuznosti se známějším literárním kritikem Františkem Xaverem, oba
pocházeli z rodu starých písmáků21 žijícího poblíž Ondřejova, Jaroslav ale jen
po přeslici.22 Druhá rodinná větev není známá. V záznamu policejního
ředitelství z roku 1925 je sice jako Šaldův otec uveden jistý František, ale
příjmení chybí.23 Samotný Šalda jeho totožnost pravděpodobně zjistil, neboť
později před nacisty prokázal svůj původ.24 Zřejmě šlo o nějakého sedláka,
u kterého Anna pracovala.25

16

KUČERA, Miloslav. Habsburská monarchie. Dokumentární seriál, Česko, 1994, 5x39 minut [online].
Dostupné z <http://www.youtube.com/watch?v=GZdMkLPAjTs>.
17
JOHNSON, Paul. Dějiny 20. století. Praha, 2008. Str. 42.
18
PETIŠKA, Eduard. Český Řím. Praha, 2011. BP. Univerzita Karlova. Str 35,36.
19
ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé
okupace. Praha, 2001. Str. 18.
20
Jaroslav. Jmena.zex.cz [online]. Dostupné z
<http://jmena.zex.cz/index.php?id=search&dotaz=Jaroslav>.
21
Písmák byl člověk bez systematického vzdělání, z lidových vrstev, který však znal základní
náboženskou literaturu a sepisoval historii své doby.
22
ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé
okupace. Praha, 2001. Str. 18-19.
23
NA. Zn. fondu: PŘ 1941-1951. Fond: Policejní ředitelství Praha II-všeobecná spisovna-1941-1950.
Signatura S 293/1 salda jaroslav. Karton 9810.
24
VAŇKOVÁ, Jana. Dcera Jaroslava Šaldy mladšího. [cit. 2012-01-18].
25
NEVOLE, Milan. Nakladatel a ředitel Melantrichu v roce 1990-1991. [cit. 2011-12-20].
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2.1 Dětství a dospívání
První roky svého života strávil jako práže26 v rodině chalupníka na
Benešovsku. Mnozí venkované tehdy žili na hranici bídy, živit věčně hladové
dítě vyžadovalo značnou dávku obratnosti. Chalupníkova situace se ovšem
brzy stala neúnosnou, pročež byl šestiletý Šalda poslán zpět k matce, do
Ondřejova, na malé selské hospodářství, kde žila u svého otce Hynka. Synův
příchod duševně nemocnou matku nepotěšil,27 často mu opakovala, že se měl
raději utopit při choceradské tragédii.28 Do konce života se s ním nesblížila.
Vřelý vztah k němu měl jen dědeček, bývalý pekař, díky kterému začal malý
Šalda číst, psát i počítat ještě před nástupem do obecné školy. Vyšel tak po
cestě svých předků. V dědečkových knihách psaných švabachem,29 v Bibli,
různých kalendářích a svázaných časopisech, například v Květech,30 našel
lásku k historii.31
Učil se výborně, hlavně dějepis, a v žákovské knihovně přečetl vše, co
bylo k mání. Několikrát. Zaujali ho především autoři Karel Herloš32 a Prokop
Chocholoušek33. Školu měl rád,34 tamní učitelé Pešek a Marek se k němu
chovali hezky, zatímco pro většinu místních byl jen panchart. Doma to měl
těžké. Už jako malý se musel pořádně otáčet. Aby se s matkou a dědečkem
uživili, vypomáhal u sedláků, sbíral klasy po žních, chrastí v lese, pásl kozy.
I tak neměli ani na to, aby mu koupili pořádně boty. Musel proto chodit do
školy v bačkorách, za které se styděl, takže tam častěji spěchal bos. „Zimy byly

26

Práže je zastaralý výraz pro nemanželské dítě z pražské porodnice nebo nalezince, za úplatu
vychovávané na venkově.
27
SEDMIDUBSKÝ, Jan. Portréty-Jaroslav Šalda. Český rozhlas [online].
Dostupné z <http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2426654>.
28
V červnu roku 1886 se na rozvodněné řece po několikadenních deštích potopila přeplněná loďka
s biřmovanci z Malé Strany (část Chocerad), Komorního Hrádku a přilehlých obcí. Osmnáct osob
utonulo.
29
Švabach je zdobné písmo pocházející z konce 15. století. Je jím tištěná např. Bible kralická.
30
Jednalo se o periodikum sloužící k osvětě české společnosti, redigované J.K. Tylem.
31
ŠALDA, Jaroslav. Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Praha, 1962.
Str. 3-5.
32
Karel Herloš byl německo-český spisovatel a novinář, který Čechy vyzval, aby skoncovali
s oslavováním bělohorské porážky jako dobrodiním pro český národ a všímali si důstojnějších období
vlastních dějin.
33
Prokop Chocholoušek byl český novinář a spisovatel, jež ve svých dílech připomínal bývalou existenci
českého státu, jeho ušlechtilé panovníky a dobu, kdy se národ dovedl bránit proti protivníkům. Hájil
práva prostého lidu a ideály svobody a rovnosti.
34
Obecná škola tehdy měla tři třídy, děti se učily čtení, psaní a počty. Chodilo se do ní od sedmi let a její
absolvování trvalo šest let.
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pro mne nejhorší, poněvadž jsem neměl nic kloudného na sebe. To znamenalo
věčně dřepět doma, zatím co ostatní chlapci se vydováděli na rybníce a na
svahu. A což ty dlouhé večery, kdy bylo málo petroleje na svícení a já
posedával u kamen a četl, aby to dědeček neviděl, při světle z otvoru ve
dvířkách kamen.“35 Zábavu skoro neznal. „Pamatuji se, že jednou
o choceradské pouti jsem dostal, nevím už od koho, celý čtyrák. To byl
měděný peníz velikosti asi naší pětikoruny a také její hodnoty. Tak jsem se
vypravil do Chocerad na pouť s ostatními kluky. Pouť mi mnoho
neimponovala a vše, čeho jsem si dopřál, byla za jeden krejcar kyselá okurka
s patřičnou porcí láku. Tři zbylé krejcary jsem přinesl matce domů.“36 Neměl
radostné dětství.
Prahu viděl poprvé od svého narození v jedenácti, cestu vlakem mu
zaplatil učitel Marek.37 Prostým obyvatelům se tam ale nežilo o moc lépe než
těm venkovským. Hlavní město nemělo ani pořádné vodovody,38 pilo se ze
studní a mnoho Pražanů, včetně Šaldy, tak prodělalo střevní tyfus.39 Tehdy
ještě netušil, že se tam o dva roky později přestěhuje natrvalo. Strýc, pražský
řezník, mu obstaral místo učně u Františka Martínka, mladého mistra v nově se
ustavujícím řemesle čalounickém.40 Šalda k němu přišel jako třináctiletý
vzpurný výrostek a až Martínkova vlídnost a trpělivost z něho vykřesala muže
obratného nejen v dílně, ale především v obchodě. Pod jeho vedením se brzy
ukázalo, že má Šalda ve vyřizování přání zákazníků šťastnou ruku. Martínkův
podnik vzkvétal.41
Kromě práce v dílně navštěvoval Šalda tříletou pokračovací školu pro
učňovskou mládež, kde se žáci seznamovali se základy účetnictví
a obchodování, ale i s historií národa a dějinami literatury. „Bylo to studium
35

ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé
okupace. Praha, 2001. Str. 21.
36
ŠALDA, Jaroslav. Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Praha, 1962.
Str. 9.
37
Tamtéž. Str. 7.
38
Pražské vodárenství. Vysoká škola chemicko-technologická. [online].
Dostupné z <http://www.vscht.cz/uchop/velebudice/voda/praha.htm>.
39
ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé
okupace. Praha, 2001. Str. 27,28.
40
Ačkoli se čalounictví začalo rozvíjet už koncem 19. století, tak obor Čalounická výroba byl na českých
školách oficiálně zaveden až po druhé světové válce.
41
ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé
okupace. Praha, 2001. Str. 23.
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náročné, ne tak pro šíři učiva, ale protože se do školy chodilo až po práci.“42
Na přelomu století se v českých zemích pracovalo šedesát hodin týdně, sobotu
nevyjímaje, od sedmi ráno do šesti do večera, s hodinovou pauzou na oběd.43
Učitelé přednášeli dvakrát ve všední den a v neděli dopoledne. Většina učňů
byla po desetihodinových směnách v málo větraných dílnách unavená, a tak
těžko držela pozornost. „Ale přece jen nás bylo dost, kteří jsme školu brali
vážně a uvědomovali si, že chceme-li v životě něco dokázat, že se musíme učit
a učit.“44

2.2 Léta bojů za vlast
Knihy vyplňovaly téměř všechen jeho volný čas. Kamarádů měl
poskrovnu a společnost nevyhledával, nevěděl, jak se v ní pohybovat.
Nevlastnil ani příliš prostředků. Martínek ho živil, provizi z prodeje mu proto
nedával. Snažil se ho vést k šetrnosti. Jen občas od něj Šalda dostal drobné na
přilepšenou. Z takto nabytých úspor pak kupoval především lístky do nedlouho
otevřeného Národního divadla. Komedie ho neoslnily, nebyl navyklý smíchu,
ale miloval hry historické. Začetl se do Šafaříkových Slovanských starožitností
či Palackého Dějin národa českého. Ovlivněn jejich myšlenkami se také začal
zajímat o politické dění. Prolistoval každé noviny, které mu přišly pod ruku,
a tak se seznámil se jmény a postoji význačných mladočeských i staročeských
poslanců zastoupených ve vídeňské říšské radě a českém zemském sněmu.
Z počátku se účastnil i protiněmeckých demonstrací, dokud protestující
nezapálili slámu židovského obchodníka, u kterého s Martínkem nakupovali.
Od té doby se jich začal stranit, neboť prodejce považoval za stejného chudáka,
jakými tehdy byli mnozí.45 Česká společnost se nicméně koncem století
nezadržitelně pozvedala. Kulturně, rozvoj českého jazyka zašel až tak daleko, že

42

SEDMIDUBSKÝ, Jan. Portréty-Jaroslav Šalda. Český rozhlas [online].
Dostupné z <http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2426654>.
43
Sociální úroveň dělnictva na poč. 20. stol. E-dejiny.cz [online].
Dostupné z <http://www.edejiny.cz/socialni-uroven-delnictva-na-poc20stol/>.
44
ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé
okupace. Praha, 2001. Str. 25.
45
ŠALDA, Jaroslav. Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Praha, 1962.
Str. 14-17.
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básníci vymýšleli vlastní jména i pro antická božstva, pročež se v české poesii

můžeme setkat s Vidloněm coby Neptunem či Ochechulemi jakožto
Sirénami.46 Hospodářsky, nemalou měrou tomu napomohly technické vynálezy,47
zejména rozšíření elektřiny, které měnily tvář průmyslové výroby a zvyšovaly její
produktivitu,48 ale i politicky. Prahou roku 1897 nevířilo nic tolik, jako

protistátoprávní prohlášení pronesené sociálními demokraty na půdě říšské
rady, kde měly české země své zastoupení pravidelně od roku 1879. To bylo
ovšem podmíněno vydáváním takzvaného státoprávního ohrazení. V něm
poslanci upozorňovali, že se svým vstupem do říšského parlamentu nezříkají
českého historického práva.49 Roku 1897 tomu bylo jinak. Sociální demokraté
se prostřednictvím svého prohlášení zřekli nejen historických, ale i majetkových
a rodových privilegií země. Apelovali na internacionalismus a snažili se sjednotit
dělnictvo nikoli pod hlavičkou národa, ale spíše ideologie.50 Nejednali
bezdůvodně, masy dělníků mohutněly,51 zatímco staré české právo privilegovalo

vrstvy majetné.52 Jejich akt ovšem rozpoutal bouřlivou reakci nacionalistů.
Intelektuálové tedy museli začít hledat rovnováhu mezi otázkami sociálními
a národními.53

V důsledku těchto událostí založil ještě téhož roku redaktor Grégrových
mladočeských Národních listů Václav Klofáč Českou stranu národně
sociální.54 Program orientoval především nacionalisticky, ale soustředil se i na

46

PETIŠKA, Eduard. Český Řím. Praha, 2011. BP. Univerzita Karlova. Str. 35.
Za Šaldovy éry mimo jiného vyjely automobily, vzlétla letadla, rozeznělo se rádio, na plátnech se
objevil nejprve němý a posléze zvukový film, domácnosti obohatila televize, penicilin uvolnil ruce
lékařům, vojáci dostali k boji bombardéry, kulomety, granáty, zápalné a otravné plyny a vědci vynalezli
atomovou pumou.
48
Sociální úroveň dělnictva na poč. 20. stol. E-dejiny.cz [online].
Dostupné z <http://www.edejiny.cz/socialni-uroven-delnictva-na-poc20stol/>.
49
SEDMIDUBSKÝ, Jan. Portréty-Jaroslav Šalda. Český rozhlas [online].
Dostupné z <http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2426654>.
50
KABÁTOVÁ, Veronika. Jiří Pichl – novinář a politik (1872-1952). Praha, 2011. DP. Univerzita
Karlova. Str. 16.
51
Dělnická třída byla v českých zemích před první světovou válkou nejsilnější sociální skupinou. Spolu
s rodinnými příslušníky tvořila celou polovinu obyvatel a její nejpočetnější složku představovali dělníci
zemědělští.
52
ABS. Studijní ústav MV. Zn. fondu: S. Fond: Sbírka různých písemností. Signatura S-511-5. Svazek I.
Str. 166.
53
KOCIAN, Jiří. Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948. Brno, 2002. Str. 14.
54
Strana několikrát změnila svůj název. 1897 – Strana národních dělníků, 1897 – Česká strana národně
sociální, 1918 – Československá strana socialistická, 1926 – Československá strana národně
socialistická, 1948 – Československá strana socialistická, 1993 – Liberální strana národně sociální, 1996
– Svobodní demokraté-Liberální strana národně sociální, 1997 – Česká strana národně sociální, 2006 –
Česká strana národně socialistická.
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sociální témata. Šlo mu o to, aby české země dosáhly samostatnosti v rámci
federace a aby bohatí přestali vykořisťovat chudé. Ke stoupencům nové strany,
sjednoceným pod logem zkříženého kladiva s perem,55 se přihlásili lidé
různého zařazení. Dělníci, živnostníci, úředníci, ale i učitelé. Mladí
„bouřliváci“, většina sotva odrostlá škole. S ironií se jim říkalo chudí pánové.
Vystupovali jako velmožové, aniž by měli jejich prostředky. „Příznačné tu bylo
i jméno zakladatele národně sociální mládeže, který se náhodou jmenoval
Karel Půlpán, tedy poloviční pán.“56 Patřil mezi ně i Jaroslav Šalda, jako
horlivý čtenář jejich výkladů socialismu, liberalismu a demokracie. Klofáč dal
totiž současně se založením strany pokyn ke zřízení vlastní tiskárny. „Politické
strany tehdejší doby neměly bez vlastního tisku naději na úspěch,“57 a on to
moc dobře věděl. Potřeboval kanál k šíření myšlenek. Tiskárnu národně
sociálního dělnictva umístěnou ve Školské ulici,58 která za tím účelem roku
1898 vznikla,59 dotovali především členové strany. Vydávala čtvery listy,60 ne
příliš úspěšně. Všechny musely přejít roku 1900 pod týdeník, který dostal
název Česká demokracie. Redakčně ho vedl Jiří Pichl.61 O tři roky později ale
zanikl i ten.62 Neměl stabilní finanční krytí.

2.3 Doba hledání a utváření „já“
Domů se Šalda vracel nerad a nebýt dědečka, nejezdil by tam vůbec.
Když ten roku 1898 zemřel,63 přerušil s vesnicí styky úplně a matce opatřil
místo v pražském ústavu.64 Na jaře se pak jako čerstvě vyučený čalouník

55

Symboly dělnictva a inteligence.
DOLEJŠÍ, Vojtěch. Noviny a novináři: z poznámek a vzpomínek. Praha, 1963. Str. 68.
57
KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře první republiky (1918-1938), I. díl: Vznik, budování a zlatá léta
republiky (1918-1929). Praha, 2000. Str. 327.
58
Vedle deníků měla každá větší politická strana snahu vydávat i levné plátky, později večerníky, aby
zvýšila vliv na voliče. Organizace tisku proto směřovala k ustavování vydavatelských družstev
a k soustřeďování tisku do „stranických“ tiskáren.
59
FEJLEK, Vojtěch. Melantrich 1898-1998: nepodlehne ani ohni ani meči. Praha, 1998. Str. 121.
60
KUBÍČEK, Jaromír. Noviny České republiky od počátku do roku 1918, I. díl. Brno, 2008. Str. 45.
61
Jiří Pichl byl novinář, politik, šéfredaktor prvních národně socialistických listů, později senátor,
a především Šaldův učitel a přítel.
62
BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do
současnosti . Praha, 2011. Str. 148.
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ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé
okupace. Praha, 2001. Str. 28.
64
Tam svůj život také dožila. Zemřela roku 1920.
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rozhodl navštívit Vídeň.65 Svoboda cestování po Evropě trvala až do vypuknutí
první světové války a hlavní město rakousko-uherské říše přitahovalo mladé
z širokého okolí.66 Jezdili tam do jisté míry kvůli procvičení jazyka, ale
především za zkušenostmi. Místní řemeslná výroba byla na vysoké úrovni.
Alespoň se to říkalo. Ve skutečnosti se Šalda ničemu novému nepřiučil, spíš
naopak, a ke štěstí tak ve Vídni nepřišel.67 Částečně za to mohla jeho neznalost
jazyka a načasování. Vypravil se tam jakožto Čech krátce po protiněmeckých
bouřích, tiskem ještě zveličených. Vztahy mezi oběma tábory byly napjaté.
Souběžně s českým obrozeneckým hnutím totiž s podobnou intenzitou sílilo
i to německé. Zatímco monarchie usilovala o vytvoření velkého soustátí,
pročež zasahovala jak proti rodícím se projevům českého nacionalismu, tak
proti národnímu uvědomění německému, Češi a Němci „hráli“ o to, kdo
ovládne země české.68
Po svém návratu z Vídně dělil svůj čas mezi práci v Martínkově dílně,
kde začal pracovat za plat, návštěvy knihovny a národní sociály. Činnost strany
tkvěla především v zakládání vzdělávacích spolků, které pořádaly přednášky či
umělecká vystoupení na podporu národního sebeuvědomění. Protidynasticky
totiž ani zdaleka nesmýšlela celá společnost. Mnohé rodiny nedaly na
císařpána dopustit. Podle jednoho z národních sociálů za tím stál fakt, že český
národ žil až příliš dlouho s „ohnutým hřbetem“.69 Rozdmýchat v lidech touhu
po samostatnosti byl úkol mladých a Šalda se za tím účelem připojil k besedě
Komenský, v níž se později stal dokonce jednatelem. Díky tomu se také
seznámil

s většinou

stoupenců

Klofáčovy

strany,

včetně

zakladatele

samotného. Sblížil se též s již zmíněným Jiřím Pichlem, Edvardem Slávou,70
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ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé
okupace. Praha, 2001. Str. 29.
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Samotná cesta tehdy nepředstavovala nic výjimečného, dala se přirovnat k putování z Moravy do
Prahy.
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ŠALDA, Jaroslav. Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Praha, 1962.
Str. 20-22.
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KUČERA, Miloslav. Habsburská monarchie. Dokumentární seriál, Česko, 1994, 5x39 minut [online].
Dostupné z <http://www.youtube.com/watch?v=GZdMkLPAjTs>.
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ABS. Studijní ústav MV. Zn. fondu: S. Fond: Sbírka různých písemností. Signatura S-511-5.
Svazek II. Str. 8.
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Eduard Sláva předsedal Komenskému, byl účetní Tiskárny národně sociálního dělnictva.
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Jiřím Stříbrným,71 či Emilem Špatným72. Začátky jejich činnosti byly úsměvné.
Mladí zapálení straníci přebíhali z Michle do Libně a obráceně, aby posilovali
nejen národní cítění, ale především účast na schůzích, přičemž věrni pověsti
o chudých pánech sedávali v nejrůznějších krčmách povětšinou na sucho.73
Obecně by se dalo říci, že hospody sehrály v boji za samostatnost jednu
z klíčových rolí, neboť nemajetní čeští vlastenci nemohli své souputníky
přijímat v bytech o velikosti jediné místnosti. Veřejný prostor navíc skýtal tu
výhodu, že skupina komunikující česky bezděčně vyzývala personál i ostatní
hosty k tomu, aby češtinu přijali za svou, a tím se současně přihlásili k češství.
Výrazným prvkem kulturního života totiž stále byla paralelní existence
českého i německého jazyka.74 Hospody se proto staly „kolbištěm
vlasteneckých zápasů“ a rodištěm politického uvědomění. Na přelomu století
jejich návštěva znamenala nejen kratochvíli, ale pro mnohé „neohrožené
vlastence přímo národní povinnost, kterou splnit bylo otázkou cti.“75
„A tak rozpolcen na jedné straně zájmy o politické věci a na druhé
touhou po vzdělání, zvolna jsem ztrácel zájem o povolání, ke kterému mne
náhoda přivedla.“76 Šaldovi bylo jasné, že pokud chce dále studovat, musí se
nejprve zajistit. Zdvojnásobil proto pracovní úsilí, zatímco vydání snížil na
nezbytné minimum. Za dva roky tak našetřil asi dvě stě zlatých. Kolik přesně
vydělával, neuvedl, ale průměrná denní mzda dělníků se pohybovala mezi
jednou až pěti korunami, v přepočtu dvěma až deseti zlatkami.77 Rezerva mu
podle propočtů měla stačit na školné, knihy, byt a stravu. „Všechno ostatní
vybavení, prádlo, oblek a boty jsem jakž takž měl pohromadě, nebylo to asi
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Jiří Stříbrný byl novinář a politik, jeden z mužů „28. října“, svého času redaktor Českého slova. Po
odchodu z České strany národně sociální se stal vlastníkem tiskového podniku Tempo a vydával bulvární
listy.
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Emil Šaptný měl k Šaldovi asi nejblíže. Byl novinář a politik.
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ŠALDA, Jaroslav. Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Praha, 1962.
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Dostupné z <http://www.edejiny.cz/socialni-uroven-delnictva-na-poc20stol/>.; Roku 1892 zavedl
František Josef I. korunovou měnu, ale lidé stále počítali ve zlatých. Jedna zlatka platila za dvě koruny.
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prvotřídní, ale stačilo to.“78 Na začátku nového století se tedy zapsal na
jednoletou obchodní akademii. Školné ho vyšlo na čtyřicet zlatých a za stravu
a byt u truhláře, o který se dělil se třemi dalšími nájemníky, dával měsíčně
zlatých šestnáct.79 Nepil, nekouřil a nechodil se bavit. Život trávil nad knihami,
o svátcích vypomáhal u různých mistrů. Tak nakonec, s notnou dávkou
obratnosti, finančně vyšel.80
Za pomoci svazků Schillera a Goetha se snažil zdokonalovat
v němčině.81 Oblíbil si české básníky, především Nerudu, Vrchlického
a Erbena a začetl se do hexametrů Homérovy Iliady. Nějaký čas chodil
s Emilem Špatným na angličtinu, ale Špatný nebyl dobrý student, pročež toho
brzy nechali.82 Lákala ho francouzština, jakmile však zjistil, že se její
výslovnosti bez učitele nenaučí, obrátil svou pozornost k italštině. Sehnal si
učebnici a nadšeně hltal jedno slovo za druhým, než mu syn truhláře, u kterého
bydlel, knihu vzal a prodal. Na novou neměl, a tak se italsky nenaučil. Zvýšil
alespoň zájem o ruštinu. Založil dokonce Ruskij kružok,83 nedbaje, že
místodržitelství vidělo podobné aktivity nerado. V součinnosti s Ruskem chtěli
totiž

národní

sociálové

vytvořit

slovanskou

protiváhu

rakouskému

a německému vlivu.84 Už Ján Kollár označil ve své Slávy dceře Rusko jako
„mocné dubisko“, k němuž se mohou přivinout ostatní slovanské národy.85
Slavjanofilství se těšilo velké oblibě a císařství s tím nemohlo nic dělat.
Po vyučení sháněl dvacetiletý Šalda místo kontoáristy86 v nábytkářské
branži.

Neúspěšně.
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u vinohradských truhlářů a stále si přivydělával řemeslem.87 S účetnictvím
nicméně příležitostně vypomáhal družstvu krejčovskému. Jako člen náhradní
zálohy mladoboleslavského pluku si také odbyl osm týdnů vojny. Podle zákona
se mělo sloužit tři roky, ale Šalda dostal úlevu kvůli péči o matku.88 V souladu
s cítěním národních sociálů se vlastenecky nechal poslat mimo Jaroměř, aby se
vyhnul „věčnému salutování“ rakouským důstojníkům. Německy ale mluvit
musel. Pokaždé, když totiž některému vojínovi přišel z domova balíček, bylo
třeba raportu hlásit: „Herr Hauptmann, ich melde gehorsamst, dass ich die
Wertsendung richtig erhalten habe.“89 A protože Šaldovu jednotku tvořili samí
kovaní Češi, tu krkolomnou větu je učil. On sám ji nikdy nepoužil. Neměl
nikoho, kdo by mu poslal něco na přilepšenou, žádná přítelkyně na něho doma
nečekala. Jen členové besedy Komenský mu poslali pohled.90
Ženy Šalda nevyhledával. Svým způsobem se jich bál. Zájem projevený
něžným pohlavím vnímal jako „kladení nástrah“. Vypěstoval si proto jakýsi
smysl pro nevšímavost. Jednou se ho pokusila narušit jeho sousedka. Netrefila
se však do Šaldova vkusu. Ta, za níž lobovala „jen seděla doma, nepracovala
a ani se nestarala o děti,“ pohoršoval se. „Byl jsem tak rozumný, že jsem se
k žádnému románku nedal svést. Pracoval jsem dál a pranic jsem se o slečnu
nezajímal.“91 Hodně přemýšlel o Bohu, k němuž se vroucně modlil
u dědečkova smrtelného lože, ale kterého pod vlivem teorií Darwina a dalších
vědeckých autorit postupně ztrácel. Četba mu stále rozšiřovala obzory. A tak
nakonec církev úplně odmítl, neboť žehnala rakouským zbraním a dle jeho
mínění mohla za upálení Jana Husa i porobení českého národa po Bílé hoře.92
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Východisko z existenciálních úvah našel v práci. Přijal ji za „nutnost lidského
osudu, který nemá být zbytečný a planý“,93 za smysl svého života.94

2.4 Počátky Melantrichu
Po návratu z vojny mu přátelé z Komenského sehnali místo úředníka
v jednom ze stranických spolků.95 Pomohli mu tak ke slušnému živobytí.
Protože se ale Šalda už před svým odchodem do Vídně se zájmem zaobíral
Klofáčovými myšlenkami, vstoupil též do Tiskárny národně sociálního
dělnictva, kde po smrti kamaráda Edvarda Slávy převzal roku 1905 vedení
účetnictví.96 Spolek tvořili a financovali z největší části kovopracovníci
a železničáři.97 Byly to dělnické peníze „malých lidí“ usilujících o „lepší svět“,
se kterými Šalda od první chvíle hospodařil, zatímco začínal pronikat do tajů
mediálního „vesmíru“.98 Postupně vypozoroval, že český tisk prochází
podobnou proměnou jako společnost. Dříve nejrozšířenější německy psané
listy ztrácely na oblibě současně s tím, jak rostla nespokojenost veřejnosti vůči
monarchii. Počet periodik psaných česky a prezentujících česká stanoviska
strmě stoupal.99 Potenciál, jaký ve vydávání periodik dřímal, vnímal Šalda
bedlivě.
Obecně byla tehdy struktura domácího tisku, hlavního zdroje informací,
utvářena v návaznosti na vznikající politické strany.100 Čtenář nemusel znát
zákulisí vydavatelství, aby dokázal usoudit, jakým zájmům list slouží. „U nás
si mohl každý na novinách přečíst, že Národní listy jsou tiskovým orgánem
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strany národně demokratické.“101 V cizině to chodilo jinak. Tisk tam nejčastěji
ovládali podnikatelé, jejichž cílem bylo dosažení co největšího zisku.102 To
v českých zemích se denní noviny prodávaly i hluboko pod výrobní cenou, jen
aby jejich vydavatelé rozšířili mezi lidi vlastní ideje. Domácí časopisy103 proto
patřily k těm nejlevnějším. Rozpočtové schodky potom vedoucí stran
vyrovnávali z příspěvků členů, kteří platili za odběr,104 pomocí inzerce,105
případně díky vládním subvencím.106 Z řad politických funkcionářů pocházeli
též samotní redaktoři listů. Povolání novináře mělo především charakter
kulturního a obrozeneckého poslání.107 Sem tam se však už objevovaly i první
články zábavného charakteru, o sportu či módě, psané prvními „námezdními“
žurnalisty.108 Mediální průmysl se rodil pomalu, ale jistě.109

2.4.1 Šalda se hlásí ke slovu
Klofáčova Česká demokracie nicméně nevycházela. Velkou měrou za
tím stály nekončící debaty vedení ohledně toho, co je a není pro list dobré.
Rozhodovací pravomoci náležely až příliš velké skupině lidí, pročež se
stranické zájmy často dostávaly do rozporu s těmi podnikatelskými,110 což
znesnadňovalo jakoukoli konstruktivní práci. Přesto si národní sociálové
uvědomovali, že potřebují publicitu. Tím víc, čím víc se blížil rok 1907 a spolu
s ním i první volby do říšského parlamentu podle všeobecného hlasovacího

101

DOLEJŠÍ, Vojtěch. Noviny a novináři: z poznámek a vzpomínek. Praha, 1963. Str. 10.
I do české mediální produkce pronikaly prvky komercionalizace, nicméně tisk si zachoval kulturně
osvětový a národně reprezentativní charakter po celou dobu první republiky. Trend plné ekonomizace
médií nastal až po roce 1989.
103
Pojem časopisy tehdy zahrnoval všechen periodický tisk, včetně denních novin.
104
KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře první republiky (1918-1938), I. díl: Vznik, budování a zlatá léta
republiky (1918-1929). Praha, 2000. Str. 327.
105
Jedná se o proces zveřejňování zpráv za úplatu. Do českého mediálního prostředí pronikl začátkem 19.
století.
106
Po vzniku ČSR prezident Masaryk například přispěl půl miliónovou částkou sociálně demokratickému
Právu lidu. Podobně vypomohl i Lidovým novinám. Finanční dary byly tajné.
107
KUBÍČEK, Jaromír. Noviny České republiky od počátku do roku 1918, I. díl. Brno, 2008. Str. 5.
108
BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do
současnosti . Praha, 2011. Str. 137.
109
ŠALDA, Jaroslav. Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Praha, 1962.
Str. 46-47.
110
BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do
současnosti . Praha, 2011. Str. 136-137.
102

22

práva.111 Od slov k činu jako první přešel Šalda, za vydatné součinnosti Pichla.
Po svém zvolení do ústředního výkonného výboru přednesl straně konkrétní
návrh na opětovné vydávání deníku. Úspěšně. Současně prosadil také
myšlenku ohledně zřízení tiskového fondu, z jehož prostředků by byl list
částečně financován.112 Silou své přesvědčivosti a pádností argumentů učinil
přítrž debatám. V kontextu ostatních stran a jejich vydavatelství se mu podařil
„geniální tah“. Vydobyl si čelní postavení v rozhodovacím procesu tiskárny.113
Trvalo to přes rok, než se národním sociálům podařilo nastřádat
bezmála dvacet tisíc, což Šalda považoval za dostatečný obnos k zahájení
příprav pro obnovu deníku. Z úspor pronajal ve Školské ulici další místnosti
a pořídil nové vybavení, částečně na splátky. Tehdy stál před jedním ze
zásadních rozhodnutí. Buď nechá list sázet ručně, jako všechny české tiskárny,
nebo pořídí sazecí stroje, a to i přes projevovanou nevoli sazečů sdružených
v odborové Typografické besedě. Konkurenční sociální demokraté zvolili první
variantu. Šalda váhal. Znal příběh o vzpouře anglických krejčích proti šicím
strojům z počátku 19. století. Věděl ale i to, jak dopadla.114 Vývoj šel
nezadržitelně dopředu ve všech oblastech lidských činností. „Technický
pokrok se projevil také v redakcích, kde se stalo běžným telefonické spojení
a používání psacích strojů.“115 Železnice usnadnila distribuci a věda slibovala
řadu dalších, do té doby netušených, možností.116 Šalda proto poslechl svou
intuici a stroje objednal. Nebál se jít proti mínění ostatních. Na nepřízeň okolí
i nadávky si dávno zvykl. Cítil úspěch.
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Na radu Pichla zjistil a porovnal ceny novinového papíru. Zakrátko ho
nakupoval o deset procent levněji. Zmapoval také konkurenci. Agrárníci
vydávali jako svůj hlavní list Venkov, sociální demokraté Právo lidu, katolíci
Čech.117 Výsostnému postavení se těšily Lidové noviny mladočecha Adolfa
Stránského. Šlo o deník těch „lepších“. „Obyčejní“ lidé kupovali staročeskou
Národní politiku, noviny národně liberálního tábora. Byly nejčtenější
a ostatním udávaly tempo. Všichni, kteří zakládali nová periodika, se Národní
politikou nechávali inspirovat. Na jejích stranách hledal klíč k úspěchu i Šalda.
Objevil ho v inzertní rubrice nazvané Malý oznamovatel, sloužící potřebám
čtenářů. Všichni si díky ní přišli na své. Prodejce otomanu i majitel vozu
hledající krásnou dívku. Každičký poznatek si Šalda pečlivě ukládal do paměti.
Kromě toho, že chystal rozjezd deníku, působil také jako stranický
pokladník a stal se součástí dalšího sdružení, Ústřední školy dělnické. Spolek
pořádal, podobně jako Komenský, různé veřejné akce oslavující významné
osobnosti národních dějin. Historie zůstávala Šaldovou velkou láskou, na
kterou si i přes pracovní vytížení dokázal vždy najít čas. Manifestace
připomínající činy a velikost Jana Husa mu navíc pomáhaly prohlubovat
organizační i propagační schopnosti. Díky „mistrovi“ se také začal seznamovat
s nejrůznějšími tiskovými technikami, neboť „pro něj“ připravoval řadu
letáků.118 Ve stejné době se vlastním přičiněním zbavil povinnosti vystupování
na stranických schůzích. Politická prestiž byla odvislá od počtu získaných
stoupenců, jenže Šalda se styděl oslovit dívku, natož pak skupinu rozvášněných
posluchačů. Mezi národními sociály, známými pro strhující projevy,119 proto
čněl jako kazatel v šantánu. Řečnický pokus na mýtinku v Roudnici se stal jeho
prvním a zároveň posledním veřejným vystoupením.120 Nemrzelo ho to.121 Jak
s oblibou říkal, vše má svůj rub i líc. Kvůli trémě se sice nikdy nestal známou
117
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„figurkou“, ale zase se mohl cele odevzdat podnikání. Začal pracovat pro
stranu, nikoli ve straně, a pokud pracoval, nic mu nescházelo. Jakmile však
přišla neděle nebo sváteční dny, cítil se osaměle. O Vánocích nakukoval do
oken a představoval si, že i on stojí se svou rodinou spokojeně u stromku.
Uvažoval nad tím, co je za člověka, když ještě v šestadvaceti letech neví nic
o lásce. Mít ženu a děti tehdy patřilo k dobrým mravům.122 Pokaždé, jakmile
však Šalda nějakou slečnu oslovil, panikařil. Aby zvýšil svou naději na úspěch,
začal dokonce navštěvovat taneční hodiny, a to i přesto, že byl v ohýbání boků
stejně obratný jako v řečnění. Ani na po čase zvládnutý kvapík ale žádnou
dámu „neulovil“.123 Zamiloval se hned poté, co se přestal snažit,
v sedmadvaceti. Tak se naučil, že ne všeho lze v životě dosáhnout za pomoci
úsilí. „Byla to opravdová láska, strhující, ale neuvažující.“124 Oženil se o dva
roky později. Jeho známí to považovali za malý zázrak, vhledem k jeho
samotářské

povaze.125
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Danihelkovou,126 původem z Přelouče, která mu v září roku 1912 porodila syna
Jaroslava a v únoru o čtyři roky později Vladimíra. „Nezapomenu, jak mladší
si obyčejně vylezl na divan k tátovi, starší stál vedle mne a oba se spolu o tátu
tahali. Byl jsem v sedmém nebi a cítil jsem se nejšťastnějším člověkem,“127
přiznal později Šalda v jedné z mála poznámek o své rodině.
První číslo obnovené České demokracie vyšlo počátkem března roku
1907, ovšem pod jiným titulem. Šalda prosadil zamítnutí původního označení,
neboť věděl, že slovu „demokracie“ málokdo rozumí. Po vzoru moskevského
Ruskoje slova a lvovského Polskoje slova dal proto deníku národních socialistů
název České slovo. Jeho šéfredaktorem se stal Jiří Pichl a jako vydavatel byl
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v tiráži uveden Václav Klofáč.128 V úvodníku stálo prohlášení, že se list zaměří
na běžné jevy života a obsáhne „veškeré rubriky moderního lidového
žurnálu.“129 Články v něm obsažené Šalda považoval za neuspokojivé, ale svou
pozornost musel v první řadě upřít k finančnímu zajištění celého podniku.
Peníze z tiskového fondu totiž brzy vyčerpal a spočítal si, že spolek Tiskárny
národně sociálního dělnictva náklady na provoz Českého slova dlouho
neunese. Národní socialisté se však rozrůstali, a k podpoře vlastní „hlásné
trouby“ se povětšinou stavěli ochotně. Tak Šaldovi umožnili zřídit spolek další,
Vydavatelské družstvo Českého slova, které ustanovil majitelem listu.
V původním podniku potom nechal deník pouze tisknout. Zdvojnásobil tím
zdroje příjmů a tiskárnu udržel nad vodou.130

2.4.2 Nová H(h)vězda na vydavatelském poli
Sotva jeden problém zažehnal, musel čelit dalšímu. Na stránkách
Národní politiky se dočetl, že Václav Klofáč koupil, společně s Josefem
Růžičkou, do té doby vedoucím administrace Českého slova, v dolní části
Václavského náměstí jednopatrový hotel U zlaté husy, s cílem postavit tam
tiskárnu novou, jež převezme výrobu Českého slova. Růžička se chtěl
přirozeně vyšvihnout, konkurenční boje byly pro přelom století typické,131 ale
proč se k jeho podniku nechal zlákat Klofáč, když ten současný fungoval
dobře, Šalda nechápal. Podle mínění Stříbrného stál za jeho rozhodnutím
přísný Šaldův režim stojící v ostrém kontrastu s Klofáčovým lehkomyslným
nazíráním na svět.132 Šalda byl zaskočený. Dlužil za dodané stroje
a uvědomoval si, že nová tiskárna bude konkurovat především té stávající,
nehledě na to, že přijde o tisk deníku. Musel okamžitě jednat. Nechal svolat
valnou hromadu Vydavatelského družstva Českého slova a dal hlasovat o tom,
128
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která z tiskáren dostane stranický deník pod svá křídla. Zvítězila ta budoucí
Růžičkova.133
Šalda se však nevzdával. Věřil, že dokáže udržet původní tiskárnu při
životě i bez Českého slova a vedle Zlaté husy. Podařilo se mu získat pro „svůj
podnik“ jiný stranický list, Lid134 a jeho přílohu Karikatury.135 Tak poznal
Josefa Ladu a Jaroslava Haška, kteří tiskoviny plnili ilustracemi a ironickým
pohledem na společnost. Výnosy z Lidu nicméně nepřevyšovaly náklady.
Množství vydávaných periodik bylo třeba navýšit. Velký počet odběratelů
měly především odborové Železniční listy, jenže ty už své tiskaře měly,
v soukromém nuselském závodě. Jediná možnost, jak noviny získat, spočívala
v „přetažení“. Šalda železničářům nabízel zefektivnění výroby, dokonce
v řádech dnů,136 ale bez úspěchu. Tak mu došlo, že bude muset zvolit jinou
taktiku. Jakmile zjistil, kam chodí po výborových schůzích na pivo, měl
vyhráno. Hospody nesloužily jen politickým cílům. Zatímco ti majetnější, jako
třeba Miloš Havel, mohli své známosti, bez kterých se člověk neobešel úplně
stejně tehdy jako dnes, zvát na hony v revírech, a utužovat tak „přátelské“
svazky během lovu zvěře,137 ostatní využívali ke stejnému účelu právě putyky.
Šaldu to stálo spoustu peněz prohraných v mariáši, ale po čase docílil toho, co
si předsevzal. Známostí se dovedl chopit.138 S železničáři za zády se „jeho“
tiskárna dostala z nejhoršího. Počet vydávaných titulů navíc pozvolna rostl.
Prostřednictvím mladého historika a muzikologa Zdeňka Nejedlého, který
nechal v podniku tisknout časopis Smetana, se Šalda seznámil s českou
hudbou, jejímuž kouzlu propadl. Spřátelil se také s univerzitním profesorem
Josefem Šustou, který u něho o několik let později začal vydávat měsíčník
Věda česká. Šalda mu ze všech periodik věnoval zdaleka největší pozornost.139
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I celá záležitost se Zlatou husou měla rub a líc. Přivedla Šaldu
k myšlence, že se Školská ulice nikdy nevyrovná Václavskému náměstí.
Obchod kvetl především v centru města, kde původní domy ustupovaly
moderním palácům a kde starý věk nahrazoval nový. „Přišel čas pro schopné
stavební podnikatele. I pro takové, kteří neměli groše, ale dovedli si svým
vlivem opatřit stavební úvěr.“140 Založil proto spolek pro koupi a stavbu domu
a získal pro něj podílníky z tiskárny. Obě odborové organizace v ní byly
finančně zainteresované, takže každý plánovaný rozvoj kvitovaly. Železničáři
do spolku přispěli dvě stě tisíci, tiskárna pětadvaceti a stejnou sumu dodali
i kovopracovníci. V částkách byl nepoměr, ale za tiskárnou stál slibně se
rozvíjející podnik. Šalda tak mohl začátkem roku 1910 podepsat kupní
smlouvu na starou třípatrovou obytnou budovu v dolní části Václavského
náměstí, sousedící s kinem Lucerna, a to za 620 tisíc korun.141 Finance na
pozemek, architekta i materiál sehnal od úvěrového ústavu Občanská záložna.
Půjčka byla směnečná a podložená postupem vlastnického práva na stroje.
Další prostředky poskytl podnik Světovar, jehož pivo se tiskárna zavázala
odebírat. Za lichvářských podmínek „vypomohl“ také karlínský obchodník
Alfred Stern. Vyplatil-li 10 tisíc, požadoval směnky na 12,5 tisíce, přičemž
úroky počítal zvlášť a srážel je z vypláceného obnosu. Peníze tehdy přišly
draho.142 Tiskárna tak do roku 1913 nasbírala asi 300 tisíc směnečných dluhů
a celkový stav hypotečních úvěrů se vyšplhal na 1 milión a 950 tisíc.143
Stavba nové tiskárenské budovy, která měla mít betonové stropy, ačkoli
se betonářské práce do té doby prováděly málokde,144 začala v květnu téhož
roku. O jejím průběhu rozhodovali všichni podílníci společně, přičemž hlas
železničářů byl vzhledem k výši podílu nejsilnější. Dvakrát se prodral ke slovu
v přímém rozporu se Šaldovými zájmy. Poprvé, když architekt navrhl
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v přízemí široké pilíře mezi obchody, ačkoli Šalda prosazoval čistě účelné
výlohy. Spor tehdy rozsoudila náhoda. Do Prahy přicestoval rakouský
král linoleového průmyslu Leopold Blum, aby našel vhodné místo pro
prezentaci svého zboží. Projevil zájem o prostor v budoucí tiskárenské budově,
ale měl jasnou představu o tom, jak by měl vypadat, podobnou té Šaldově. Za
případný pronájem nabídl 24 tisíc korun ročně, což rozhodlo ve prospěch
výloh.145 Ve druhém případě architekt navrhl stavbu reprezentačního sálu pro
pořádání bálů, zatímco Šalda loboval za zřízení biografu. Neuniklo mu
množství návštěv sousedního kina. Stejně jako Miloš Havel viděl
v kinematografii perspektivně se rozvíjející průmyslový obor.146 Musel však
ustoupit. Jaké chyby se podílníci dopustili, když nedali na jeho argumenty, se
mělo ukázat teprve později. Občas měl nesprávný odhad i Šalda. Své prohry
však dokázal měnit ve vítězství, jako v případě kopání studny. Nechal ji hloubit
po vzoru stavitelů paláce Fénix, neboť věděl, že tiskárna spotřebuje na provoz
značné množství vody a chtěl proto zajistit její vlastní zdroj. Předpokládal, že
když se dělníci zavrtají dostatečně hluboko, jistě narazí na pramen. Mýlil se.
Nenacházel se ani ve třicetimetrové hloubce. Podzemní jáma ale nazmar
nepřišla. Technici zkonstruovali systém, který do ní sváděl proudy vroucí vody
odtékající z tavících kotlů, kde se ochladila, a po čase tak mohla zase proudit
nahoru. „Docílili jsme tím úspor a opatřili si rezervu vlastní vody pro všechny
případy.“147
Už v prosinci mohlo plnit jednotlivá poschodí nové budovy potřebné
tiskárenské vybavení. Ještě předtím, než se ale rotačky skutečně rozjely,
přesněji 17. října roku 1910, se na mapě pražského polygrafického průmyslu
poprvé objevila značka Melantrich, která nahradila název Tiskárna národně
sociálního dělnictva.148 Do budoucího života podniku tak Šalda vložil základní
etický kód jak národně sociální strany, tak slavného humanistického
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průkopníka české knižní kultury Jiřího Melantricha z Aventina149 – posilování
národního uvědomění. „Značka Melantrich se stala symbolem vlastenectví,
myšlenek češství.“150 Podnik si dal za cíl umožnit vstup českých novin a české
knihy do každé domácnosti.151 Jméno Jiřího Melantricha bylo ve společnosti
natolik známé a populární, že hlásit se k jeho odkazu byl zároveň i velmi dobrý
tah podnikatelský.152 „Chtěl-li jsem získat zákazníky v kruzích obchodních
a průmyslových, zejména pro litografii, mohlo se to stát jen pod firmou
neutrální, nepolitickou.“153 Šalda začal uvažovat obchodně.154 O tři roky
později pak na Václavském náměstí poprvé zazářila, díky své bílé, kameninové
fasádě,155 plně dokončená secesní Hvězda,156 melantrišská hlavní budova, jejíž
pojmenování prosadil oproti Národně sociálnímu domu opět Šalda.157 Po vzoru
radnice na Mariánském náměstí v ní zavedl unikátní páternosterový výtah,158
který se stal jakýmsi symbolem pro nepřetržitý chod novinářských redakcí,
zajišťujících čerstvá vydání novin bez ustání, na každý den, znovu a znovu.
Podle Prageru Tagblattu patřila Hvězda mezi architektonicky nejkrásnější
domy. Byla „jednou z perel v náhrdelníku“.159

2.5 Mezihra
V průběhu stavby, po vzoru vůdčí osobnosti strany Klofáče, jenž se
jakožto záložník rakouské armády odmítal hlásit německým „Hier!“
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a soustavně volal české „Zde!“, členové Šaldova tiskárenského spolku nadále
přispívali k posilování nacionalismu.160 Uvědomovali si, že hlavní oporu pro
každý

stát

představuje

právě

armáda,

a

tak

operovali

především

s antimilitaristickou propagandou, kterou šířili skrze stránky vydávaných titulů.
Rakouská cenzura takové výtisky přirozeně konfiskovala. Protože to ale tehdy
nic nestálo, podávali melantrišští proti takovému kroku pokaždé odvolání.
Formulář si nechali natisknout do zásoby a vyplňovali vždy jen číslo. Pro
císařsko-královského státního návladního to znamenalo, že musel v každém
jednom případě svolat soud a odvolací žádost projednat. Rozsudek byl vždy
zamítavý, ale národní sociálové v tom pokračovali i tak. Stačilo jim, že
rakouskému soudci znepříjemňují život.161 Občas, jestliže obzvláště záleželo na
tom, aby se určitý výtisk ke čtenářům přeci jen dostal, riskovalo družstvo
žalobu a předložilo cenzuře vydání až po jeho odeslání.162 Šalda takto dostal
dvě dvacetitisícové pokuty.163
Mimo tyto aktivity se snažil v Melantrichu zavádět nejnovější tiskové
techniky, aby rozšířil jeho možnosti. Neobešlo se to bez potíží, ale bylo mu
jasné, že má-li uspět, nesmí polevit. Klofáč s Růžičkou svůj podnik
dovybavovat nemohli. Nebyli dobří hospodáři. Tak vlastnili pouze prostředky
k tisku odborových listů, jenže ty hlavní měl podílově zavázané Melantrich.
Samotné České slovo produkovat zisky, jež by se daly investovat do
modernizace, nedokázalo. Nestačilo ani na zajištění chodu tiskárny. Strana
proto musela brzy Šaldu vyzvat, aby začal tisknout jeho pondělní vydání.164
I přes určitou pomoc ale Růžička na jaře roku 1912 veškeré finanční rezervy
Vydavatelského družstva Českého slova vyčerpal. Začátkem léta proto národní
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sociálové schválili návrh, aby pod Melantrich přešel tisk celý.165 „Exekuce
stíhala exekuci a České slovo zkroušeně vracelo se z vandru domů k Jar.
Šaldovi,“166 okomentoval situaci Stříbrný. Přijetí deníku znamenalo navýšení
už tak nemalého melantrišského dluhu o další, třísettisícovou položku. Šalda ho
však od samého začátku považoval za „svůj“, pročež s jeho převzetím neváhal
ani okamžik.167 Z Melantrichu tak učinil jeho vlastníka i vydavatele,168 čímž
docílil zadostiučinění. Následující roky pro něj ovšem znamenaly léta
značného vypětí. „Je jisto, že všechny starosti, ať technické, obchodní či
finanční, jsem si způsobil sám.“169 Ukousl si veliké sousto, na každý den
připadala úhrada nějaké směnky, vyjma soboty, kdy se vyplácela mzda
zaměstnancům. Šalda měl ale opět určité štěstí v neštěstí. Společně se
„zlatohusím“ dluhem získal i jejího pokladníka, který se ukázal jako velmi
obratný v obstarávání tolik potřebných peněz. Když bylo nejhůř, dotoval Šalda
tiskárnu ze svého. „Měl jsem ušetřeno asi 1500 korun a uloženo u Sporobanky,
zaskočil jsem do Ovocné ulice a přinesl nějakou stovku, abych ji, když se dalo,
do Sporobanky zase vrátil.“170 Ještě častěji ale jezdil pro zálohy na tisk
Železničních listů k železničářům.171 Občas Melantrich platil se zpožděním, ale
platil.
Koncem roku 1912 se Šaldovi dostal do rukou zvláštní německý
prospekt. Jeho barvy na něj působily dojmem uměleckého pastelu, technika
reprodukce172 se mu zdála pozoruhodná. Německý ofsetový stroj, na kterém
byl tištěný, proto okamžitě objednal. Ačkoli s ním dodavatel poslal
i instruktora, melantrišští technici ho dlouhou dobu nedokázali uvést do
provozu. Střídavě Šaldovi spílali, střídavě se mu vysmívali a dali mu přezdívku
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paraplář. Trvalo to víc jak rok, než stroj zkrotili, a ještě déle, než si u nich
Šalda vydobyl respekt. Nakonec ho ale získal.173 Svým podřízeným od té doby
vždycky říkal: „Chvilku to bude trvat, než vás vaše okolí spolkne. Nic si
nesmíte dělat z počátečních obtíží.“174 Satisfakcí pro něj bylo, když po
Mnichovu navštívili Melantrich říšští Němci, konstruktéři jedněch z prvních
ofsetových strojů, aby „okoukli“, jak to čeští mistři dělají, že mají při tisku tak
dobré výsledky.175 Okoukávání ostatně patřilo k úspěšnému podnikání. Šalda
v Německu vypozoroval mnohé, především jak má vypadat účinná
propagace.176

2.6 Světová válka
S příchodem nového století se společnost měnila rychleji a výrazněji
než kdy dřív. Rostly tovární komíny stejně jako touha po vlivu. Malé národy
bojovaly za sebeurčení, mocnosti se snažily rozšiřovat vlastní pole působností.
Stejně velká ovšem zůstávala planeta, pročež na sebe jednotlivé zájmy začaly
vzájemně narážet a vypuknutí celospolečenského konfliktu tak bylo jen
otázkou času. Psal se rok 1914, když válka přerušila slibně se rozvíjející
ekonomickou prosperitu českých zemí.177 Červencová zpráva o vyhlášení
mobilizace zastihla Šaldu ve Zbečně, kde trávil čas s rodinou. Jako záložníka
se ho netýkala. Okamžitě se však vydal do Prahy, aby zabezpečil závod pro
válečný stav. Povolávací rozkaz obdržel jen o několik dní později.178
Navzdory předpokladům armádního velitelství „nedocházelo v českých
zemích k žádným výraznějším projevům nebo demonstrativním odmítáním
nastoupit službu.“179 To ale neznamenalo, že by muži chtěli bojovat za říši, ve
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které se jim nedostávalo rovnoprávného zacházení.180 Navíc si útok na „bratry“
Rusy či Srby ani neuměli představit.181 Nastalou situaci řešili různě. Někteří
zběhli nebo se nechali bez odporu zajmout, aby následně utvořili v Rusku, Itálii
a Francii revoluční dobrovolná vojska,182 ve kterých se pak postavili na stranu
„dohody“ a stali se tak armádou státu, který měl teprve vzniknout.183 Jiní
předstírali zdravotní potíže. Ti, co za císaře položili na bojištích své životy,
mají dnes po republice pomníky s nápisy: „Obětem války“, nikoli „Hrdinům“.
I vlastenecky smýšlející Šalda přemýšlel, jak by se ze služby vyvázal.
Povinnou přísahu věrnosti rakousko-uherské armádě stejně jako ostatní jen
zabručel a rozhodl se prohlásit sám sebe za psychicky nezpůsobilého. Jakmile
přišlo na lékařské vyšetření, dělal přesný opak toho, co měl. „Nu, válel jsem to,
jak se dalo.“184 Na vizitu, během níž měli doktoři o jeho osudu rozhodnout,
přišel tehdy profesor Antonín Heveroch, významný psychiatr, známý
popularizátor oboru v očích laické veřejnosti. Jeho kniha O podivínech a lidech
nápadných dokonce údajně inspirovala Haška při pozdějším psaní Švejka.185
Profesor Šaldu znal, pravděpodobně díky listu Věda Česká, který Melantrich
tiskl, a přede všemi ostatními ho prohlásil za „řádného člověka“. Přesto se za
několik dní Šalda dozvěděl, že ho z odvodu vyškrtli. Příčinu nevypátral.
Většinu těch, které povolali s ním, zmasakrovali Srbové.186
Hospodářský život v českých zemích ustal, muži odešli, stroje se
zastavily. „Nikdy za německé okupace a za nejprudších dnů Hitlerovy války
nevypadala Praha tak jako v srpnu roku 1914 a později.“187 Válka vyrvala
naráz statisíce mužů z rodin, prakticky každá měla někoho na bitevním poli, ať
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už to byl syn, bratr nebo otec.188 V září byl zatčen Klofáč, neboť až příliš
monarchii provokoval. Císařské místodržitelství také zastavilo, na základě
zákona o dočasném zrušení tiskové svobody, České slovo189 a další, v nejvyšší
míře národně sociální a sociálně demokratická, periodika,190 ve snaze zkrotit
„vzpurný slovanský živel“.191 Noviny se nesměly prodávat na ulici, tisk čelil
přísné kontrole monarchie, která informační toky podřídila svým zájmům
a urputně stíhala jakékoli vlastenecké projevy. Požadovala loajální články
a sama je redakcím dodávala. Prezentovány ale musely být jako redakční.
Cenzura vyřazovala každý text, který mohl u veřejnosti vyvolat negativní obraz
života v armádě.192 Za první světové války se tak média poprvé octla ve
službách válečné propagandy, a to v masovém měřítku.193 Měla udržovat
morálku vojáků i civilistů, zatímco na straně protivníka usilovat o její
podlomení.194 Fotografie z bojiště rakousko-uherská administrativa do novin
nedodávala, jen obrázky.195 Pár z nich se objevilo i v Českém slově, dočasně
vycházejícím pod titulem Naše slovo. Melantrišští je tiskly na ofsetu, takže
vypadaly působivě, ale protože byly proněmecké, všichni, včetně Šaldy,
konečný zákaz deníku v květnu roku 1915 svým způsobem uvítali.196
Mezitím vláda vyhlásila moratorium, splatnosti směnek se prodloužily.
Hvězda však ztrácela jednoho nájemníka po druhém, a s nimi přicházela
i o značné příjmy. Banka, jež měla v pronájmu část druhého patra, přešla do
konkurzu. Inzerenti své reklamy postupně zmenšovali, až některé vyřadili
úplně. Tak se přestaly například propagovat potraviny, zahraniční zájezdy,
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automobily nebo kondomy.197 Poptávka po tisku stoupala, ale jeho vydávání
ztěžovala vládní nařízení, nedostatek papíru i odchod redaktorů na frontu.
Šalda kvůli tomu všemu musel požádat soud, aby na podnik uvalil obchodní
dozor.198 Ten žádosti vyhověl a podniku se na čas ulevilo. Průmysl se začal
přizpůsobovat válce. Melantrich produkoval například krabičky a obaly na
válečné náhražky, například polévky v kostce, jak říkal Šalda k „ošizení
žaludku a kapes lidí“,199 a protože mohl díky ofsetu tisknout barevně, dostával
také zakázky k výrobě plakátů upozorňujících na vypisování válečných
půjček.200
V létě roku 1915 Šaldu povolali znovu. Tentokrát mlžil ohledně
příslušnosti. Podle ní se totiž branci zařazovali k jednotkám a Šalda nahlásil, že
je stále obyvatelem Ondřejova, ačkoli to dávno nebyla pravda. Kdyby býval
přiznal, že patří do Prahy, šel by k 28. pěšímu regimentu, kde byla vojna „tuhá
jako řemen“. Takhle narukoval koncem roku do Mladé Boleslavi a na radu
přítele se opět prohlásil za neschopného aktivní služby. Potíže s nervy vyměnil
za „catarracta zonuralis“ oční. Šlo o neznámý jev, který na jeho zraku
vypozoroval ošetřující lékař. Šaldu nijak neomezoval, skřipec201 nosil
především „pro parádu“, ale doktorova diagnóza mu utkvěla v paměti, a tak se
jí rozhodl využít. Předstíral, že vidí málo, vlastně prakticky vůbec, a na dotaz,
jak v takovém případě může dělat úředníka, odpověděl, že se živí jako
skladník. Tím docílil, že ho zařadili do pluku vojáků „s vadou“, schopných
služby jen beze zbraně. U raportu mu pak důstojník řekl: „Voni jsou nějaký
simulant, ale mají to dobrý (…).“202 Šalda později zjistil, že byl ve svém
posudku popsán jako zdravý, ale kvůli „catarracta zonuralis“ naprosto
nevhodný k boji.
197
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Jeho „služba“ rakousko-uherské armádě, během které se mu narodil
druhý syn, spočívala v tom, že si každé ráno nasadil na nos dvoje skla, jakožto
nebožák se nahlásil na raportu, a po zbytek dne se pak hleděl klidit velícím
důstojníkům z očí. Jen jednou dostal za úkol hlídat vagóny s bavlnou. Jakmile
byl uznán „gänzlich untauglich“, zcela nevhodným, podal prostřednictvím
podniku žádost o úplné vyřazení z armády, z důvodu nepostradatelnosti
v zaměstnání.203 Domů ho pustili v březnu roku 1916, a to i přesto, že ještě
před válkou svým tiskem způsoboval císařství újmu. Podle jeho názoru snad
dlouhá léta relativního klidu zapříčinila nestrannost a spravedlivost rakouské
administrativy a soudnictví, k níž přispěla i stálost měny a z ní plynoucí celkem
přijatelné podmínky pro život. K perzekucím docházelo, ale musely být
podloženy zákonem.204
Po návratu zjistil, že na tom Melantrich není dobře. Obchodní dozor
se nevztahoval na hypoteční dluhy, příjmy nestačily. Finanční situace podniku
se stále zhoršovala. Roku 1917 tak Šalda neměl z čeho splácet vysoké úroky.
Aby mohl zachránit tiskárnu, musel přistoupit k prodeji Hvězdy. Ačkoli ceny
nemovitostí za války spíše klesaly, neboť nabídka převyšovala poptávku,
dostal štědrý návrh od agrárníků, kterým se dařilo v rámci možností dobře.
Živili armádu, takže k nim byla rakouská vláda v mnoha ohledech
shovívavější. Náklad jejich listů rostl a potřebovali další rotačku. S Hvězdou
proto chtěli koupit i tu melantrišskou. Šalda odmítl. Znal její cenu. Nakonec se
dohodl s Baťovým konkurentem Františkem Štěpánkem ze Zlína, který
Melantrichu za Hvězdu zaplatil bez sto tisíc celé tři milióny.205 Do smlouvy
Šalda na poslední chvíli prosadil dodatek, že Hvězda musí být v případě
dalšího prodeje nejprve nabídnuta Melantrichu. Podílníci si stejnou podmínku
nevymohli a Šalda je o výhodnosti předkupního práva ani neinformoval.
Nemohl jim zapomenut zamítnutí jeho návrhu na stavbu biografu. Byl
přesvědčený, že kino mohlo tiskárně přinášet výnosy, díky kterým by k prodeji
Hvězdy nakonec vůbec nemuselo dojít. Nezapomínal. Ze zisku umořil
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hypotéční dluhy a vyrovnal se i s věřiteli. Větším vyplatil padesát procent,
menším více než osmdesát. Následně požádal o zrušení obchodního dozoru.206
Tiskárna dál pokračovala ve výrobě obalů na polévkové kostky, občas
vyrobila Nejedlého Smetanu a Melantrich vydal také Stručné dějiny národu
českého od Palackého. Hlavní starostí celého závodu bylo ale především
sledování zpráv z fronty, které zněly stále optimističtěji. Až přišel 13. duben
roku 1918, kdy se v Obecním domě sešli spisovatelé, profesoři vysokých škol,
umělci, poslanci a Šalda, aby vyslechli manifest českých spisovatelů za
samostatnost, v podání Aloise Jiráska.207 „Cítili jsme, že to jsou okamžiky, kdy
celý národ doma nastupuje společnou cestu s Masarykem a našimi legiemi,
které za hranicemi daleko od vlasti bojovaly za národní osvobození.(…) Byl
jsem rozechvěn do hloubi své duše a stíral jsem s očí slzu za slzou. Vždyť se
přibližovalo to, o čem jsem snil a o co jsem usiloval už jako mladý učeň,
napojený slavnou historií svého národa, usiloval o to tak a těmi prostředky,
které mně byly v mém věku a prostředí dostupny,“208 napsal k zážitku Šalda.
Slavnostní řeč se okamžitě rozšířila po celé Praze. Všude se našly nějaké
zásoby piva k oslavě. Nastalo radostné očekávání věcí příštích. Opětovné
vydávání Českého slova vyhlásil Melantrich v polovině října, bez ohledu na
místodržitelství, v době, kdy teprve Masaryk a jeho spolupracovníci jednali
s Washingtonem o podmínkách uznání státu. Šalda nevěřil, že by vzniku první
československé republiky mohlo cokoli zabránit. „Rodí se k novému životu,
když k novému životu rodí se celý náš národ, kdy nad hrobem starých řádů
rodí se řády nové, nad troskami starého světa svět nový. Nejkrásnější sen
našeho života stává se skutkem,“209 stálo v melantrišském úvodníku. Vítězný
příjezd prezidenta osvoboditele do nové vlasti sledoval ze svého balkónu na
206
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Václavském náměstí. Rozmachu „jeho“ podniku nestálo nic v cestě.
„V demokratické republice se setkaly Šaldovy dlouhodobé plány a talent
s příznivým ovzduším a podmínkami.“210
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3. V LIBERÁLNÍ ÉŘE PRVNÍ REPUBLIKY
Československo se po válce stalo pozoruhodným výtvorem jeho malých
i velkých obyvatel a nadějnou, vzkvétající zemí s velkým ekonomickým
potenciálem. Zdědilo dobře fungující rakouskou administrativu, lidé byli zvyklí
tvrdě pracovat a kapitalistický systém sliboval dynamický růst.211 K rozvoji
podnikání opravdu nemohla panovat příhodnější doba. Po osamostatnění země
se národní sociálové přeměnili v socialisty a za cíl si stanovili především řešení
společenských problémů.212 Vliv na České slovo, které začalo souznít
s politikou Hradu, uplatnili tak, že jeho redakci obsadili vlastními lidmi.
Melantrich jako takový ale ovládal Šalda a do jeho vedení si nenechal
mluvit.213 Uhájil si svou pozici vydobytou během prvních zakázek tiskárny,
kterou ještě posílil vítězným střetem s konkurenční, vnitrostranickou Zlatou
Husou. Riskoval, strana si jeho přísný autokratický přístup nemusela nechat
líbit, mohla se ho zbavit, ale neudělala to. 214 Šalda přinášel peníze. Vyplácela
se mu sázka na modernizaci, a tak v době všeobecné poválečné finanční tísně
dokázal produkovat nemalý zisk, i díky rotačce uchráněné před prodejem. Jak
správně předpokládal, poptávka po tisku byla s příchodem nové republiky
značná. Tištěná média expandovala. „Lidé chtěli vědět, co se kde děje.“215
Počet výtisků stoupal a jejich šíření usnadňovala vysoká gramotnost. Šalda ale
uměl „chodit s dobou“ i jinak. „Zvláště v prvních letech po válce se Melantrich
rozmohl úspěšnými spekulacemi se stavebními pozemky v Praze.“216 Cenová
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situace nebyla ustálená. Obratní podnikatelé tak mohli mnohé domy lacině
kupovat a následně draho nabízet dál. Melantrich takto obohatil svou pokladnu
o dva milióny, které obratem investoval do technického vybavení.217

3.1 Budování zázemí
Možnosti tiskárny do značné míry rozhodovaly o jejím úspěchu či
neúspěchu, pročež Šalda neustával v jejich rozšiřování. Nebylo to jen tak,
pořizovat vybavení vyžadovalo značnou dávku rozhledu. Josef Skalák, který se
staral o sociálně demokratické Právo lidu, způsobil svému podniku koupí
zastaralých strojů nemalé škody.218 Naproti tomu Šalda vždy uvažoval o krok
napřed. Dokázal si spočítat, kolik času zabere jejich doprava i instalace, často
šlo o záležitosti až desetileté, pročež pořizoval nové rotačky s předstihem
tak,219 aby měl podnik vždy v záloze náhradní.220 Jezdil též po světě a sledoval,
jak se vyvíjí nové trendy. Ještě před válkou objevil v Lipsku speciální typ
ofsetu tisknoucí na kotoučový papír. Stroj objednal hned, jakmile mu to
poválečné poměry umožnily.221 Sliboval si od něho zrychlení výroby. Přišel
později, než měl, v době inflace německé měny. Protože smlouva stanovovala
pevnou cenu, mohl ho tak Šalda získat za zlomek jeho skutečné hodnoty.
Neudělal to. Domluvil se s továrnou a zaplatil odpovídající částku. Vysoce si
v podnikání cenil určité rytířskosti či gentlemanství.222 Zpráva o jeho slušném
jednání se v německých odborových kruzích rozšířila a dodavatel poslal stroj
prvotřídní kvality. Pracoval spolehlivě až do padesátých let, šestnáct hodin
denně a vyrobil milióny výtisků. „Kdykoli jsem přišel do závodu (…)
a procházel strojovou halou, hledal jsem a hladil očima tohoto prvního
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průkopníka našeho štěstí,“223 napsal. Novinky zaváděl s ohromným zápalem.
V cizině vždy nakoupil všechny výtisky, na které narazil, a následně je pečlivě
studoval. Díky tomu zjistil, že příliš dlouhý článek čtenáře odpuzuje a nadchl
se pro mezititulky. Obratem je zavedl v melantrišském tisku.224 Nechal změnit
velikost formátu, kresbu titulu Českého slova i šířku novinových sloupců. Zúžil
je a zvýšil jejich počet ze čtyř na pět. Vypozoroval totiž, že kratší délka řádku
lépe vyhovuje oku a strany pak působí pestřejším dojmem. „Melantrich tak
vytvořil po vzoru západního komerčního tisku nový typ novin, jimž na rozdíl
od zastaralé Národní politiky dal moderní tvář.“225
Zahraniční podniky inspirovaly i melantrišské propagační oddělení,
které začalo po jejich vzoru shánět odběratele za pomoci nejrůznějších
soutěží.226 V neděli odpoledne třeba nechalo vypravit auto plné potravin do
některé z chudších čtvrtí, kde je potom pracovníci rozdali mezi rodiny, které
vlastnily čerstvé vydání Českého slova. Obdarované navíc vyfotili a snímek
otiskli v novinách.227 Jindy přidali k nejrůznějším produktům nálepky
s jednotlivými písmeny abecedy. Čtenáři, kteří z nich sestavili název některého
Melantrichem

vydávaného

listu

získali

odměnu.228

Šlo

o

akce

v Československu do té doby nevídané a velmi efektivní.
Nejenže Šalda sledoval stav a vývoj tisku světového, ale především se
orientoval v poměrech toho domácího.229 Zmapoval obchodní síť v Čechách,
na Moravě, Slovensku i v Podkarpatské Rusi, a tak věděl, za kolik, kde a jak
dobře se určité listy prodávají. Na jeho žádost podali národně socialističtí
poslanci návrh zákona, který požadoval trestní stíhání pro zveřejňování
nepravdivých údajů o počtu výtisků. Některá vydavatelství totiž udávala
223
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náklady vyšší, aby nepřišla o inzerenty.230 Prosadil také zrušení desetiprocentní
přirážky na noviny nabízené v nádražních prodejnách.231 Své redaktory učil
sledovat reakce čtenářů, věřil, že se z nich dají vyčíst mnohá poučení. Posílal je
za řidiči tramvají, kopáči kanalizací i trhovci. Uspěl se zavedením mutačních
stránek,232 přinášejících místní zprávy. Jestliže například „sportovní klub
Holokrky sehrál fotbalový zápas se sportovním klubem Nasavrky, zajímalo se
o výsledek nejen 22 hráčů obou klubů, ale i jejich příbuzní a kamarádi
a skupina fanoušků na obou stranách.“233 Pro Podkarpatskou Rus vytvořil
dokonce mutaci psanou rusky a sázenou azbukou.234
S rozšiřováním pole působnosti začínal v Ostravě, s nákladem třiceti
tisíc výtisků, který postupně navýšil na více než sto. Pokračoval do Olomouce,
Zlína, Prostějova, Kroměříže, Uherského Hradiště a dál.235 Na brněnský trh
pronikl nejpozději, až v roce 1934. Strana tam totiž už jednu tiskárnu měla.
Protože ale nevynášela, přešla podobně jako kdysi Zlatá Husa pod Melantrich.
Její neúspěch měl své opodstatnění. Region totiž ovládal Bohumil Pištělák
a jeho Moravské listy. Konkurovalo se mu těžko, neboť pečlivě kopíroval
melantrišské metody.236 Ani Šalda jeho výsostným postavením neotřásl, a to
i přesto, že se opíral o stranické organizace a trafikám vyplácel štědré provize.
Melantrišské Moravské slovo si na sebe ale i tak dokázalo vydělat.237
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3.1.1 Další a další aktivity
V březnu roku 1922 získal na základě předkupního práva zpátky
Hvězdu. Štěpánek se dostal do finančních těžkostí a potřeboval hotovost.238
Hlavní zisk Melantrichu spočíval v tom, že se stal jediným majitelem, a Šalda
tak mohl začít budovu předělávat podle potřeb tiskárny, aniž by musel
kohokoli žádat o svolení. První stavební úprava spočívala ve změně
společenského sálu na biograf. Vynášel čtvrt miliónu ročně a uplatnil se
i v reklamě. „Tisíce návštěvníků biografu byli svědky činnosti tiskárny, kolem
které přicházeli, a tím také bezděky propagátory listů, které u nás viděli
tisknout a prodávat.“239 Celý objekt na Václavském náměstí ovšem trpěl
jednou zásadní vadou. Když se Hvězda stavěla, tak „nikdo z nás nepomyslil, že
(...) brzy vypukne světová válka, rozpadne se Rakousko, povstane
Československá republika a že jednou v domě, který jsme začali stavět v roce
1910 budou postaveny stroje, které potisknou 1000 vagonů rotačního papíru
ročně.“240 Byl pro Melantrich zkrátka příliš malý. Šalda k němu proto roku
1926 pořídil rozsáhlé prostory na Smíchově.241 Tam pak postavil tiskárnu se
všemi existujícími odvětvími grafického průmyslu, včetně světlotisku
a měditisku, technik dávno překonaných, ovšem cenných z historického
hlediska. Aby mohl Melantrich časem vyrábět vlastní barvy, nechal Šalda
budovu vybavit chemickou laboratoří. České slovo bylo též jediným denním
listem soběstačným při výrobě štočků.242
Během třicátých a později i čtyřicátých let pořídil Šalda několik
rekreačních středisek.243 Věděl, že mnozí z jeho zaměstnanců musejí denně
čichat výpary z toluenu, pročež jim chtěl dopřát možnost regenerace.244
Pražské závody vybavil denní lékařskou službou,245 dokonce s rentgenem,
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a časem i zubním oddělením. Melantrich měl svůj tělocvičný odbor, fotbalovou
jedenáctku, hudební sbor i kantýnu.246 V době vrcholné nouze o byty nechal
Šalda postavit obytné domy. Přijal také účast na projektu výstavby velké
papírny.247 Když zjistil, že rozhlas dělá efektivní propagaci agrární straně,
začal se o zvuk šířený pomocí vln zajímat hlouběji a pořídil podíly
v Rozhlasové společnosti.248 Sám rádio příliš neposlouchal. Domů přicházel
vyčerpaný, měl rád klid. Víc se angažoval na poli filmovém.249 Melantrichem
financovaný film Před maturitou v režii Vladislava Vančury měl u diváků
velký ohlas.250 Druhý počin Marijka nevěrnice, natočený podle námětu Ivana
Olbrachta a scénáře Karla Nového, už ale podobného úspěchu nedosáhl.
Melantrich se také podílel, ve spolupráci s nakladatelstvím Orbis a Milošem
Havlem, na projektu Aktualita, zaštítěném resortem zahraničních věcí. Jednalo
se o filmový týdeník, jehož cílem byla výroba krátkých snímků, které měly
propagovat Československo doma i v zahraničí.251 Získal koncesi k provozu
cestovní kanceláře, kterou roku 1938 zřídil. Dostala jméno Prago Via.
S hudebním nakladatelstvím Pazdírek rozjel společné vydávání hudebnin pod
značkou MELPA a v knihkupectví zřízeném na Václavském náměstí otevřel
hudební oddělení.252 Koupil k němu ještě podnik na výrobu gramofonových
desek Esta.253 Jak byl Šalda inovativní, tak ale v Estě prosazoval vydávání
klasické hudby namísto moderních „šlágrů“.254 Aby čtenáři Melantrichu
nepřišli o své úspory, převzal závazky krachující Republikánské pojišťovny
a její dluh ve výši dvanácti miliónů korun postupně vyrovnal. Po vzoru
anglických deníků, především Daily Mail, spojil Melantrich s určitým druhem
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pojištění.255 Napadlo ho zřídit muzeum ženských šatů256 a uvažoval o vytvoření
jednotného československého jazyka.257 Společně s Janem Baťou se stal
členem klubu Maffie sdružujícím osoby diskutující o choulostivých
hospodářských problémech a hledající jejich řešení.258

3.2 Rozvoj obsahové náplně
Hlad po „republikotvorném“ zpravodajství utichal s tím, jak se život
navracel do „normálních“ kolejí. Šalda dobře „pochopil limity politicky
vyhraněného, na úzkém okruhu sympatizantů a předplatitelů závislého
stranického tisku.“259 Ještě jako čalouník přišel na to, co lidový čtenář
v novinách hledá především. Melantrich se začal zajímat o problémy
„obyčejných“ lidí. „Poznal jsem, že získám čtenáře ze širokých vrstev
a naučím je číst noviny jen tehdy, bud-li v listu hovořit o jejich denním životě
jejich slovy a budu-li vyjadřovat jejich tužby a smýšlení. Jen tak bylo možno
docílit toho, aby pokládali náš list za svůj list,“260 věřil. Společně s Jiřím
Benešem a Karlem Jíšem proto vypracoval pracovní pokyny, které měly
zajistit, aby se redaktoři těchto idejí drželi.261 Podle autorů bylo třeba psát
pravdivě o tom, co je zajímavé, krátce, z důvodu omezeného místa,
srozumitelně, aby sdělení porozuměl každý, dramaticky, ale bez frází,
kudrlinek či cizích slov a raději o věcech dobrých než špatných. Všichni tři
nepovažovali za vhodné jakékoli vulgární vyjadřování a zakazovali zveřejňovat
polopravdy, dohady a články postavené na nepříjemných událostech ze
soukromého života veřejně činných osob nebo takové, jež by se daly vnímat
jako projevení nepřátelství k jiným národům. Doporučovali ve výsledku
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vyškrtnout vše zbytečné, neověřené, žalovatelné a to, co by čtenáře mohlo
jakkoli popudit proti listu.262
Nabádali k šetrnosti vůči příbuzným obětí a opatrnosti se soudy, neboť
„nikdo není vinen, dokud mu soud vinu neprokáže“. Chtěli po novinářích, aby
vnímali smysl a účel listů i podniku, kterému se upsali. Ne nadarmo Šalda
zřídil vchod do redakce na Václavském náměstí z tiskárenského dvora.263
Upozorňovali, že co je možné udělat dnes, nemá se odkládat na zítřek.
Vyžadovali rozhled. Zaměstnanec Melantrichu měl denně číst, učit se řečem,264
fotografování i tiskové technice. Musel se orientovat v místě svého působiště
a být v kontaktu s osobami veřejně činnými, se soudci, úředníky, četníky,
řediteli nemocnic i velkých podniků.265 Měl jednat slušně a především loajálně,
neboť dobré jméno redaktora dělá dobré jméno jeho listu a obráceně.
V samotném závěru tvůrci rad dodali: „Novinářství není zaměstnání. Je to
vášeň, záliba, obětování se. Noviny se dělají srdcem, duší i mozkem. Jsou
životním cílem a náplní života novinářova. Kdo dovede opustit noviny, aby šel
za svým lepším, nikdy nebyl novinářem.“266
Pokyny představovaly ideální stav, ke kterému se Šalda chtěl
dopracovat. Věděl, že úroveň melantrišských redaktorů poroste společně
s podnikem. Čím víc měl prostředků, tím snáze si mohl dovolit zaměstnávat
lepší a lepší autory, kteří produkovali lepší a lepší obsahy.267 „Když bychom
dnes šli do knihovny a prolistovali si ty časopisy, budeme možná až udiveni,
jak kvalitní na svou dobu byly, především ve srovnání s tím, co vychází
dnes,“268 uvedl historik Eduard Burget. Měly výbornou grafickou úpravu,
tiskly se na kvalitním papíře a přispívali do nich věhlasní autoři.
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3.2.1 Další a další listy
K rannímu Českému slovu, hájícímu zájmy národních socialistů, Šalda
roku 1919 přidal také verzi večerní,269 která se v průběhu 20. let stala
nejrozšířenějším deníkem ve střední Evropě. Náklad Večerního Českého slova
převyšoval půl miliónu výtisků denně a oblíbený byl především díky
pohotovému a přehlednému zpravodajství, dojemným příběhům ze života,
přílohám pro ženy, děti nebo k zasmání a románům na pokračování.270 Šalda
při jeho zakládání myslel na slova Maxima Gorkého, jež si přečetl ještě za
studií: „Lidem se zajímavé povídky líbí jen proto, že jim dovolují na hodinku
zapomenout na těžký všední život,“271 a snažil se jimi řídit. Večerní České
slovo vynikalo i tím, že přinášelo ucelené zpravodajství sportovní. Kromě
přehledů obsahovalo portréty významných atletů, reportáže ze zápasů a další
zajímavosti.272 Na jeho stránky se v této podobě dostalo díky pozorovacímu
talentu Jiřího Pichla. Ten si všiml, že jeho soused Miroslav Horáček dostává
každou neděli spoustu telegramů. Nedalo mu to, slovo dalo slovo, načež zjistil,
že Horáček přijímá výsledky zápasů kopané hrané o víkendu mimo hlavní
město, a posílá je dál. Zpravil o tom Šaldu a ten ho okamžitě zaměstnal. Tak se
stal úředník hypoteční banky a zarytý slávista nejen prvním „sporťákem“, ale
také zakladatelem sportovní terminologie. Jeho reportáže se těšily veliké
oblibě. V Melantrichu vznikl též nápad přesunout sportovní zpravodajství na
poslední stranu, což dodnes dělá mnoho českých deníků.273 Šalda si totiž všiml,
že jakmile čtenáři, převážně mladí lidé,274 vezmou do ruky noviny, netrpělivě
převracejí listy a hledají nejdříve sport. Rozhodl se jim čtení usnadnit, a proto
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jej umístil na samotný závěr. Výsledky nejrůznějších sportovních klání nechal
uveřejňovat i ve výlohách Hvězdy.275
Aby mohl konečně naplno zužitkoval ofset, rozhodl se začít vydávat
obrázkový časopis. Roku 1920 tak vznikl Pražský ilustrovaný zpravodaj,276
který se „významně podílel na rozvoji české novinářské fotografie a jejím
uplatnění v grafické podobě tištěného média.“277 Šlo o dlouhý proces.
Prvorepublikové obrázkové časopisy neměly nejlepší pověst. Pro jejich
vyzývavost je kulturní elita považovala za zlo, které zamořilo společnost.278
Jako by zapomněli na jejich dlouhou tradici i výchovný charakter, kdy lehce
pochopitelné snímky napomáhaly i těm nejprostším lidem v porozumění
složitějším tématům. Tuto tradici chtěl Melantrich oživit,279 a Šalda za tím
účelem přijal literáta Jana Morávka, o němž si zjistil, že dokáže být stejně
zapálený pro věc jako on. Jmenoval ho šéfredaktorem a zároveň mu svěřil
dohled nad celou melantrišskou fotografickou produkcí s úkolem dostat do
každého periodika alespoň jeden snímek. „Ředitel Šalda (…) už v těch
kamenných dobách odhadoval budoucí význam obrazu v novinách.“280 Jeho
pořízení a umístění šlo ale z počátku opravdu ztěžka. Lidé, převážně úředníci,
vnímali fotografování jako aktivitu zlehčující jejich práci a snižující důstojnost.
Vedoucí redaktoři zase snímky pokládali za balast, který zbytečně umenšuje už
tak dost omezený novinový prostor. Jejich počáteční protesty Šaldu ani
Morávka neodradily. „Morávek chodil do podniku už v sedm hodin ráno, ale to
už ho očekával v průjezdu řed. Šalda, buď aby mu hlásil, co se stalo nového
nebo aby zvídal, dostal-li nějaký časový obrázek pro Slovo. Mnohdy vzal
Morávkovu aktovku do rukou a poslal ho na lov hned z průjezdu,“281 napsal
o té době autor Morávkových pamětí. Šalda denně dohlížel na výběr snímků
a sledoval celý výrobní proces. Byl mezi prvními, kdo bral do rukou hotové
listy, aby zhodnotil jejich vizuál. Dělal to tak vždy, když se v Melantrichu
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zaváděly nové postupy či techniky, do doby, než všichni pochopili své
úkoly.282 Nikdy ale nebýval spokojen úplně. Vědomí, že se vždy najde něco, co
je možné vylepšit, ho pohánělo kupředu.
V případě zavádění fotografií se s Morávkem učili metodou pokusu
a omylu. Studovali především americké časopisy. Tak zjistili, které obrázky se
do novin hodí a které nikoli,283 kam se vyplatí je umístit a jakým textem je
dobré je opatřit. Narazili na kouzlo retuše a poznali, že se ze snímku dá udělat
výřez toho podstatného.284 Než se jim nabyté vědomosti podařilo aplikovat,
stálo je to ale řadu nepříjemností. „Večerník otiskl například fotografii
architekta Balšánka (…). Byla to stará fotografie, na které měl arch. Balšánek
plnovous. Ale teď už dávno plnovous nenosil a tak chodily do redakce dopisy,
že ve Večerníku vypodobněný architektem Balšánkem není. Sehnali jsme tedy
jeho nejposlednější fotografii, už bez vousů. Zretušoval ji už fotograf, potom ji
ještě zretušovali v reprodukci, a když jsme ji otiskli, nějak špatně vyšla a zase
prý to architekt Balšánek není. Třetí otištěná fotografie Balšánkova už byla
dobrá a dopisy už nechodily. Jako vždycky v životě, když se nám něco
nepovedlo, čtenáři psali, když se nám něco dobrého povedlo, nepsali.“285 Po
několikaměsíční práci dosáhli toho, co si předsevzali. Přišli na to, jak
postupovat, aby fotografie obhájila v novinách svůj smysl a podpořila
či zastoupila text. Postarali se o zřízení reportážního fotografického oddělení
a ustavili novou redakční pozici fotoreportéra.286
K Českému slovu a Zpravodaji Šalda brzy připojil další úzce zaměřené
časopisy. Roku 1925 vyšlo první číslo Hvězdy československých paní
a dívek.287 Obsahovalo plno praktických rad, receptů, střihů a módních
obrázků. Zprvu je redakce kopírovala, později kupovala od pařížských agentur
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a nakonec vysílala do Paříže či Vídně malíře a kreslířky vlastní.288 Následovala
Eva, měsíčník pro vzdělané ženy, plný informací ze společnosti, o literatuře,
umění, hudbě i divadle. Přispívala do něj Olga Scheinpflugová. Šlo o list
ztrátový, ale Šalda ho pokládal za důležitý, a tak ho dotoval ze zisků Hvězdy.289
„Zakrátko se národně socialistická strana stala snad prvním politickým
subjektem, který vlastnil módní ateliér.“290 Jmenoval se Evin salón a měl
čtenářkám Melantrichu zpříjemňovat nákupy.291 Byl zakládán jako podnik
nevýdělečný, s cílem připoutat čtenářky k listu, nicméně proti jeho nízkým
cenám se vzbouřili textilní inzerenti i melantrišští čtenáři vlastnící krámky
s vlnou, pročež musel Šalda původní záměr přehodnotit a nasadit ceny
adekvátní. Oba časopisy, jak Hvězda, tak Eva, bývaly rozebrány. „Sotva si kdo
uvědomuje, kolik působily na vkus v oblékání našich žen i na vkus oděvních
výrobků a jaký byl rozdíl mezi našimi ženami a berlínskými maškarami, když
k nám vtrhly po 15. březnu 1939,“292 tvrdil hrdě Šalda.
Sportovci měli svůj časopis Star, výletníci a trampové týdeník Ahoj na
neděli. Šalda ho začal vydávat ve chvíli, kdy se objevil anglický „weekend“.293
Za odpočinkem se tehdy často jezdilo do přírody a Ahoj proto zaplnily
praktické tipy, jak v ní volné chvíle trávit co nejlépe.294 Mládež četla od roku
1935 Malého hlasatele, později přejmenovaného na Mladého.295 Hlásal to
nejnovější a nejužitečnější, co jeho autoři zjistili, a o čem učitelé a učitelky,
rodiče, babičky či dědečkové neměli ani tušení.296 Byl dílem skauta Jaroslava
Foglara a sporťáka Karla Bureše, které dal Šalda dohromady navzdory jakékoli
logice. „Generál měl uznáníhodnou předvídavost, měl manažerský instinkt.
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Sotva ho jinak mohlo napadnout, spojit k jedné společné práci dva muže zcela
rozdílných povah, navzájem vzdálených životními drahami a osudy, zájmy
odlehlými jako dva póly země. Snad věděl o nás víc, než my sami o sobě,
a možná, že se držel zákona, že dvě síly s opačným nábojem se přitahují,“297
napsal Bureš. V Melantrichu se tak narodily Rychlé šípy298 a vznikly první
kapitoly Záhady hlavolamu.299 I klení „Plantážníci!“ tam mělo svůj původ.300
Samotný Foglar práci v Melantrichu zbožňoval, do žádného jiného
pozdějšího zaměstnání už nikdy nechodil tak rád,301 a Šalda zase nedal dopustit
na Mladého hlasatele. Podle jeho mínění získali Američané převahu v oblasti
technologií především proto, že vedli své nejmladší k zájmu o stroje
a vynálezy. S uspokojením proto sledoval, jak se Foglarův list snaží bojovat se
zažitými představami mnohých českých otců, kteří viděli vrchol úspěchu
ve službičkování a přežívání na státních úřadech a učili to i své potomky.302
Čtenáři Hlasatele navíc podle jeho mínění oživili Hvězdu. Chodívali totiž za
Foglarem na Václavské náměstí, kde si velmi oblíbili páternosterový výtah.
Brzy vypozorovali, že nemusí uposlechnout výzvy a opustit kabinu
v nejvyšším patře, takže pak často mířili do suterénu a zase zpátky, v opakující
se smyčce, za hlasitého „chichotání“. Vrátný Válek se z nich hroutil. Vyžádal
si u Šaldy dokonce slyšení: „Pane řediteli, rozjívenci proměnili naši budovu
v džungli opic. (…) Na mne nedají, je proto nutné vydat přísný zákaz takového
řádění a mně dát výkonnou moc.“ Šalda chápavě pokýval hlavou, pronesl své
obvyklé „áno“, ale jeho prosbu nevyslyšel. Poučil ho, že musí jako dobrý
strážce dávat pozor, aby se dětem nic nestalo, napomenout je, pokud řádění
přehánějí, ale poprosil ho, ať je k nim laskavý, neboť jde o odběratele
melantrišského listu, „v nichž je budoucnost a naděje podniku“. S pýchou pak
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dodal, že „žádná jiná redakce nemá tisíce osobních přátel, jako ti dva v tom
Mladém hlasateli. Áno, áno, Válku, ty děti vyhánět nemůžete,“303 řekl mu.
Po návratu Jaroslava Šaldy mladšího ze studijní cesty po Spojených
státech, přesněji v roce 1939, začal v Melantrichu vycházet ještě jeden výrazný
list, a to měsíčník Světový zdroj zábavy a poučení,304 inspirovaný americkými
Digesty. Obsahovaly různé výtahy nebo výběry z románů, časopisů či článků,
a tak na ukázkách testovaly, oč je mezi lidmi zájem. Z úryvků se navíc
nemusely platit autorské honoráře. Podobný typ listu ale v Československu už
dávno vydával zlínský Baťa. Pro Šaldu to byla „hořká pilulka“, již musel
spolknout. Nečekal, že bude ve svém podnikání někdy předstižen výrobcem
bot.305 Celkem Melantrich vydával v dobách své největší slávy, tedy na
sklonku třicátých let, 11 deníků, 60 regionálních týdeníků, 12 čtrnáctideníků,
přibližně 40 měsíčníků a dalších 70 titulů bez uvedení periodicity. 306 Roční
příjem podniku činil více než 128 miliónů korun a nejvlivnějšími akcionáři byli
Eduard Beneš, Václav Klofáč, odborové organizace a samozřejmě Šalda.307

3.2.2 Nakladatelství
Jakmile Šalda vybudoval pro Melantrich pevnou materiální základnu
a sestavil funkční tým techniků, grafiků i redaktorů, stejně jako správní
a obchodní aparát,308 přistoupil k podniku, u kterého hrozily opravdové
finanční ztráty, ale který mohl podepřít zisky ze vzkvétajících časopisů. Začal
s rozvojem nakladatelství.309 Sliboval si od něho vytváření hodnot trvalé
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platnosti a uplatnění melantrišského hesla „nepodlehne ohni ani meči“.310
Koncesi k jeho provozování získal už roku 1919.311 Tehdy také v Melantrichu
začaly vycházet první knihy, z počátku dotované z výnosů biografu a o pět let
později dokonce prodávané v prostorách vlastního knihkupectví,312 nicméně
melantrišské nakladatelství nemělo ani koncepci, ani jasně definovaný profil.313
Vycházely v něm povětšinou překlady, původní česká literatura vůbec.314
Proto roku 1928 Šalda do jeho čela postavil ctižádostivého absolventa
filosofické fakulty Bedřicha Fučíka,315 který si za cíl stanovil nastavení
programu a radikální omezení původního nakladatelského plánu, jež původně
počítal s vydáváním až dvou set knih za rok. Zastával totiž stanovisko, že
nakladatel nemá knihy posílat do světa jako na běžícím pásu jen pro zvučná
jména, že čtenářům se nemá posluhovat, ale vést je.316 Při výběru zaměstnanců
míval Šalda šťastnou ruku a měl ji i s Fučíkem. „Prvním jeho ohromným
šlágrem bylo vydání Remarqueova románu Na západní frontě klid.“317
Konkurenční nakladatelé knihu odmítli, především kvůli nutnosti složit
vysokou zálohu při podpisu smlouvy, ale Fučík se o vydání velmi zasazoval.
Šalda si nebyl jistý. Nechal proto na dílo vypracovat tři nezávislé posudky.
Odborníci knihu nedoporučili, zatímco postarší úřednice Fischerová, Šaldova
chráněnkyně, které věřil jako málokomu, a jíž si cenil pro rozsáhlé jazykové
schopnosti, český překlad jednoznačně podporovala. „Autorizace tedy byla
zakoupena, kniha vydána a docílila neobvykle vysokého nákladu – něco přes
sto tisíc výtisků.“318 Nakladatelství Borový se později pokoušelo Fučíkův tah
zopakovat, s druhou knihou stejného autora. Cesta zpět už ale takový ohlas
nevyvolala.319
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Od úspěchu s Remarquem měl Fučík prakticky volné ruce, neboť Šalda
i

ty

„nejchoulostivější

a podporoval.“

320

návrhy

s opravdovou

velkorysostí

schvaloval

V Melantrichu tak třeba vycházeli literáti do té doby úplně

neznámí, například Jan Čep. „Těžko bychom se dnes rozhlíželi po
nakladatelství s takovým velkorysým programem finančně neatraktivních
titulů.“321 Podle ředitele Borového, Julia Firta, se Fučíkovi dařilo především
proto, že si získal „důvěru Jaroslava Šaldy, a tím i přístup k bohaté pokladně
nakladatelského a vydavatelského giganta a pracovalo se mu proto mnohem
snadněji než nám.“322 Buď jak buď, nakladatelství pod jeho vedením vstoupilo
do Kmene, prestižního klubu moderních nakladatelů,323 čímž zaujalo pevné
postavení v kontextu ostatních podniků, a skutečně vzkvétalo.
Sestavit pro Melantrich vlastní okruh autorů ale i tak nějaký čas trvalo.
Kvůli komerčnímu zaměření se mezi literáty netěšil nejlepší pověsti.324 Otakar
Štorch-Marien,

univerzitně

vzdělaný majitel

nakladatelství

Aventinum

pohybující se od narození ve vyšší společnosti, 325 vždy říkal, že knihy jsou
uměleckým dílem, za něž je třeba náležitě platit a podtrhovat tak jejich
výlučnost. Životem vyškolený Šalda měl jiný pohled. Snažil se, aby si je mohl
pořídit každý, neboť si pamatoval, jak těžko si je ještě v dobách studií
obstarával, a jak moc po nich toužil. Proto Melantrich vydával některé svazky
dvakrát. Jednou v nákladné vazbě a podruhé v levnějším paperbackovém
obalu.326 Díky tomu i nemajetní najednou četli Dostojevského, Cervantesa,
Balzaca, Stevensona a mnohé další.327 Intelektuálové však za melantrišskými
kroky viděli jen touhu po zisku, proto to špatné mínění.
Fučík byl ale obratný, měl přehled a navíc mohl s autory uzavírat
skutečně výhodné rámcové smlouvy, lákat je na kvalitní úpravu knih i jejich
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brzké vytištění a působivé uvedení. Melantrišské nakladatelství mělo apolitický
charakter, přijímalo literáty z jakéhokoli tábora,328 a tak v něm nakonec, kromě
bratrů Čapků a S.K. Neumanna, vycházeli snad všichni významnější autoři,329
včetně F. X. Šaldy, který roku 1928 v dopise příteli Bohumilu Mathesiovi
ironicky napsal: „V tom Melantrichu, pod finančním žezlem mého jmenovce
nade mne vysoko vyčnívajícího, se všichni sejdeme, jakož říkával Liebermann
k akademikům a k secesionistům, ukazuje za sebe na Centralfriedhof.“330
Odborníka na česká nakladatelství Aleše Zacha ten cynický pohled literátů
vždy fascinoval. Často nakladatele vnímali pouze jako obyčejné kšeftaře,
přiživující se na jejich vlastní velikosti. Žádného přitom příliš nezajímala
rizika, která na sebe brali. Nevadilo jim, když kniha komerčně propadla, pokud
se mohli pyšnit jejím zveřejněním a jestliže vyinkasovali honorář.331 Ivan
Olbracht například tvrdil, že doběhnout nakladatele je povinností každého
přesvědčeného antikapitalisty.332 Jan Zahradníček zase vybízel své kumpány,
aby pili na jeho účet, že to Melantrich zaplatí.333 Když se F.X. dostal do
nesnází, klidně se nechal zachraňovat Šaldovým šoférem v Šaldově
„grandce“.334 Podobně František Tichý, který pro Melantrich maloval obálky.
Pokud u východu z Hvězdy narazil na zahálejícího Kupra, Šaldova šoféra,
„v tu ránu se přesvědčil, že má moc napilno, že je to v zájmu závodu, aby ho
dovezl tam a tam.“335 S železnou pravidelností si vybíral zálohy na obrázky,
aniž by je následně dodával. Vlastně byl nejspolehlivější nedodavatel. Na
žádnou práci neřekl ne.336 I tak ho měl Šalda velmi rád, od nikoho jiného si
nenechal líbit tolik rýpnutí jako od něho. K těm, co něco dokázali, choval úctu.
Na druhé straně autoři to zase neměli lehké se Šaldou, přesvědčeným
o tom, že literáti sice píšou krásná díla a malíři vytváří úžasné obrázky, ale
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teprve Melantrich je náležitě uplatňuje.337 Navíc měl majetnické sklony. Práce
v médiích ho k tomu „vycvičila“. Při všech individuálních odlišnostech totiž
prakticky každé povolání uvrhne člověka do určitého psychologického stavu,
a pro žurnalisty je víc než cokoli jiného typická naprostá věrnost vlastnímu
listu,338 což stálo a stojí v rozporu s umělcovou nezávislostí a určitou
nedisciplinovastí. Ve chvíli, kdy Tichý zmizel v Paříži a nikomu o tom nic
neřekl, pokládal proto Šalda jeho čin za zradu nejen osobní, ale co hůř, za
zradu na Melantrichu.339 Štorcha-Mariena, kterého u sebe po jeho krachu
zaměstnal, dokonce zažaloval.340 Důvodem bylo vydání knihy v jiné tiskárně.
Nutno podotknout, že ji Štorch-Marien nabídl Melantrichu k tisku jako první,
ale Šalda ji odmítl. Nenapadlo ho však, že s ní Marien půjde ke konkurenci.
Šlo o střety ješitných pohledů na svět.341 F.X. Šalda ale přese všechno autorům
radil Melantrich neopouštět, se slovy, že v něm „sice panuje nedokonalý
socialismus, ale přece jenom socialismus“342
V době hospodářské krize, kdy ostatní nakladatelství upadala,
Melantrich začal suplovat Štorch-Marienovo Aventinum v krásné literatuře
a od Orbisu přebral tisk publikací odborných.343 Během třicátých let se tak
dostal na čelní pozici, „maje k dispozici takřka neomezené prostředky a kolem
sebe okruh vynikajících autorů i překladatelů,“344 musel připustit ŠtorchMarien. Nakladatelský rekord v něm držela Vančurova kniha Útěk do Budína,
kterou pracovníci stihli přichystat k expedici za pouhých třiadvacet dní,345
a k počinům nejvýznamnějším patřilo vydání monumentálního díla České
umění gotické a Šustových Dějin lidstva, unikátního souboru Šaldou mohutně
podporovaného. Historické práce tak trochu privilegoval a jeho osobní
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názory346 či přání pracovníci respektovali.347 V nakladatelství podle Zacha
„proměnil v klad své mindráky z dob dospívání, kdy se nemohl dostatečně
klasicky vzdělávat,“348 ačkoli později připustil, že ho stejně více poučil život
sám.349 S chutí umožnil historikovi Zdeňku Kalistovi v Melantrichu vydávat
Odkazy české minulosti, které měly posilovat zájem Čechů o slavnou národní
historii. Pozornost věnoval také Antické i Nové ruské knihovně. Přestože jeho
touhy po všem ruském následkem revoluce ochladly,350 stále měl rád ruský
národ a stýkal se s emigranty. Když si všiml, z čeho studují jeho synové, začal
se zasazovat o tisk Vysokoškolských rukovětí. Přednášky profesorů se totiž
často rozmnožovaly pouze na cyklostylu, v nevalné kvalitě a ne každý se
k nim dostal.351 Podle Ladislava Plíčky, člena správní rady Melantrichu, mu
i v tomto případě šlo v první řadě o to, „aby i nemajetný student mohl studovat
podle rukovětí v místě svého působiště, aby nemusel za všech okolností do
Prahy a nebo studovati z německých knih.“352

3.3 Ti, co stáli za úspěchem
Noviny nikdy nejsou lepší nebo horší než jejich tvůrci a Šalda věděl, že
úspěch Melantrichu bude vždy záviset na jeho zaměstnancích. Taktika Miloše
Havla spočívala v tom, že sestavil tým schopných lidí, které dobře zaplatil.353
Šalda měl úplně stejnou. „Byl výjimečný tím, jakými spolupracovníky se
dokázal obklopit.“354 Strana volila jen šéfredaktora ranního Českého slova,355
346
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všechny ostatní svěřence přijímal sám, a protože se říká: „Vrána k vráně sedá,
rovný rovného si hledá“, tak každý jeden z Šaldou zaměstnaných o něm svým
způsobem něco vypovídal.
Mnoho čtenářů si utvořilo „vzrušující obraz o tom, jak se dělají noviny“
a přisoudili neohroženým reportérům řítícím se za zprávami sportovní vozy
a zločince čekající na místech činu.356 Skutečnost ovšem, jak to tak bývá,
postrádala jakákoli nablýskaná auta a nebezpečné přestřelky, ačkoli hrdinové
melantrišští nepochybně byli. V „jejich“ podniku se bez ustání řítily především
texty, potrubní poštou, přímo do sazárny.357 Jedinou vážnější hrozbu tam
představoval metér Címan, v případě, když lámal s puntičkářským Morávkem,
přemýšleje, jak nejefektivněji by polámal jeho. Dokud vše dokonale „nesedlo“,
neměl klid. Několik krátkých pauz vyplňoval Morávek většinou viržinkami,358
černou kávou, sem tam kyselou okurkou s bůčkem a v noci krátkými okamžiky
na redakčním kanapeti. Jinak myslel jen na práci.359 Podobně na tom byl Luděk
Stránský, šéfredaktor Večerního Českého slova, který prakticky neopouštěl
Hvězdu. Sprchovat se chodil do druhého patra.360 Ostatní nechápali, jak to dělá,
že dokáže zaujmout čtenáře, aniž by chodil mezi lidi.361 Uměl se rozplakat nad
zprávou o tragickém utonutí dětí a zároveň vyrazit do nitra Sahary, aby získal
exkluzivní zprávu pro svůj list,362 nebo vyhodit zprávaře držícího telefon
v pravé ruce, se slovy: „Jak, sakra, si můžete dělat poznámky!“363 Byl
legendou, stejně jako jeho zástupce Rudolf Kepka, nesmlouvavě škrtající každé
zbytečné slovo ve snaze dostat do vydání co nejvíce zpráv. „I Mojžíš dokázal
vtěsnat celou mravouku do deseti vět. A jak krátkých!“ říkával. Kolik vtipů se
o něm navyprávělo. „Dát mu dělat dálnici, seškrtá ji tak, že povede jen do
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Kolína.“364 Uznání se těšil neúplatný vedoucí hospodářské rubriky Jiří
Hejda.365 Vědělo se o něm, že ho nikdo jen tak „neobalamutí“. Jeho jazykové
schopnosti mu umožňovaly sledovat tisk celého světa, vybudoval si rozsáhlou
síť známých, od ministrů, přes bankovní a průmyslové ředitele, až
k tajemníkům odborových organizací, stejně jako bohatý osobní archiv článků,
ve kterém vždy rychle našel vše, co k práci potřeboval.366 „V každém
nakladatelství stejně jako v redakci kterýchkoliv novin nesmírně záleží na
jedné nebo několika osobnostech, na jejich vyhraněnosti, charakteru, píli
a fantazii. Jsou jedinou zárukou úspěchu. Nenajdou-li se, pak i největší
námaha, svaté nadšení a důkladné finanční zdroje přinesou v nejlepším případě
pouhou průměrnost.“367
Každý ze zmíněných tvořil „genius loci“ Melantrichu. Stejně jako
redaktoři stříhající a pak zase lepící „četku“ či píšící „podřadné“ zlámané
nohy.368

Ale

také

„šmoci“,369

čekající

na

volňásky

nebo

chodící

s „břichopásky“370 spásat chlebíčky výměnou zaž pochvalné zmínky v Českém
slově. Každý podnik měl a má svá esa i „Černé Petry“, jako má každý člověk
své hvězdné i temné chvíle. K Melantrichu neodmyslitelně patřil přísný
a ostražitý vrátný Válek,371 stenografky, jedny z nejrychlejších v republice,
i hřmící rotačky překřikující ředitel administrace Vitásek. Býval slyšet až dolů
na náměstí. Částečně pro jeho hlasové dispozice se o Melantrichu rozšířila
pověst, že je práce v něm otročina.372 Také velkou brašnou ověnšený kurýr
Šonka placený za to, aby všechno věděl a všude byl. 373 I putovní senátor
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„syndik“ Pichl,374 pro svou postavu častěji přezdívaný „pindík“ Pichl. Šaldův
rádce a přítel od samého začátku působení v tiskárně.375 Přesazovali ho stejně
často, jako přestavovali místnosti. Že prý kvůli věštbě cikánky. Podnik měl
prosperovat jen do doby, dokud v jeho hlavní budově neustane ruch a neklid.376

3.3.1 Poměry
Práci bylo možné v Melantrichu získat na základě vypozorovaných
dovedností, doporučení a někdy i grafologického posudku. Vždy rozhodovalo
jen pracovní nasazení, Šalda nemíval předsudky.377 V nakladatelství dával
s Fučíkem například přednost spíše začínajícím překladatelům, než těm
profesionálním. „Zadáváme překlady mladým lidem, kteří to daleko víc
potřebují, a z nichž máme aspoň nějaký zisk v jazyce: je pružný, i když třebas
neobratný,“378 přiblížil jejich „taktiku“ Fučík. Zrovna tak Šaldovi nesešlo na
politickém přesvědčení. Měl zkušenost, že nejschopnějšími pracovníky jsou
lidé politicky vlažní, kteří svůj úkol vidí v podniku, a ne ve straně.379 Tak
zaměstnával přeběhlé komunisty, katolíky a na žádost soudce i trestance.
V jednom případě mladík nabízenou šanci využil a stal se dobrým skladníkem,
ve druhém dotyčný prodával typy konkurenci a dokonce s ní uzavřel
i smlouvu, která mu zaručovala náhradu ve výši sto tisíc pro případ odhalení
a

následného

propuštění.380

Kolegové

onoho

„zločince“

tehdy

se

zadostiučiněním Šaldovi vytkli, že nedbal jejich varování, aby ho nepřijímal.
„Ale on, místo aby uznal svou vinu, obořil se na nás: „Áno, vykládali jste cosi
o obvinění z vraždy, ale to jste mi neřekli, že je to vůl.“381 Šalda v podniku
držel i ty, na které bylo třeba dohlížet. Například Emila Synka, toužícího po
kariéře dramatického spisovatele. K vlastnímu sebeprosazování využíval
374
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Českého slova, ale články o fotbalu psal natolik jinak a poutavě, že se ho Šalda
zbavit nechtěl. Podle jeho mínění by přešel ke konkurenci, kde by exceloval.382
Ačkoli Melantrich v roce 1938 zaměstnával na dva tisíce osob,383 snažil
se Šalda mezi všechny chodit, a s co největším množstvím mluvit, přičemž
nešlo jen o formální gesto.384 Pokoušel se poznat jejich schopnosti a sklony,
aby věděl, co od nich může očekávat, a aby třeba dokázal adekvátně zareagovat
v případě, kdy mu přivedli „nějakého“ opilého redaktora z vinárny.385 Ne vždy
se mu to kvůli již zmíněnému důrazu na loajalitu dařilo. Byl náročný, někdy až
příliš. Líný nebo chybující jedinec se v podniku dlouho neohřál. Svého
svěřence Šalda dokázal v rozčílení vyhodit na hodinu, bez sebemenších
rozpaků. Většinou ale zase brzy „vychladl“.386 Jeden postižený na základě
okamžité výpovědi nepřišel druhý den do závodu, načež si ho nechal zavolat
s otázkou, proč už dávno není na svém pracovišti. Když mu odpověděl, že
dostal „padáka“, tak Šalda pronesl něco ve smyslu: „To přece nemůžete brát
vážně. Áno, včera jste si ho zasloužil, ale dnes máte práci.“387 Zaměstnanci se
ho báli. Neměli ho rádi asi tak, jako svěřenec svého trenéra ve chvíli, kdy po
něm vyžaduje stoprocentní zápřah. „Ale všichni se dřív nebo později nadýmali
pýchou nad velikostí prosperující firmy, na které se podíleli. Oceňovali
generálovu neústupnou píli, houževnatost, odvážnou podnikavost. (…)
Promítal se v něm jeho současník – Tomáš Baťa.“388
K šikovným zaměstnancům byl Šalda uznalý. Každý se na něho mohl
obrátit. „Tatínek vždycky říkával, že když neměli na uhlí, tak šli za panem
ředitelem a on jim napsal poukázku.“389 Václavu Kaplickému,390 který se
roznemohl a požádal o čtrnáct dní neplaceného volna, schválil měsíční
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dovolenou „s plnými požitky“. Vedoucí jednotlivých oddělení brával k sobě
domů na večeře, aby věděl, co je těší či trápí. Oceňoval vlastní iniciativu.
„Jakýkoli návrh pozorně vyslechl, o vážnějších věcech dal si stručně napsat
stanovisko, pečlivě je obvykle přes neděli prostudoval, a pak návrh buď zamítl
nebo prostě řekl: „Áno, dělejte!“ Když se věc podařila, s odměnami nešetřil.
Suše pronesl: „Zastavte se u pokladny.“391 Foglar byl z volnosti, které se mu
v Melantrichu dostávalo, přímo nadšený. „Šel jsem třeba v úředních hodinách
nakoupit látku na sáčky pro kuličky k (…) turnaji, v naší tiskárně na Smíchově
jsem objednal jejich potištění, obstaral jsem švadlenu na ušití, vypracoval jsem
podmínky pro soutěž i zařídil ceny pro vítěze. Byl jsem ve svém živlu.“392
Podobně Hejda. Zatímco v Lidových novinách musel sloužit politice
Stránského a Engliše, v Českém slově si mohl dovolit, zaštítěn Šaldovou
autoritou a prostředky, politický vliv na svou hospodářskou rubriku
paralyzovat.393 Ve chvíli, kdy dostal nabídku na vedoucí pozici v ČKD, a kdy
pochyboval, je-li na takovou práci vůbec vhodný, Šalda jeho obavy okamžitě
„rozprášil“ poukazem na vlastní praxi a popřál mu hodně štěstí, ačkoli
současně vyjádřil politování nad jeho ztrátou. Ovšem, jak přiznal, stejně ji
dříve či později očekával, vzhledem k jeho kvalitám. Když se od Hejdy po
okupaci všichni odvrátili, kvůli jeho židovské manželce, Šalda byl první, kdo
ho přijal s otevřenou náručí.394

3.3.2 Radosti i starosti
Řešení nejrůznějších stížností či sporů patřilo neodmyslitelně k Šaldově
práci. Za ty spíše úsměvné mohli „příležitostní žurnalisté“ nosící do
Melantrichu exkluzivní zprávy o narození telete s pěti nohama nebo úlovku
vodní příšery, prahnoucí po zveřejnění vlastního jména v novinách, jedno jestli
v článku nebo pod ním, vždy hrubě uraženi, pokud se tak nestalo.395 Také
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pobouření sportovní fanoušci beroucí útokem Šaldovu pracovnu396 v případě,
že Horáček „nespravedlivě“ okomentoval nějaký zápas, tedy dost často.
Pramálo je při tom zajímalo, že se dovolávají k muži, jemuž byl sport na hony
vzdálený a který míval na vysvědčení jedinou dvojku – z tělocviku.397 „Mým
úkolem bylo přesvědčit rozhněvané soupeře, že to old boy Horáček tak
nemyslel, že back Sparty padl přes nastavenou nohu levé spojky Slavie, což
Horáček nemohl ze svého místa dobře vidět, že gól z penalty tohoto foulu je
stejně vyjádřen v celkovém score atd.“398 Někdy „problémy“ vznikaly
z událostí zdánlivě nevinných, jako když fotoreportér Mladého hlasatele
pořídil snímek rozjařených kluků jedoucích na kravském hřbetě. Fotografie
zapůsobila a děti čin napodobovaly. Netrvalo to dlouho a hospodáři
v Melantrichu žádali o slyšení.399 S technikou míval Šalda občas potíže, ale
časem poznal, že „ukočírovat“ stroje není, oproti práci s lidmi, vůbec žádná
dřina.400
Vrásky na čele Šaldovi prohlubovali literáti. Expert na to byl svého
času Hašek.401 Podobně jako Tichý inkasoval zálohy, ale k psaní se neměl.
Dospělo to tak daleko, že ho museli zamknout v redakci, aby z něho alespoň
nějaký text vypáčili. Hašek se bouřil, kopal do dveří, vyhrožoval skokem
z okna a přivoláním policie, načež se za půl hodiny uklidnil a za další chvíli
způsobně vsunul na chodbu, škvírou pod dveřmi, povedený fejeton.402 Nešlo
s ním vydržet, stejně jako se ho nedalo zbavit. Jakmile ho vyhodili ze dveří,
vrátil se oknem. Kdosi tak jednou zavolal do Melantrichu, že U Brejšků
skládají do sklepa led a mezi dělníky je i Hašek s plakátem hlásícím: „Na
hodinu propuštěný redaktor Českého slova“. Museli ho vzít zpátky, aby nedělal
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ostudu. „Hašek přicupital s usměvavou tváří, postěžoval si na tu dřinu
a pumpnul pokladníka o „foršus“,403 aby se z toho hrozného zážitku
oklepal.“404
Těžké to bylo s redaktory, kteří své články „přibarvovali“. Když napsali
zvlášť rozmáznutou zprávu o jisté vraždě, Šaldu si nechal zavolat samotný
Eduard Beneš. Vláda totiž přijala zákon, který určitým způsobem reguloval
vydavatelské aktivity. Umožňoval tak například nařídit předběžnou cenzuru
v rámci prevence proti skandalizování různých afér či protistátnímu psaní.405
Šalda předvolání očekával, málokdy ho něco zaskočilo. Tehdejšímu ministrovi
zahraničních věcí sdělil, že autory zveličené zprávy už dávno potrestal a navrhl
mu, aby společně s ním navštívil Hvězdu a pokusil se mnohdy příliš horlivé
redaktory usměrnit sám. Moc to nepomohlo. Jak Šaldovi došlo, „touha
upravovat zprávy senzačně je u novinářů stejná, jako vášeň lovecká u pytláka;
flintu najde, i kdyby mu ji žena zakopala nevím kde.“406 Jiní žurnalisté zase
nedokázali ovládat své emoce. Když napsal Ferdinand Peroutka o hrdinovi
Štefánikovi407 objektivní kritiku, melantrišští se na něj vrhli jak „vosy na
bonbón“. Nejraději by ho rozcupovali. Až na základě zákroku Arne Nováka,
který

v Lidových

novinách

popsal

rozdíl

mezi

vědeckým

bádáním

a historickou hagiografií, a následně i Šaldy, ztratila smršť osočování na síle.408
Redaktoři, ale i čtenáři, se za první republiky teprve učili chápat, že
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vyargumentovaná kritika je sice nepříjemná,409 ale prospěšná, a že seriózní tisk
nemá důvod někomu škodit.410
Nejhůř Šalda nesl, pokud některý z jeho pracovníků zapříčinil, že se
psalo ve zlém o Melantrichu. Tak se nepohodl s Bedřichem Fučíkem, jehož
Listy pro umění a kritiku411 se nešetrně dotkly Karla Čapka,412 když
upozornily, že se podepisuje K. Č. a daly to do souvislosti s „Kč“, redukujíce
tím celý jeho spisovatelský zjev „na výdělečný pud,“413 jak záležitost
okomentoval rozčílený Peroutka.414 V reakci nenechal na Melantrichu nit
suchou.415 „Mohutný to také podnik, tento Melantrich. Má tolik chapadel jako
polyp. Jeho zakladatel, p. Jaroslav Šalda, je vlastně sympatický zjev. Je to
jeden z těch českých lidí, jako Baťa, kteří ukázali, že něco dovedou, a za leccos
si zaslouží pochvaly. Ale nemůžeme všechny projevy životnosti Melantricha
posuzovat jen s hlediska potěšení nad obratným podnikatelem. Pokud chapadla
Melantricha zasahují také na pole kulturní, musí to býti posuzováno s hlediska
kulturního, a výsledek je obyčejně ten, že člověk hledá sekyru, aby chapadlo
utnul.“416 Peroutka přirovnal Melantrich k pragmatismu, ve smyslu dlouhé
chodby, do níž ústí mnoho světnic. „Cítíte odpor k německým emigrantům?
Pak budete obslouženi zde. Litujete jich? Vaše city budou vřele opětovány,
vstoupíte-li do dalších dveří, za nimiž se připravuje souborné vydání Jakoba
Wassermanna. Záchvaty sociální revolty dodá „Večerník Českého slova“,
plesovou robu poradí „Eva“ zároveň s receptem na puding. Ať si myslíte, že
Bílá hora byla neslýchané neštěstí nebo štěstí seslané od Boha, pochodíte-li
chvíli chodbami Melantricha, najdete někoho, kdo je ochoten s vámi
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sympatisovat.“417 Svůj komentář zakončil slovy, že melantrišskou „rozmanitou
společnost“ drží pohromadě jen podniková pokladna, vidina zisku.

3.3.3 Plantážnictví
Na obou stranách politického spektra se ve 30. letech začaly vést
diskuze o proměně způsobu výroby a rozpínavosti podnikatelů. Ve stejném
čísle Přítomnosti, kde Peroutka kritizoval Melantrich, vyšlo i zamyšlení nad
činy Baťovými. Obsahovalo nesporné uznání, neboť dokázal snížit ceny
a obout tak nejchudší, zároveň ale zpochybnění jeho přínosu pro společnost,
protože prý vepsal do tváří zaměstnanců nikoli radost, ale spíše strach o to, aby
dokázali uspokojit stále rostoucí požadavky na výkon.418 Intelektuálové
z levicového tábora Baťu a jemu podobné nazývali buržoazními zbohatlíky
žijícími a hýřícími z mozolů dělníků,419 přičemž volali po následování příkladu
ruské revoluce. Kořistník pro ně byl i Šalda.
Označení „plantážník“ Šaldovo okolí nejčastěji vnímalo právě jakožto
vyjádření jeho kapitalistické rozpínavosti, s níž rozšiřoval melantrišské
„plantáže“ v honbě za stále vyšší produkcí.420 Původně mu ho však přisoudil
jeho přítel z Komenského Emil Špatný,421 a to pravděpodobně v trošku
odlišném významu. Jakožto dobrodužný snílek se Šaldu snažil přimět ke styku
s ruskými revolucionáři, s čímž Šalda nechtěl mít nic společného, neboť svůj
životní úkol viděl v konstruktivní práci,422 a nikoli v romantickém boji za ideje.
Proto ta přezdívka, kvůli Šaldově „lopotění“.423 Pravdou nicméně je, že Šalda
Melantrich budoval v éře novodobého kapitalismu, ze své podstaty
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nevyhnutelně vedoucího k dynamickému růstu,424 a těžko tak mohl nebýt
rozpínavým. Je otázka, jak a k čemu systém využíval a jestli se i on nestal spíše
jeho obětí…
„Štika mezi vydavatelskými kapry,“425 jak ho označil novinář Vojtěch
Dolejší, žila skromněji, než leckterý jeho zaměstnanec. Šalda nekouřil ani nepil
a celé dny trávil v práci. Během své první zahraniční cesty si za sedm marek
pořídil koženou ruční aktovku, aby měl kam uložit nasbírané ukázky tisku,
a žádnou další si za celý život nekoupil. „Dodnes mi koná platné služby, třeba
už po opravě ve zmenšené velikosti. (…) Německá práce (byla) důkladná a já
šetrný,“426 podotkl. Ačkoli ale Šalda popsal sám sebe jako škrtila, vždy
pamatujícího na zadní kola,427 k čemuž ho přivedl těžký život v mládí, lakomý
nebyl. „Poskytoval podporu i lidem mimo Melantrich, například historiku
Václavu Vojtěchovi428 na cestu do Antarktidy.“429 Skrze podnik přispíval
Foersterově společnosti,430 spolku českých spisovatelů, výtvarných umělců
a odměňoval ušlechtilé a statečné činy. Věnoval prostředky na dostavbu
hvězdárny i Katedrály sv. Víta. Bedřichu Hroznému, kterému vyšla
v Melantrichu studie, dal vyplatit subvenci na zahraniční expedici, během níž
jazykovědec odhalil velké množství klínopisných tabulek.431 Na návrh
tiskového atašé českého velvyslanectví v Paříži posílal hotovost hudebnímu
skladateli Bohuslavovi Martinů.432 Melantrišské peníze významně usnadňovaly
i chod Kmene.433 Za hospodářské krize nechal rozdávat vánoční nadílky dětem
nezaměstnaných.434 Balíčky plné těch největších kolekcí a ovoce, které
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normálně nebylo k sehnání, rozdával podnik i v rámci besídek pořádaných pro
potomky zaměstnanců. „My jsme si mysleli, že ten Melantrich, že to je něco
úžasného, protože to jiné děti prostě neměly. A vždycky si pamatuju, že na té
besídce nás tam někdo vítal a říkal: „To máte ze srdce Melantrichu.“ To bylo
takový úsloví a u nás v rodině, vždycky když někdo něco někomu dával, tak
říkal: „To máš ze srdce Melantrichu.“ Celý život nám to zůstalo.“435
Díky plantážím mohl také Šalda podporovat nejrůznější ztrátové
podniky. Jedním z nich se měla stát i německy psaná revue hájící česká
stanoviska. S nápadem na její založení přišel Kalista. „Šalda se ukázal
i v tomto případě skutečným mužem. Pochopiv okamžitě význam plánu, který
jsem mu předestřel, projevil bez váhání ochotu vzít na sebe vnější realizaci
mého projektu.“436 Podporoval ho, protože věděl, jak velké napětí vinou
rozdmýchaného nacionalismu panuje mezi oběma „tábory“. Znal štvavé texty
německých listů, ale na druhou stranu slyšel i to, že si „obyčejní“ Němci
stěžují na nezájem odpovědných politiků řešit například nedostatek pracovních
příležitostí v pohraničí, způsobený i tím, že na tamních staveništích bylo
dovoleno dělat jen českým či slovenským dělníkům, živeným navíc jen
dovezeným českým jídlem. Situaci mu přiblížil Hejda, kterého tam poslal, aby
zjistil, jak se věci mají.437 Revue se mu tedy jevila jako dobrá příležitost
k rozpoutání potřebného dialogu, neboť českoslovenští Němci představovali
zdaleka největší menšinu v Evropě.438 Kvůli příchodu druhé světové války ale
nikdy nevyšla.439
Plantáže

Melantrichu

zajišťovaly

již

zmíněnou

nezávislost.

Nejjednodušší cestu, jak si „koupit“ noviny, a s nimi i jejich tvůrce, totiž
představovala, a stále představuje, inzerce. Peníze plynoucí z reklamy
vydavatelství do značné míry živí, pročež jsou její zadavatelé často
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nedotknutelní. Ne tak v Melantrichu. Když se jednou Hejda kriticky zmínil
o cementárně, která inzerovala v Českém slově, okamžitě ho kontaktoval ředitel
„potrefeného“ podniku a požadoval uvedení věcí „na pravou míru“.
V opačném případě hrozil právě zastavením inzerce. Vydíráním rozhořčený
Hejda vše sdělil Šaldovi. Ten nechal danou inzertní objednávku vyhledat
a zadavateli poslat zpět se vzkazem, že s ním Melantrich ukončuje spolupráci.
Ředitel cementárny přišel ještě ten den vyjádřit omluvu.440 Hejda k tomuto
případu ve svých pamětech později uvedl, jak je dobře, že všechny
Melantrichem vydávané listy „jsou ovládány člověkem tak slušným, kritickým
a poctivým, jakým je Šalda.“441 Vždy ale existují dvojí pohledy.
„V Melantrichu platil jen úspěch, odezva u čtenářů, nic jiného,“442
poukázal Bureš také na negativní rys plantážnictví. Poté, co Šalda zasytil
Ladovými kresbami trh, „nebylo vyhnutí“, musel ho nahradit, ačkoli to pro
něho byla změna bolestná.443 Lada přitom pracoval pro podnik od roku 1907,
tedy od samého začátku. Jeho Kozel Bobeš a malby ke Švejkovým
dobrodružstvím se zasloužily o růst nákladu deníku a současně s tím
i o upevnění Šaldovy pozice. Zúročil též Šaldou tolik hýčkaný ofset, když na
něm tiskl oblíbenou, humoristicky laděnou přílohu Českého slova s názvem
Kvítko. Považoval ji za své dítě a měl ji nesmírně rád. „Za Ladovy redakce
bylo možno se spolehnout, že v „Kvítku“ se neobjeví obhroublý nebo
dvojsmyslný výraz. V té věci byl Lada puritán až příliš úzkostlivý. Za čas se
ovšem objevilo, že redakce „Kvítka“ je těžkopádná, bylo třeba znalosti řečí,
obsah se musel stát pružnějším, jaksi světovějším. Samy Ladovy obrázky se po
čase, jak se říkalo, „okoukaly“.444 „Nebylo vyhnutí“. Šalda myslel obchodně,
musel, chtěl-li v konkurenci uspět.445 Ladův případ se tak stal ztělesněním obav
kritiků kapitalismu. Příliš vysoké nároky začaly podrážet nohy vyznavačům
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„pomalejšího rytmu“. Šaldův a Ladův do té doby přátelský vztah citelně
ochlad, až se rozešli úplně.446
Podobně to dopadlo s Bedřichem Fučíkem. Interpretace jejich
vzájemného rozkolu se dodnes různí.447 Podle Šaldy za ním stály „neshody
v otázce židovské a v poměru k odstoupivšímu presidentovi Benešovi“.448 Jisté
je, že po mnichovských událostech, na podzim roku 1938, se nad
Melantrichem, známým „Benešovým hnízdem“,449 začala stahovat mračna.
Němci měli o jeden z největších středoevropských tiskových podniků značný
zájem a hledali záminky k jeho obsazení. Dnes už se nedají dohledat všechny
ústupky, na které musel Šalda přistoupit, aby zabránil arizaci,450 nicméně
Fučíka pobouřilo především to, že nechal zastavit vydání jím schválené
protifašistické knihy,451 a zasazoval se o vytištění kolaborantské.452 Tak mezi
nimi vzniklo napětí, které zvyšoval fakt, že Berlín vnímal Fučíka, kvůli podobě
jeho edičního programu bohatého na komunistické i židovské autory, jako
osobu nepřijatelnou pro vedoucí pozici, o čemž vedení Melantrichu zpravil
ministr zahraničních věcí.453 Pro dřívější neshody byl Fučík trnem v oku ale
i pro agrárníky, se kterými Šalda jednal o možné fúzi.454 Deník strany lidové
tuto informaci sice dementoval,455 nicméně Šalda ji potvrdil.456 Pamatoval na
jejich privilegované postavení v průběhu první světové války a chtěl svému
podniku zajistit přežití. Fučík se tak stal po desetileté práci pro Melantrich
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„nežádoucím“.457 Šalda ho nahradil divadelním kritikem Josefem Trägerem.458
Podle Zacha šlo o „pragmatický zásah profesionála manažera“.459 Stejně tak
rozvázal pracovní poměr s dalšími osobami, jež by mohly podniku
„uškodit“.460 „Rozhodně nebyl žádným antisemitou, sám pomohl mnoha
židovským spolupracovníkům Melantricha, i těm, kteří třeba už i delší dobu
byli na jiném pracovišti, a umožnil jim cestu do zahraničí,“461 upozornil Firt.
V první i poslední řadě však Šaldovi záleželo na samotném Melantrichu.
„On byl autorita, a nenechal si, možná chybně, do určitých věcí mluvit.
Možná, jak mu to všechno šlo, přestával být sebekritický,“462 podotkla jeho
vnučka. Na druhé straně jak trefně vyjádřil Steve Jobs, dobrý vůdce se nesmí
bát někoho naštvat, jinak to daleko nedotáhne.463 Přesvědčení, že je v tom co
dělá nejlepší, a z něho plynoucí sebevědomí, mít musel,464 jinak by ve vedení
tak obrovského podniku neobstál.465 Z rozhodnosti pramení úcta a úcta vede ke
kázni. Právě velikost sebevědomí ale představovala jeho sílu i slabinu zároveň.
Neznaje porážku balancoval na hraně „povinnosti“ a pýchy. Povinnosti
dobrého podnikatele vést Melantrich k rozkvětu a pýchy udržovat jej na
vrcholu za každou cenu, neboť právě s ním spojil vlastní život, ve snaze obhájit
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jeho smysl, dokázat, že se neměl utopit při choceradské tragédii. 466 Neuměl si
od podniku držet odstup. Ani nemohl. Jeho velikost byla spojená s jeho
velikostí. Právě proto se stal tak úspěšným. Netěšily ho ani tak jeho výnosy,
když jeho žena instalovala v domě lepší žárovku, zase ji v rámci úspory
vyšrouboval,467 šťastný byl především v okamžicích, kdy mu Melantrich rostl
pod rukama v jeden z největších a nejmodernějších závodů polygrafického
podnikání v Evropě.468

3.4 Druhá mezihra
Psychicky náročná práce Šaldu vyčerpávala. Síly mu ubíraly ale
i politické boje, ve dvacátých a třicátých letech stupňující se. Propast mezi
jednotlivými národy se v důsledku dědictví nacionalismu prohlubovala,
československé strany nebyly jednotné a národním socialistům dokonce hrozilo
rozštěpení.469 K moci se mezi nimi dral Jiří Stříbrný. Jakožto fašista brojil proti
cizincům, komunistům, internacionalistickým socialistům i národně vlažnému
Hradu a horoval pro vládu silné ruky.470 Usiloval o převrat471 a chtěl jej provést
skrze Melantrich. Stejně jako mnozí ostatní považoval Šaldu za pouhého
kšeftaře sloužícího tomu, kdo dá víc. Přepočítal se.472 Šalda nicméně v té době
vážně uvažoval o odchodu z podniku. Měl dost nikdy nekončících bojů.
Vyhledal v té věci dokonce Františka Štěpánka a požádal ho, aby mu svěřil do
správy nějakou filiálku. „To neudělám, protože vás mám rád. Vás by bylo do
ševcoviny škoda,“473 řekl mu tehdy to, co Šalda potřeboval slyšet. Povzbudil
ho i krok melantrišského představenstva, které pro něj připravilo roku 1925
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nevypověditelnou smlouvu a ustanovilo ho generálním ředitelem.474 Na nějaký
čas.
V listopadu roku 1926 byl zatčen.475 Prokurátor ho obvinil, spolu
s jistým Františkem Grohem, z podvodu, a protože se obával jejich útěku či
ovlivňování svědků, nechal na oba vydat zatykač. Obsahoval následující: „Jsou
důvodně podezřelí, že od září 1923 do července 1925 předložili k úpisu (…)
válečné dluhopisy nesprávnými doklady doložené a že předstíráním vlastnictví
způsobili československému eráru škodu Kč 2000 daleko převyšující.“476 Šlo
o staré rakousko-uherské půjčky, k jejichž propagaci Melantrich tiskl plakáty.
Po vzniku Československa je lidé považovali za bezcenné, nicméně vláda
vydala roku 1922 rozhodnutí o jejich proplácení. Vedla ji k tomu zoufalá
finanční situace znemožňující hradit nezbytné státní výdaje. Tak začaly banky
majitelům válečných půjček, po zaplacení určité vyměřené částky, vyměňovat
staré úpisy za nové. O čtyři roky později pak vyšlo najevo, že se při upisování
podvádělo.

Různí

spekulanti

pašovali

bezejmenné

dluhopisy

do

Československa, kde je prostřednictvím peněžních ústavů předkládali
k proplacení a „mezi těmito ústavy byla i národně sociální Česká lidová
záložna, ve které byl ředitel Melantrichu odpovědným funkcionářem.“477 Šalda
množící se procesy se švindlíři sledoval, ale o svůj osud se neobával. Záložna
jím vedená úpisy skutečně k proplácení předkládala, na žádost Stříbrného,
prostřednictvím obchodníka s obilím Františka Groha, nicméně se souhlasem
představenstva, které na Grohových finančních operacích neshledalo nic
závadného.478
Vyšetřující soudce navrhl po Šaldově výslechu jeho propuštění z vazby,
ke kterému ale na základě odvolání státního zástupce nedošlo, neboť se stalo
to, čeho se služebníci zákona obávali. Groh utekl do Vídně a žádal
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o vyšetřování na svobodě.479 Navíc se na jejich stole objevilo následující udání:
„Dozvěděl jsem se od jednoho redaktora jako důvěrnou zprávu, že včerejšího
dne byl v Legiobance vyzvednut větší obnos peněz pro pana Šaldu tam
uložených. Jelikož tato okolnost pro zajištění škody jest velmi závažna, činím
o tomto oznámení, k dalšímu úřednímu použití.“480 Dle vyjádření Legiobanky
tam však generální ředitel Melantrichu žádný vklad nikdy neměl. Podle Šaldy
šlo o komplot připravený Švehlovými agrárníky a Kramářovými národními
demokraty, kteří chtěli nastalé situace využít ke zdiskreditování národních
socialistů.“481 Stranu „státotvorností se dušující“482 si totiž kvůli jeho případu
mohli vzít na mušku veškeré konkurenční noviny. Národní listy tehdy mimo
jiné napsaly: „Ředitel nár. socialistických tiskařských podniků Melantrich bratr
Jaroslav Šalda není tak opuštěn, jak si stěžoval, sedě ve vazbě na Pankráci pro
podezření z účasti na podvodech s válečnými půjčkami. Našel přece jenom
zastánce a obhájce v řadách bratří. Tímto obhájcem je ústřední list národně
socialistické mládeže Mladé Proudy. Tedy aspoň zbolševizovaná nár.
socialistická mládež ujímá se kdysi všemocného „finančního ministra“
Klofáčovy strany, řídíc se při tom parolou pruského exkronprince: „Hieb ist die
beste Parade“ – „rána je nejlepší obranou“. Proto Mladé Proudy s útočností
přímo zuřivou napadají vládu a ostatní strany, tvrdíce, že aféra Šalda-Groh je
„rafinovaným útokem měšťácké koalice na existenci národně socialistické
strany“. Mladé Proudy ovšem vědomě fixlují, podkládajíce zcela falešné
příčiny následkům, které aféra bratří má nyní v zápětí. Faktem totiž jest, že
slušní lidé z nár. socialistické strany hromadně vystupují.“483
Zemský soud si o Šaldovi nechal během jeho věznění vypracovat
několik posudků. Tak zjistil, že žil roku 1923 v bytě o dvou pokojích.
Služebnou nezaměstnával a sousedi ho vnímali jako nemajetného úředníka
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tiskárny Melantrich. O rok později se potom přestěhoval do bytu
třípokojového, který vybavil „přepychovým“ nábytkem.484 Těšil se dobré
pověsti a choval se řádně. V době zatčení pobíral plat 4 500 korun měsíčně
a byl považován za „majetného“ (dané slovo dvakrát podtrženo), neboť koupil
pozemek se dvěma obytnými budovami na Královských Vinohradech. Že to
bylo na úvěr, už ovšem ve zprávě nestálo.485 Vlastnictví této nemovitosti
potom posloužilo jako voda na mlýn štvavé kampaně.486
Vánoční svátky strávil Šalda ve vězení, ačkoli Klofáč loboval za jeho
propuštění. Fyzicky nestrádal, jídlo mu přinášeli z hospody a dostal každou
knihu, o kterou požádal. Celou situaci se navíc snažil brát s nadhledem. Když
se ho během procházky na dvoře zeptal spoluvězeň, zač sedí, odpověděl: „To
víš, chtěl jsem ukrást svatovítskou věž.“487 Nicméně jak čas běžel, upadal do
melancholie. Noviny neustále špinily jeho jméno, na jehož zvuku si mimořádně
zakládal. List 28. říjen například otiskl článek, v němž stálo, „že prý v redakci
„Českého slova“ si z radosti nad zatčením svého ředitele, který je prý hrozně
přísný, udělali oslavný večírek.“488 Jedinou obranou se pro něj stala sebeúcta
plynoucí z faktu, že hlavním soudcem každého je v první řadě vlastní
svědomí.489 Později ho přemohla lhostejnost. Ve vyšetřovací vazbě nakonec
pobyl více jak tři měsíce, než se podařilo sehnat Groha, který potvrdil jeho
výpověď. Poté ho propustili na kauci ve výši jednoho miliónu korun (původně
byla požadována částka pětimiliónová). Zaplatilo ji představenstvo podniku,
z melantrišské pokladny. V dubnu roku 1927 byl pak Šalda rozsudkem
zemského trestního soudu v Praze zproštěn obžaloby490 a během květnového
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procesu úplně osvobozen. Groh šel za mříže.491 Státní zástupce se posléze
Šaldu pokusil obvinit ještě jednou, ale neúspěšně.
Útoky na Melantrich, jeho generálního ředitele i celou stranu ale
neustávaly ani po vyřčení osvobozujícího rozsudku. Šalda se proto rozhodl
bránit soudně. Umožnila mu to novela zákona na ochranu republiky, vydaná
roku 1924, která zavedla postih pro urážku na cti.492 Proces s odpovědným
redaktorem Národních listů, Šaldou žalovaným kvůli článku z března 1928,493
měl zajímavý průběh. Obviněný se hájil slovy, že sporný text „pouze“ citoval
jiný, publikovaný v Nové době, který navíc okomentoval slovy „nelíbezný
útok“. Soud jednání ukončil v jeho prospěch s odůvodněním, že se o trestním
postihu dá uvažovat pouze v případě prokázání zlého úmyslu, což se prý
žalujícímu nepodařilo. Pominul přitom nejednoznačnost výroku „nelíbezný
útok“, spokojil se s vysvětlením, že zvlášť nápadné písmo, jehož v tiskárně pro
vysazení článku použili, bylo vybráno jen proto, aby došlo k odlišení převzaté
věci od původní, a to i přesto, že hned vedle umístěná citace z Venkova takový
výrazný font neměla. Nepřihlédl ani k tomu, že šlo o útok opakovaný a vůbec
nevzal v úvahu politické pozadí procesu. Šalda se pochopitelně odvolal. Nový
soudce označil původní rozhodnutí za pochybné.494 Celý případ s válečnými
půjčkami trefně shrnul F.X. Šalda slovy, že hromy bijí jen do vysokých
stromů.495
Rozvleklá kauza nakonec vliv na oblibu a zájem o melantrišské listy
neměla a národní socialisté ve volbách roku 1927 nepropadli. Co kvůli ní
ztroskotalo, bylo Šaldovo manželství.496 Masaryk, přesvědčený katolík, mu to
velmi vyčítal. „V té době byl rozvod dost nebývalý.“497 Šalda ale dlouho sám
nezůstal, oženil se znovu, s o šestnáct let mladší redaktorkou Jarmilou
491
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Novákovou, rozenou Kranichovou,498 pocházející z Dolních Studének na
Moravě, která v Melantrichu redigovala přílohy Českého slova pro ženy
a děti.499 Později se stala šéfredaktorkou časopisu Eva a roku 1932 Šaldovi
porodila dceru Ivu. Společně si vybudovali malé hospodářství ve Zdebuzevsi
nedaleko Ondřejova, kam jezdili odpočívat, a kterému místní od té doby
neřekli, a stále neříkají, jinak než Šaldovna. „Byla to má dávná touha vrátit se
k té hroudě, ze které jsem vyšel,“500 napsal Šalda. Koupil tam pole, sehnal
hospodáře a zasázel jablečný sad. Sousedi ho měli rádi, říkali mu pane řediteli
a chodili za ním, pokud potřebovali poradit.501 „Šalda byl dobrej člověk. Lidu
tady pomohl hodně. Von byl poctivej ještě k tomu.“502 Sháněl jim třeba nářadí,
„on byl praktickej, věděl, co kam patří,“503 vzpomněl na něho pan Bezouška.

3.5 Další celospolečenská válka
Zášť mezi jednotlivými národy, třídami i rasami koncem třicátých let
eskalovala. Zlomový okamžik přišel roku 1938, kdy Němci provedli anšlus
Rakouska, čímž znatelně zvýšili pravděpodobnost ohrožení Československa.
Melantrich na událost zareagoval natištěním miliónu alarmujících letáků
s heslem „Nedáme se!“.504 Výzvu podepsali nejen melantrišští a národní
socialisté, ale i primátor Prahy, starosta Brna, nebo třeba slovenský politik
Vavro

Šrobár.505

Nedlouho

poté
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němečtí

politici

svým

československým protějškům přemrštěné požadavky, které vláda odmítla
akceptovat.506 Národ mobilizoval. Všude po republice se pohybovaly zástupy
odhodlaných záložníků, spěchajících na nádraží, aby se mohli co nejdříve hlásit
498
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u svých pluků. Mnohým zastavovala auta mířící opačným směrem, aby je
dopravila, kam potřebovali. Šalda pozoroval „matky, ženy a děvčata,
provázející záložníky na nádraží. Nebylo v jejich očích jediné slzy. Neslyšeli
jsme nářek loučení, ale slyšeli jsme: Nedejte se! Nedejte nás! Nikdy snad národ
tak nepospíchal pod zbraň. Chtěl se bránit!“507 Velitelé relativně dobře
vyzbrojené armády nicméně věděli, že účinná obrana země je možná jen za
pomoci spojeneckých sil, „v prvé řadě Francie, s níž měla předmnichovská
republika vedle politických i úzké vztahy vojenské.“508 Její vůdce, stejně jako
ten anglický a italský, se ale přiklonil na stranu německou.
Po zveřejnění Mnichovské dohody, kterou Beneš přijal, přestala
fungovat pražská doprava. Lidé se vyhrnuli do ulic, bloumali sem a tam, téměř
nikdo nemluvil. „Byly to nejtruchlivější okamžiky mého života, když s balkónu
Hvězdy jsem pozoroval davy lidu, valící se Václavským náměstím dolů a po
chvíli opět opačným směrem nahoru, zatímco prostranství před Hvězdou bylo
naplněno zástupem hulákajících a spílajících nám nahoru, kteří jsme přihlíželi
tomuto smutnému obrazu dole pod námi,“509 napsal k událostem později Šalda.
Skončila jejich iluze o tom, „že zahraniční závazky jsou silné, parlament
odhodlaný a vláda vědoucí. (…) Tady je počátek české fatální nedůvěry
v politiky, která trvá dodnes.“510 Beneš ještě promluvil do rozhlasu. Zaplněné
Václavské náměstí tak vyslechlo: „Mám plán.“ Šalda se domníval, že chtěl
požádat o pomoc Poláky, výměnou za Těšínsko. Když však druhý
československý prezident nedlouho po své řeči odletěl do ciziny, fašisté udělali
z jeho věty posměšný slang: „Mám plán – aeroplán.“511 Československá
demokracie utrpěla vážnou ránu. „Pod okny našeho Melantrichu vykřikovaly
najednou poštvané skupiny lidí hanbu prezidentu Benešovi, (…) že svou
poraženeckou politikou, kterou představoval též Melantrich, zavinil celé to
507
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neštěstí republiky,“512 vzpomněl Foglar. Šalda s Benešem naposledy mluvil
v srpnu. Tehdy mu prý řekl: „To by muselo dojít k válce, abychom se alespoň
miliónu Němců zbavili.“513 Jestli udržovali spojení během jeho exilového
působení není jasné, ačkoli ve vojenském archivu je uložena zpráva, která
Benešovi sdělovala nepodloženou informaci, že byl Šalda zatčen gestapem.514
Zatímco okolní národy naplňovaly obavy z toho, co přinese zítřek,
československé pohraniční oblasti opouštěli první vyštvaní obyvatelé. Těm, co
měli odvahu zůstat v poněmčeném území, posílal Vitásek všemi dostupnými
vozy České slovo. Na dráhy a pošty přestalo být spolehnutí. Nikdo mu v tom
nebránil, což se nelíbilo místním „renegátům“,515 kteří tak na prodejny lepili
sprosté nadávky.516 Melantrišští to vyřešili tím, že vyměnili titul Českého slova
za Telegraf, který nezněl tolik provokativně.517 Na policejní ředitelství mezitím
začala docházet první udání. Informátor, jenž prosil za prominutí, že se nemůže
podepsat, podávající sdělení o Melantrichem na černo zaměstnávaném synovi
zámožných židovských rodičů,518 považoval za krajně „nespravedlivé, aby mu
bylo pracovní povolení dáno, neboť pro onu práci by byla řada mnohem
schopnějších českých lidí k dispozici.“519 Poměry v zemi se den ode dne
horšily. Výroba klesala, ale počet pracovních sil kvůli vlně přistěhovalců rostl.
Nezaměstnanost stoupala. Melantrich podal inzerát na dvě stenotypistky
a obdržel pět set odpovědí od administrativních pracovnic, inženýrek
i doktorek práv. „Všechny uchazečky měly maturitu, některé znaly několik
řečí. A přitom šlo o místo s platem sedm set korun.“520 Budoucnost se zdála
bezvýchodnou. Ti, co měli prostředky a známosti, utíkali za hranice, rostlo
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procento sebevražd.521 Národní socialisté se rozpustili. Řada členů přešla pod
jiná uskupení, mnozí rozšířili řady odboje, někteří odešli do exilu.522 Šalda
zůstal. Na jeho podniku existenčně záviselo až příliš mnoho osob na to, aby
mohl uvažovat o emigraci.523 Cítil za ně zodpovědnost, stejně jako za
Melantrich. „Znal jsem nenávist Sudeťáků a věděl jsem, že budou usilovat
o naše zničení.“524

3.5.1 Zápas Melantrichu o Melantrich
Jakmile Československo ztratilo svá pohraniční opevnění, nebylo pro
Hitlera těžké obsadit i zbytek státu. Přistoupil k tomu v březnu roku 1939.
Toho dne přecházel Šalda po své kanceláři se zaťatými zuby a sevřenými
pěstmi.525 Nastala pro něj těžká doba. Mnozí akcionáři Melantrichu nabyli
přesvědčení, že podnik po odchodu Beneše padne. Začali proto své podíly
prodávat a Němci je ochotně skupovali (ty Benešovy zabavili). Šalda si
uvědomoval, že je jen otázkou času, než se okupanti Melantrichu zmocní
úplně. Znal většinu vydavatelských domů západní Evropy, a tak si dokázal
domyslet, že by pro Josepha Goebbelse představoval tučné sousto.526 Nacisté
skutečně nelenili.527 Zjistili si, kdo podnik ovládá,528 a už v dubnu zaslali
melantrišskému vedení pozvání k jednání do generálního štábu říšské armády.
Účastnil se ho vysoký důstojník a civilista, jistý Mundhaencke, o němž Šalda
později zjistil, že šlo o pověřence berlínského ministerstva propagandy, který
měl za úkol jezdit po Evropě a skupovat všechna velká vydavatelství.
Melantrich, Šaldovým prostřednictvím, však jemu i důstojníkovi sdělil, že
„národ Komenského, Smetanův, Dvořákův a Masarykův nespokojí se natrvalo
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úlohou prostého zemědělce – pastevce,“529 a věrný dosavadnímu směřování
podniku upozornil na jeho hospodářskou neodvislost a samostatnost. Důstojník
reagoval slovy, že rozumí pocitům poraženého národa, lakonicky však vyjádřil
„přání“ získat většinu melantrišských akcií co nejdříve. Tak muselo vedení
přistoupit na přípravu jejich převodu. Vše se mělo dít přes Eskontní banku
Karla Nowotnyho, „který byl okupanty pověřen, aby také Melantrich pro ně
okupoval.“530 Vyjednavačem za Melantrich byl jmenován pro dobrou znalost
němčiny bankéř a člen správní rady František Hašek.
V létě roku 1939 se Praze říkalo město úsměvů.531 Německo napadlo
Polsko. Tak začala další válka, která pro Čechy znamenala naději na
osvobození. Po návratu z generálního štábu Šalda zabezpečil sociální fondy pro
zaměstnance a sepsal závěť, v níž tisíc melantrišských akcií odkázal České
akademii věd a umění, na zřízení zvláštního fondu k podpoře žurnalistů,
spisovatelů a umělců.532 Nechal vyhlásit hudební soutěž s názvem „Vyjádři
svůj protest písní!“ a uspořádat řadu manifestačních koncertů spojených
s představováním vlasteneckých děl.533 Když dostal po uzavření sovětskoněmeckého paktu příkaz zastavit prodej ruské literatury, informoval o tom
obratem sovětské zastoupení. Nedávalo mu smysl, proč v okamžiku, kdy se
obě země zavázaly ke spojenectví, udělala jedna ze stran takový krok. Sověti
se mu vysmáli.534 Melantrišští mezitím natiskli letáky svolávající na den výročí
republiky protiněmecké tažení.535 Šlo o protestní akci, během níž zemřel
vysokoškolský student Jan Opletal.536 Podle návrhu Šaldova syna vydali také
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Alšův Špalíček537 a Kalistou připravený životopis Karla IV.538 Kniha reagovala
na Hitlerův projev, ve kterém vůdce zmínil, že se českým zemím nejlépe dařilo
za vlády „Němce“ Karla. Čtenáři v ní však mohli najít Karlovo prohlášení se za
Čecha. „Desetitisícový náklad (…) byl v několika týdnech rozebrán.“539
Mzdový účetní Václav Klier dostal od Šaldy pokyn posílat výplatu
všem zatčeným zaměstnancům Melantrichu tak dlouho, dokud to někdo
nezakáže. Šalda si také zjistil jména všech uvězněných kovopracovníků a jejich
rodinám dal okamžitě vyplácet podpory pod hlavičkou Národní pomoci pro
tento účel zřízené. Měla zajistit krytí před nacisty, aby si její činnost
nespojovali s Melantrichem. Těžké chvíle zažíval v těch dobách Ladislav
Plíčka, který měl poskytování finančních prostředků na starosti. Jednou ho
telefonistka spojila s listovním úřadem, „kde mi bylo sděleno, že jsem poslal
peníze poštovní poukázkou manželkám zatčených, že však jsou to družky
mající jiné jméno a že jim to nemůže být doručeno, abychom to opravili.
Popřel jsem, že jsme nic neposílali, že jest to omyl.“540 Ve skutečnosti mnozí
moc dobře věděli, odkud pomoc pochází. Podporovány byly až do května roku
1945 rodiny všech zaměstnanců Melantrichu, pokud přišly do styku
s německou brutalitou, stejně jako rodiny všech podnikových autorů a další
osoby, „o jichž osudu jsme zvěděli, nehledě na jejich politickou příslušnost.
Opatřování peněz i určování podpor řídil Šalda,“541 uvedl ředitel účtárny Josef
Havel. Později, když už Šalda nemohl operovat s melantrišskými prostředky,
dal k dispozici své vlastní, „z nichž jsme po celou dobu okupace s ředitelem
Havlem podporovali rodiny postižené,“542 potvrdil Plíčka. Nikoho neodmítli.
Pokud měl ovšem Šalda věnovat peníze někomu mimo okruh známých,
nejprve za takovým člověkem poslal důvěrníka, který se ujistil, že nehrozí
prozrazení.543
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Všemi těmito aktivitami se Šalda vydával ve značné nebezpečí. „Bez
osobního risika v té době nebyl žádný krok“544 a osoby na vlivných postech
měli pozici ztíženou obzvlášť. „Každý obchodník, řezník, pekař, hostinský byli
stále jednou nohou v kriminále.“545 Šaldovi ale vše procházelo. Svým
způsobem za to mohli samotní Němci, neboť „ponechat ve vedení důležitých
společností Čechy, aby vše budilo dojem poklidného předání moci, byla
tehdejší strategie okupantů.“546 Především si ale zařídil dobré krytí. Podplatil
německého podnikového mluvčího dosazeného pro kontrolu do Melantrichu,
Josefa Bankeho.547 Věděl, že si to může dovolit. Banke totiž s Melantrichem už
spolupracoval, ještě před vyhlášením druhé republiky, při otevírání filiálky
A-Zetu v Liberci. Šalda si tehdy všiml, že řada mosteckých či ústeckých
Němců čte České slovo, a chtěl proto ty liberecké naučit kupovat A-Zet. Nechal
ho doplnit mutační stránkou, do které zařadil rubriku Jak se naučit česky?
a rozhovory s Němci psanými jejich jazykem. Překládal je právě Banke.548
Když ho Šalda přijímal, tak zjistil, že si kdysi odpykal několikaletý trest kvůli
podvodům. Jeho „mravních kvalit“ proto za okupace využil ve prospěch
Melantrichu. „Nejlépe s německými korupčníky vycházel ten kdo dovedl
a mohl je upláceti,“549 připustil Stříbrný. Díky varováním od Bankeho byl
Šalda před nacisty vždy o krok napřed. „Banke zpravidla mne přišel dříve
informovat co kde vyslechl proti nám a našim lidem a já mohl vykonat
preventivní kroky k odstranění důkazů nebo příčin. (Mnohdy se sám mravně
rozhořčoval nad množstvím donášečů ze závodu, kteří ho obtěžovali.)“550
Hlavní náplň Bankeho práce představovalo podávání kladných posudků
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o Šaldovi a jeho tajemníkovi Jaroslavovi Simonidesovi,551 ale především
intervence ve prospěch Melantrichu u nejrůznějších říšských úřadů. Většinou
šlo o příděly papíru, koupi domů552 či schvalování zahraničních cest. Banke
k tomu později uvedl následující: „České vedení jsem podporoval nejenom
proto, že byli loyální, ale také proto, že jsem počítal s budoucností a že jsem
viděl v Šaldovi člověka, který měl důvěru prezidenta dra Beneše.“553 Užší
styky se Šaldou ale nikdy nenavázal.

3.5.2 Boje o čest
Prakticky ve všech rozvinutých zemích přešla média během druhé
světové války do rukou vojenských stratégů. „Běžnou se stala výroba
osvětových a propagandistických obsahů a praxe účelového zveřejňování
a zatajování informací sloužící nejen k dezinformování protivníka a k dalším
taktickým manévrům vojenské povahy, ale také k ovlivnění veřejného mínění,
pozvednutí morálky či posílení odporu proti nepříteli.“554 V protektorátu se
o tisk „starali“ především dva muži, Karl von Gregory a Wolfgang Wolfram
von Wolmar. Druhý jmenovaný okamžitě zavedl pro české šéfredaktory
pravidelné konference, na nichž jim předával pokyny, o čem a jak informovat.
Vybízel je především k tomu, aby vychovávali národ k říšskému vědomí.
„Žádaly se útoky proti protivníkům a nepřátelům, i hrubé, výsměšné a urážlivé,
doporučovalo se pracovat s politickou karikaturou, která byla zvlášť obhroublá.
Politika měla prosáknout do všech novinových rubrik, i do sportu. Pro Beneše
a Masaryka se nesmělo najít příznivější slovo, stejně jako pro demokratický
systém, který reprezentovali.“555 Pokud gestapo našlo u někoho stará čísla
novin s jejich fotografií, znamenalo to okamžitý eskort do kriminálu. Cenzura
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se rozjela na plné obrátky. Po obsazení Polska tak například přišel z Berlína
pokyn, který zakazoval používání názvu země. Tak cenzoři přejmenovali
Nezvalovu operetu Polská krev na Krev generálního gouvernementu. V jednom
románu zase škrtli větu „listí na stráni je už hnědé“, aby v tom jejich nadřízení
neviděli narážku na hnědé nacistické košile. „Zpráva o řádění hnědých žravých
kobylek stěhovavých vyvolala ovšem u nich zděšení.“556 Když České slovo
uveřejnilo titulek „Německý vůdce v Lodži zavřen a odvlečen“, nechal si
Wolfram okamžitě předvolat Stránského s Kepkou. Oba se mu marně
pokoušeli vysvětlit rozdíl mezi vůdcem s malým a velkým „V“. Slovo vůdce
s malým „v“ muselo zmizet z českého slovníku. Místo „vůdce loupežníků“ se
tak například používalo spojení „vedoucí loupežníků“.557 Kreativní české hlavy
se nechaly vydaným nařízením inspirovat a začaly psát „Němec“ zásadně
s malým „n“.558 V době hromadných poprav předepsali cenzoři také místní
a grafickou úpravu oznámení o jejich vykonání, které musel každý list
uveřejnit bez jakékoli poznámky. „S obavou brali jsme každý den ráno noviny
do rukou, letmo je prohlédli, není-li tam osudný, dvěma linkami oddělený
sloupeček se seznamem těch, kdo zase byli popraveni,“559 vzpomínal Stříbrný.
V každé melantrišské redakční místnosti musely viset obrazy Hitlera
a Háchy.560 Jediné dobré, co Nacisté Melantrichu přinesli, bylo provozní
účetnictví. Zavedli ho ve snaze zjistit, kolik stojí chod toho kterého oddělení
a nakolik je efektivní.561 Ranní vydání Českého slova vycházelo navzdory
různým restrikcím do roku 1944, kdy se změnilo v týdeník, večerní až do
konce války,562 ovšem ve sníženém nákladu.563
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Nacisté nejenže zasahovali do obsahu, určovali také, v jakém počtu
výtisků smějí listy vycházet a omezovali příděly papíru.564 Šalda ale s většinou
papíren udržoval přátelské styky, takže se mu do konce války podařilo
nastřádat a uložit v několika cihelnách kolem Prahy asi sto vagónů rotačního
papíru, aniž by o tom Němci měli sebemenší ponětí.565 Z melantrišských
šéfredaktorů i řadových redaktorů si okupanti nadělali loutky. Mnohé musel
Šalda propustit. Nejčastěji ty židovské a probenešovské, například Bohuslava
Šantrůčka. Po heydrichiádě ho nacisté poslali do koncentračního tábora. Jeho
žena se tehdy obrátila se žádostí o pomoc na vedoucího sociální rubriky
Českého slova. Ten informoval Šaldu, který, „tak jako v jiných případech,
poslal mé rodině asi 1.500 K,“ dozvěděl se po návratu domů Šantrůček.
Někteří novináři opouštěli Melantrich dobrovolně. Mezi nimi i šéfredaktor
ranního Českého slova Karel Jíše, který se rozhodl utéct za hranice.566 Šalda ho
vybavil na cestu do Jugoslávie šedesáti tisíci, Kepka mu zase sehnal pár dinárů
a okolkovaný chorvatský křestní list.567 Aby neohrozili Melantrich, sehrál
Šalda s Jíšem fingovanou hádku, a to před redakční zřízenkyní Fridrichovou,568
o jejímž donašečství Šalda dobře věděl. Nezklamala.569 Za Jíšem chtěl odejít
i jeho starší syn, Šalda mu to ovšem nedovolil. Řekl mu stejnou věc, jakou
Jíšemu, a sice že vojáků je třeba i doma. Gestapo útěk Benešova muže těžce
neslo a pokoušelo se Šaldu vlákat do léčky. Nechalo ho od Jíšeho pozdravovat
skrze člověka, který se s ním měl setkat. Šalda nenaletěl a reagoval slovy, že
ho to ale vůbec nezajímá, neboť se s ním rozešel ve zlém.570 Odchod z redakce
často znamenal pro žurnalisty jedinou cestu, jak si v rámci možností zachovat
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čistý štít. Nepříjemným tématům se sice dalo vyhýbat s odůvodněním, že je
jiný dokáže napsat lépe, ale v určitých případech obrana možná nebyla.
Proněmečtí vedoucí rubrik totiž dělávali to, že do hotových článků vkládali
vlastní myšlenky a měnily tak původní smysl sdělení. „Bylo to strašné
prostředí,“571 připustil jeden z redaktorů.
Aktivisté působící v Melantrichu se svými sympatiemi k říši nijak
netajili. Jedním z nejhorších byl František Prokop.572 Šalda ho přijal roku 1940
na výpomoc, ale protože psal příliš horlivě, rozvázal s ním po třech měsících
zase smlouvu s odůvodněním, že má redaktorů nadbytek. Pokud to šlo, snažilo
se vedení Melantrichu proněmecký tón svých listů krotit. Prokop výpověď
nepřijal, postěžoval si Wolframovi a ten nařídil jeho opětovné přijetí.573 Šalda
se bránil plným stavem, ale Wolfram trval na svém a požadoval propuštění
někoho jiného. Šalda mu tedy nabídl rezignaci svou. Nepomohlo to, pod
pohrůžkou musel ustoupit a Prokopa přece jen natrvalo zaměstnat. Jiného
pracovníka ovšem nevyhodil. Prokopa pak alespoň poslal do ostravské redakce
namísto pražské.574 Zjistil si, že má v hlavním městě mladou ženu
a předpokládal, že se mu od ní nebude chtít odjet. Nechtělo, ale i tak do
Ostravy nastoupil.575 Mezi další aktivisty patřil Jindřich Bartoš, Jaroslav
Křemen, Karel Lažnovský, Emanuel Vajtauer a Karel Werner.576 Na
Lažnovského měl ale Šalda dopis, ve kterém velmi kladně hodnotil činnost
prezidenta Beneše,577 takže vlastnil prostředek k jeho „usměrňování“.
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Bartoš stál za Šaldovým zatčením, ke kterému došlo v březnu roku
1941, krátce poté, co mu gestapo vyrabovalo knihovnu a odvezlo díla
židovských autorů vázané v kůži.578 Stalo se to v den, kdy melantrišský
pokladník vyplácel zaměstnancům podíl na zisku za rok 1940. Shodou
okolností šlo o datum, kdy se narodil Masaryk. Bartoš v tom viděl přečin proti
Říši a okamžitě informoval německou stranu. Ovšem až potom, co vyinkasoval
svoje prémie. Formální příčinou pro Šaldovo zatčení se ale stala desetihaléřová
známka umístěná v rohu Večerního Českého slova. Melantrich ji tam nechal
natisknout poté, co nacisté přikázali zvýšit ceny veškerých českých večerníků
z dvaceti na třicet haléřů. Šalda se pokusil jejich vyhlášku obejít právě za
pomoci desetihaléřové známky a neodstranil ji ani po napomenutí. Při nákladu
pěti set tisíců výtisků to znamenalo zisk padesát tisíc denně, který nechal
posílat na konto Národní pomoci.579 Wolfram zuřil. „Varuji všechny, aby
používali takových rabulistických metod. Jiné nemusím tak varovat. Když si
jeden nakladatel na základě své nafoukanosti a rozsahu z dřívější doby myslí,
že se může prosadit rabulistikou, tedy se mýlí.“580 Banke prostřednictvím
Simonidese Šaldu několikrát upozorňoval, že by se měl jít omluvit. Šalda to
neudělal. K jeho zatčení existovalo ale mnoho dalších důvodů. Zmíněné
vyplácení odměn v nesprávný čas, jeho protesty ve věci zaměstnání Prokopa
nebo koncerty k posilování národního odhodlání.
Na Pankráci strávil šest týdnů, v podmínkách na hony vzdálených těm
prvorepublikovým. Měl být „poučen, napraven a zlomen.“581 Jakému
konkrétnímu zacházení musel čelit se nepodařilo dohledat, obecně však vězni
živořili v celách dva a půl metru na tři beze světla, pouze s postelí a záchodem.
Umývali se vodou nachytanou v míse. Jídlo bylo mizerné. V noci je co chvíli
budili hlídkující esesmani a dny trávili za naprostého zákazu mluvení,
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pochodováním po dvoře nebo u výslechů v Petschkově paláci.582 Ven se Šalda
dostal náhle, právě po jednom z mnoha předvolání do „Pečkárny“, jak vězni
místu přezdívali. Stál tehdy podle zvyku v chodbě u východu, opřený čelem ke
zdi, načež se v bezvědomí skácel k zemi. Probral se až v cele, kde o něho
pečoval spoluvězeň. Ještě téhož dne se nemocný a hladový ocitl na svobodě,583
s trestem padesáti tisícové pokuty.584 Kdo za jeho osvobozením stál Šalda
nezjistil, ačkoli usuzoval na Nowotnyho, protože Němci potřebovali, aby
přesvědčil akcionáře o prodeji melantrišských podílů. Podle pozdější výpovědi
Bankeho, který za Šaldu intervenoval jak u zplnomocněnce branné moci, tak
u krajského vedení, byl jednašedesátiletý Šalda propuštěn na základě
lékařského dobrozdání.585
Po návratu do Melantrichu zjistil, že tři dny po něm zatklo gestapo
i Stránského. Jejich nepřítomnosti využil „alkoholik“ Lažnovský k tomu, aby
sám sebe jmenoval šéfem ranního Českého slova, zatímco Vajtauer se postavil
do čela toho večerního. Křemen dál vládl A-Zetu.586 Všichni tři si na zbylých
členech ředitelství vynutili smlouvy udělující jim svrchované právo rozhodovat
o obsahu listů a zaměstnancích. Odsouhlasili si také zvýšení platu.587 Šaldu
tehdy jeho blízcí vybízeli k odchodu. Chvíli to zvažoval, ale nakonec zůstal
dál. „Byl jsem lodivodem s posádkou na kře ledové v bouřlivém válečném
oceánu, cítil jsem povinnost vytrvat do konce a převézt vše a všechny na
pevnou půdu.“588 Od svého návratu z vězení ale mohl řídit podnik jen odborně
a zákulisně. Zatímco před svou nedobrovolnou absencí se staral, aby do
Melantrichu neproudily zrádné živly, po ní se především snažil dostat dobré
redaktory bez úhony ven.589
Mezitím se Hašek všemožně pokoušel zdržovat převody melantrišských
akcií, především pod záminkou získávání podílů. Němci původně věřili, že je
582
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jejich většina v držení úzkého okruhu osob, jako v případě většiny
kapitalistických firem, jenže jak brzy zjistili, ty melantrišské byly rozdrobené
mezi značné množství odborových organizací a spolků.590 V říjnu roku 1938
čítalo jejich množství třicet tisíc kusů591 a Šalda, který všechny své úspory
ukládal především v Melantrichu, vlastnil „jen“ tři tisíce.592 Sháněním
podílníků tak Hašek mohl hrát o čas. Peníze za akcie, které Němcům vydal,
posílal na konto Národní pomoci.593 Oddalování přejímacího procesu udělal
přítrž až atentát na Heydricha. Pět dní po vypálení Lidic se na stránkách
Večerního Českého slova objevila báseň s názvem Přísaha českého dělníka,
v níž autor na první pohled skládal hold mrtvému protektorovi, ale na druhý šlo
o akrostich. Spojením prvních písmen jednotlivých veršů vznikl následující
text: „Vám vrahové dětí i žen, všechno, až čas náš bude, splatit krví
nezapomenem, nezapomenem, přísaháme!“594 Cenzoři na to přišli až po třech
dnech, kdy už byl celý náklad rozebrán a za výtisk se platilo i padesát korun.
Berlín zuřil. Dosadil do Melantrichu dozorce Ziembu,595 nechal popravit čtyři
pracovníky expedice a o život připravil i Františka Haška, pod záminkou
schvalování atentátu. Jeho akcie propadly říši.596 Šalda následně dostal příkaz,
aby sehnal dostatečný počet podílů k dosažení německé většiny, a to okamžitě.
Ztrátě Melantrichu tedy už nešlo zabránit. Šalda podílníky nicméně ubezpečil,
že s koncem války, kterou, jak pevně věřil, Německo prohraje,597 budou
veškeré převody prohlášeny za neplatné. Měl tichého spojence v osobě Karla
Nowotnyho. Ten se sice pyšnil nacistickým odznakem, ale byl natolik

590

ŠALDA, Jaroslav. Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Praha, 1962.
Str. 481.
591
NA. Zn. fondu: PP 1931-1940. Fond: Policejní ředitelství Praha II-prezidium 1931-1940. Signatura
42/0-63/13. Karton 1034.
592
ŠALDA, Jaroslav. Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Praha, 1962.
Str. 499-503.
593
ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé
okupace. Praha, 2001. Str. 300.
594
HOŘÁK, Martin. Kolaborace. Kolaborace? Kolaborace! Budování kolaboračního centra v tiskovém
koncernu Melantrich. České Budějovice, 2007. Str. 43.
595
Ziemba se účastnil schůzí ředitelství. Zápisy z nich byly na Šaldovo přání vyhotovovány v českém
jazyce, ačkoli Ziemba mluvil pouze německy.; NA. Zn. fondu: ÚS NSS-AMV 35. Fond: Československá
strana národně socialistická-ústřední sekretariát, Praha. Signatura 35-105-6. Karton 46.
596
ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé
okupace. Praha, 2001. Str. 303.
597
Zadal Estě k natočení ruskou hymnu, kterou chtěl spustit z balkónu Hvězdy v okamžiku příchodu
sovětské armády do Prahy.

91

prozíravý, že Němci odkoupené akcie nechával uložené ve své bance a Šaldovi
slíbil jejich navrácení, vyhraje-li česká strana. Jistil si tak svou pozici.598

3.5.3 Odbojová činnost
„Po Heydrichiádě, kdy bylo gestapo v Melantrichu denním hostem,
kdy bylo 5 lidí popraveno, další zaměstnanci zatčeni, později další 4 umučeni
v Osvětimi pro činnost, o níž vrchní ředitel Šalda věděl, kdy byla dána
Melantrichu německá kontrolní správa /dir. Ziemba/, kdy byl zejména vrchní
ředitel Šalda pozorován četnými nasazenými a placenými špicly /Fridrichová,
Bartoš a jiní/, vystavoval se svou činností a skutečně velmi a velmi aktivní více
než já a kdokoliv jiný likvidaci a zkáze rodiny. (…) Byl pro mě vždycky
vzorem statečného a poctivého českého člověka a tím pro mě také zůstane,“ 599
uvedl na Šaldovu adresu pracovník administrace Antonín Krákora.
Až do konce války Šalda spolupracoval s Annou Šlechtovou, členkou
předsednictva domácího a zahraničního odboje. Poskytoval jí skrze
prostředníky peníze a potraviny.600 Němci, kteří zaplavili protektorát, stanovili
směnný kurz jedna marka za deset československých korun a skupovali vše,
nač narazili. Pokud obchodník něco schoval, přišlo si pro něj gestapo. Brzy tak
byl všeho nedostatek, jídla především. Jeho ceny se vyšplhaly do neúnosných
výšin. Protože úředně stanovené příděly nestačily, rozmohl se černý trh. Lidé
začali jezdit pro potraviny na venkov, ačkoli dopravit je nepozorovaně do
města nebylo snadné, hlídky prováděly pravidelné kontroly. Vozy naložené
zásobami tak často jezdily po zapadlých polních cestách. Alkohol se pálil
a tabák pěstoval v květináčích. Městští kuřáci vzali za vděk spadaným listím ze
Stromovky či Riegerových sadů. Když si takovou cigaretu někdo zapálil ve
vlakovém kupé, bylo to jakoby „hořela došková chalupa“. Slepice, husy
a kachny zaplnily každý dvorek, balkón či koupelnu.601
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Šalda se jídlo snažil shánět všude, kde se dalo, nějaké dovážel dokonce
z vlastního hospodářství ve Zdebuzevsi. Paní Šaldová si prý stěžovala, že
„všechno ze spíše odnese.“602 Povolení k jízdě autem mu vždy zařizoval
Banke603 a Šaldou opatřené potraviny pak k distribuci chystali melantrišští, po
nocích, přímo v podniku. Balíčky s moukou, hrachem a vším, co se podařilo
nastřádat, schovávali v železné pokladně, kde jinak bývaly uložené pojistky,
a následně doručovali na určená místa ve velkých kufrech. Občas si pro ně
někdo přišel přímo do Melantrichu, se Šaldovým poukazem v rukou. Protože
se nedaly koupit krabice, ve kterých by mohli nějaké zásoby poslat také do
koncentračních táborů, vyráběli si je sami, v knihárně podniku, a následně
odesílali do lágrů. Šalda také uhradil z největší části pozdější repatriaci
buchenwaldských vězňů. Jednalo se přibližně o tisíc dvě stě osob. Ve všech
případech, kde bylo zapotřebí německého obhájce, platil Šalda honoráře.604
„Čeští právníci byli až na málo výjimek ze zastupování před soudy vyloučeni.
Všechno hrnulo se k německým advokátům. Vydělávali velké peníze, pod
záminkou uplácení rozhodujících činitelů požadovali každou sumu, kterou dle
jejich odhadu byl klient s to zaplatiti.“605
Šalda se také podílel na bojkotu protektorátního tisku, několik měsíců
po svém propuštění z vězení. Exilová vláda tehdy u příležitosti výročí úmrtí
Masaryka vyzvala český lid k protinacistickému protestu právě touto
formou.606 Bojkot tisku měl trvat od 14. do 21. září. Byl úspěšný. „Podle
hlášení pražského gestapa poklesl jeho prodej o 70 %.“607 Akce se stala
signálem pro zahraniční politiky, že český národ stojí ideologicky na straně
spojenců. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. „Jestliže český národ
602
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nepotřebuje svébytného tisku, může býti papíru jako suroviny použito k jiným
účelům,“ znělo říšské stanovisko.608 Nedlouho po těchto událostech zemřel na
otravu Lažnovský. Stal se obětí tzv. „chlebíčkové aféry“.609
Jaroslava Foglara uchránil Šalda od nucených prací v Německu, Josefa
Horu od aktivistického novináře Prokopa. Zjistil, že se ho chce Prokop zbavit,
a tak básníkovi vzkázal, aby zůstal doma s nějakými zdravotními obtížemi. Po
uplynutí roční nemocenské lhůty mu doporučil, aby si zažádal o penzi
a vyměřil mu z melantrišských fondů příplatek v takové výši, aby nestrádal.
„Muž si vážil vašeho přátelství a oceňoval ochotu, s jakou jste nám pomáhal
v našich nesnázích, hlavně po dobu války a za mužovy nemoci,“610 sdělila
později Šaldovi v dopise jeho paní. „My? Z nás dělají trpitele, hrdiny
a mučedníky. To je všechno velmi hezké a my máme příjemné pocity, když
slyšíme tolik uznání a tolik soucitu. Ale co naše ženy? Co naše mámy? Žádný
z nás, ani ten, kterého umučili, nevytrpěl tolik, kolik jeho žena nebo máma!“611
Šalda na ně pamatoval.612 „Po tři a půl roku nejhoršího nacistického běsnění,
kdy byl pro každého tak nebezpečný jakýkoli styk s rodinami politických
vězňů, byl jste spolu s dr. Trägerem účinnou oporou mé ženě, z jejíhož
vypravování teprve nyní jsem se dozvěděl, co všechno jste pro ni a tím pro
mne učinil v době mého vězení. To jsou věci, na které nelze zapomenout, a já
při psaní těchto řádek jsem si vědom toho, že má slova díků vám a vaší paní
choti mohou být jen slabým odleskem mé vděčnosti,“613 napsal

Šaldovi

spisovatel K.J. Beneš. Přes dozor Wolframa i Ziemby dokázal Melantrich
rozdat v rámci nejrůznějších podpor více než 4 milióny korun.614
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Šalda přispěl na odbojové akce tříkrálové skupiny důstojníků Josefa
Mašína, Josefa Balabána a Václava Morávka, vypomohl politikovi Prokopovi
Drtinovi, blízkému spolupracovníkovi Beneše, i České filharmonii.615
Podporoval podzemní protiokupantské hnutí vysokoškoláků, které se
maskovalo za fingovanou odbočku Klubu českých turistů. Z melantrišských
peněz žila během války rodina později slavného režiséra Jiřího Menzela,616 na
Václavském náměstí se tiskl ilegální časopis V boj!617 i komunistické Rudé
právo.618 Gestapo v té věci málem zatklo sazeče Rambouska. Během prohlídky
ale nic nenašli. Na balíku zakázaných tiskovin seděla jeho tchýně, která
najednou nemohla chodit.619 Kromě papíru620 odčerpával Melantrich z volného
trhu také benzín, xylol nebo mosaz. Na českém území, které bylo nejméně
vystaveno bombardování, totiž okupanti soustřeďovali obrovské zásoby
materiálu.621 Získat ho od nich a udržet mimo jejich dosah byla práce proti
Němcům a pro republiku. Podnik takto nahromadil zboží v hodnotě třiceti
miliónů.622 Šlo o jistou formu sabotáže. Šaldu ovšem opět málem stála
svobodu. Roku 1941 totiž v závodě vypukla tzv. „benzinová aféra“. Šofér
Melantrichu, Šaldou propuštěný, udal německým úřadům, že se v tiskárně na
Smíchově nachází tajný sklad benzínu. Policie z přestupku obvinila tajemníka
Simonidese a vedoucího nákupního oddělení Němce. Simonides byl
osvobozen, Němec dostal šesti měsíční trest odnětí svobody. V podniku se ale
šeptalo, že se Němec nechal odsoudit dobrovolně, namísto Šaldy, což generální
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ředitel nepřímo ve svých pamětech potvrdil.623 Klepy se donesly až ke státnímu
zástupci a Banke byl vyzván, aby v celé věci podal svědectví. Melantrišský
mluvčí prohlásil pověst za nepravdivou, samozřejmě po předchozí konzultaci
se Šaldou, a celá aféra tak odezněla. Němec dostal od podniku padesát tisíc
a Banke mu dvakrát vymohl odložení trestu.624
Melantrich vydával i řadu českých a německých výhružných letáků,
v reakci na poheydrichovský teror. Účelem německých bylo zastrašování
nacistů, české poskytovaly tipy, jak postupovat při protiněmeckých akcích.625
Texty pro ty německé vymýšlel většinou Šalda s Františkem Richterem
z Legiografie,626 překládal je šéfredaktor ČTK Augustin Novák a tiskly se tak,
aby nikdo nemohl identifikovat tiskárnu, ze které vzešly, v nákladu asi osmi
tisíc kusů. Rozesílány byly na pět až šest tisíc adres, dodaných nejrůznějšími
spolupracovníky, zabalené v obálkách pořízených v různých trafikách, aby
nebudily pozornost.627 První leták nesl název „Uns Gehört Die Ganze Welt“
neboli „Nám patří celý svět“, Šalda si ho „půjčil“ ze zpěvu německých vojáků.
„Když jsem na jaře roku 1939 projížděl v autu Místkem do Ostravy, musil jsem
v úzké ulici zastavit a než prošli kolem nás, vyslechnout si tuto píseň.
Takového něco se nezapomíná,“628 objasnil důvod. České letáky přišly se
systémem tří, který vymyslel Vitásek.629 Vyzývaly, aby dělnictvo „tvořilo
pracovní trojice jako základ organisace pro budoucí velké akce, ničilo stroje
a válečný materiál, odvádělo zmetky, nedodržovalo lhůty a sledovalo činnost
zrádců.“630 Šalda se dal dohromady se synem Vladimírem a Antonínem
Krákorou. Podle něho měly oba typy letáků dobré výsledky. „Vrchní ředitel
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Šalda vkládal prostě svou podnikavost a nesmírný životní elán do všech
ilegálních akcí a neponechal jediné významné příležitosti, abychom na ni
nereagovali a nevyužili proti Němcům.“631

3.5.4 Aktivity s prvky kolaborace
Melantrišská hotovost putovala ale také do německého tábora, a to
například na konto Červeného kříže, Presseklubu,632 kde Šalda figuroval
z příkazu Ziemby ve vedení,633 nebo na „zimní pomoc“, určenou pro německé
vojáky bojující v Rusku. Příspěvek dostal říšský velitel bezpečnostní služby,
profesor März pro institut novinářství, ale i vedoucí nacistické organizace
dělníků, úředníků a podnikatelů DAF.634 Z velké části za finance Melantrichu
získal Berlín Českokamenické papírny.635 Nacisté také po Šaldovi požadovali,
aby jel do Katyně jakožto člen komise, jejímž úkolem bylo přezkoumat příčiny
masakru.636 Nějak se mu z toho ale podařilo vymluvit.637 Melantrich tiskl
časopis aktivistické mládeže Zteč!638 a týdeník Přítomnost, založený roku 1942
Emanuelem Moravcem, který formu, úpravu i distribuční síť ukradl
Přítomnosti Peroutkově, jejíž poslední číslo vyšlo v srpnu roku 1939.639
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Melantrišští se alespoň snažili, aby náklad Moravcova listu nerostl.640 Na
žádost německého nadporučíka nechal Šalda zhotovit pro říšského protektora
Daluegea památní knihu s obrazy z dobříšského zámku, vázanou v kůži, na
ručně vyrobeném papíře. Připojil k tomu ještě sto „obyčejných“ výtisků pro
celé mužstvo.641 „Když jsem více a více mohl poukázati na dobré práce, které
Melantrich koná i pro německou věc, hlavně tiskem propagačního materiálu,
knih, časopisů a brožur, a když potom říšské vedení NSDAP skoupilo majoritu
akcií, takže se Melantrich de facto stal německým podnikem, zrevidovaly
německé úřady jejich názory a považovaly Melantrich a jeho vedení za loyální
a spolehlivé. V posledních dvou letech dostal Melantrich prakticky všechno co
chtěl a potřeboval,“642 připustil Banke. Šalda k tomu uvedl následující:
„Pracovat pro Říši jsme museli, abychom udrželi personál, který bychom jinak
museli dát k dispozici k případnému zavlečení na nádenické práce do Říše.
(…) Mohu s nejčistším svědomím a nejjasnějším pohledem předstoupit před
povolané a oprávněné soudce a vyložit i doložit každý svůj počin. Byl jsem
(…) kapitánem lodi, ocitnuvší se na kře ledové v bouřlivém oceánu. Chtěl jsem
zachránit loď i její osazenstvo, musil jsem mnohdy uhnout, abychom
neztroskotali. Snad byl vichrem uražen mnohý stožár, ale loď převedl jsem
bouřemi šesti let do klidného přístavu. (…) Tím nechci říct, že všechno, co
jsem dělal, bylo bez chyby.“643

3.5.5 Osvobození
Roku 1945 Američané konečně překročili české hranice a Rusové
dorazili na Slovensko a Moravu. Šalda tušil, že se spolu s jejich jednotkami
konec války nezadržitelně blíží, a proto vyzval Němce přítomné ve správní
radě k odchodu z podniku. Spojil se také s Nowotnym a 5. května si u něho
vyzvedl všechny nacisty zkonfiskované cenné papíry. Ve stejný den, kdy
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vypuklo povstání za osvobození českého národa, se tak Melantrich stal opět
výhradně českým majetkem.644 Nebyl malý. Zahrnoval tiskárnu na Václavském
náměstí, grafický podnik na Smíchově, největší v republice, a tiskárny v Brně,
Ostravě a Žilině, tedy celkem pět podniků, stejný počet koncernových závodů
(Knihtisk Legiografie, Esta, Evin salón, Vetera, Republikánská lidová
pojišťovna), nakladatelství knih, knihkupectví s hudebním oddělením, redakce
a administrace v desítkách měst a řadu nemovitostí (Hvězda, komplex budov
na Smíchově, domy v Lipové a Jindřišské ulici, obytné domy pro zaměstnance
v Košířích, nemovitosti rekreační, domy v Ostravě, Brně, Bratislavě).645
Prahu zachvátily boje za svobodu. Na Šaldův pokyn připravili
zaměstnanci nový štoček s názvem Osvobozené České slovo a přemístili sázecí
stroje do sklepní kancelářské místnosti k telefonu a rozhlasovému přijímači,
kde nehrozilo nebezpečí ostřelování. Šalda mezitím zajistil, aby mohli všichni
uprchnout do vedlejších domů, kdyby se Němci dostali dovnitř. Hvězda se
vyprázdnila, aktivisté zmizeli a melantrišští chystali v improvizované redakci
vydání prvních svobodných novin po pěti letech.646 Později se k nim připojili
i pracovníci ČTK, kteří o svou budovu přišli.
Zvěsti o vydání zvláštního čísla Českého slova se rychle rozšířily, a tak již
s prvními údery zbraní lidé telefonovali, nebo rovnou do Melantrichu přinášeli
nejrůznější zprávy z města. Informovanosti napomohlo i dobytí rozhlasu. Práci
redaktorů ovšem ztěžovala německá letadla ostřelující Hvězdu. I tak se jim ale
podařilo sestavit dvoustránkové číslo, které vyšlo s datem 6. května.647
V hlavičce obsahovalo výzvu, aby dělnictvo převzalo správu podniků
do vlastních rukou.648 Stalo se tak bez Šaldova vědomí, který každý den do
podniku přes barikády docházel.649 Zatímco venku bojovali Pražané s nacisty,
uvnitř Melantrichu se srážely komunistické síly s demokratickými. Jedni si
přáli republiku lidovou, směřující k socialismu, druzí kapitalistický stát podle
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předmnichovského vzoru.650 Jakmile se Šalda o výzvě dozvěděl, vydal příkaz
k okamžitému zastavení tisku a ke změně sazby. „Jeho příkazu bylo
uposlechnuto.“651 Volání po komunistickém puči nahradilo sdělení vybízející
Pražany, aby šetřili plynem,652 a úvodním článkem se stalo provolání České
národní rady informující občany o převzetí vlády, doplněné Benešovou
fotografií.653 Tak jako v roce 1939 přišli Melantrich zabírat fašisté, dostavili se
roku 1945 se stejným cílem komunisté. Nejprve ovšem požádali o vytištění
letáků. Šalda jim ochotně vyhověl, věděl, že po Mnichovu ztratili vlastní
tiskárnu. Jeho reakce je zaskočila, vzali si letáky a odešli.654 Pražské boje
pokračovaly až do 9. května, kdy na Václavské náměstí dorazily první ruské
tanky. Šaldův plán uvítat je sovětskou hymnou ovšem nevyšel, v Estě ji nestihli
nahrát.655 Zápas o Melantrich jejich příjezdem ovšem neskončil.
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4. POVÁLEČNÁ SOCIALISTICKÁ DOBA
Značné množství Čechů i Slováků došlo po pětačtyřicátém roce
k přesvědčení, že netouží po obnově kapitalistické první republiky, kdy v zemi
řádila hospodářská krize a západní mocnosti jednaly „o nás bez nás“, ale že
chce republiku novou, sociálně spravedlivou.656 „V atmosféře oprávněného
rozhořčení vyhovovala radikální a rychlá řešení lépe než volání po rozumu
a umírněnosti. (…) Všechno vypadalo velmi jednoduše: byla tu vítězná
revoluce pracujících v Rusku – sen o sociální spravedlnosti uvedený do
praxe,“657 dobře vystihl myšlenky mnohých lidí pozdější vedoucí země
Alexandr Dubček. Komunistická strana slibovala následování sovětského
vzoru – zaměstnání pro každého, rozdělování prostředků rovným dílem
a veřejnost na její prchavá hesla slyšela. Ostatně staré rakouské školství
vychovávalo

především

úředníky

a

„ideálem

úředníka

je

vyhovět

představenému, ne mít iniciativu a nápady.“658 Ostatní strany politického
spektra musely jednat.
K opětovnému seskupení národních socialistů došlo už 11. května
1945.659 Tehdy dorazili do Prahy, aby na základě vládního rozhodnutí převzali
tiskárenské podniky Melantrichu, včetně majetku, jenž byl tehdy vyčíslen asi
na 250 miliónů korun, přičemž dalších 30 miliónů měl závod uložen
v materiálu.660 Rozdělení tiskových podniků dojednali zástupci země už
v dubnu během košického zasedání,661 když se usnesli na tom, že noviny smí
vydávat pouze politické subjekty, případně celonárodní organizace.662
„Obnovením nár. soc. strany přešel podnik (…) tam, kde vznikl a kde byl před
válkou.“663 Šalda z něj totiž za první republiky učinil akciovou společnost
celonárodní, která sice na základě smluv tiskla pro stranu to, co potřebovala,
656
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ale do určité míry šlo o nezávislé vydavatelství. „Řadu akcií drželi i národní
socialisté, ale nevlastnili Melantrich většinově.“664
Nově zformované stranické vedení našlo v podniku závodní radu
s komunistickou většinou, která se ustavila právě během pražského povstání.
Vedl ji sazeč František Hracha. Prvním činem této rady bylo, že z podniku
odstranila Šaldu.665 Obvinila ho z asociálního jednání.666 Rudolf Kepka, který
se tehdy Šaldy jako jeden z mála zastal, později zle vyčinil šéfredaktorovi
Osvobozeného Českého slova Karlu Novému. „Všichni jste od Šaldy brali
a slibovali, že na to nezapomenete. Když v květnu 1945 na Šaldu
v Melantrichu útočili jako na asociála, zalezli jste a neozvali jste se. (…) Báli
jste se, abyste si tím, že se zastáváte „kapitalisty“ Šaldy, neuškodili v očích
nového režimu.“667 Samotný Šalda zdůrazňoval, že z Melantrichu odešel
dobrovolně, a to na odpočinek,668 ale ve skutečnosti penze představovala to
poslední, po čem toužil. Cítil se plný elánu.669 Faktem bylo, že se dramaticky
změnily poměry. K moci se drali komunisté a národně socialistická strana
potřebovala dosadit do vedení svého informačního kanálu člověka s politickou
zkušeností a ambicemi, aby mohla komunistickým výbojům čelit.670 Šalda „byl
přece jen příliš mocný a příliš vnitřně samostatný, než aby ho Beneš snesl
v řízení tiskového aparátu pro něj velmi důležitého.“671 Znal jeho nestranické
uvažování a věděl, že si do práce nenechá mluvit. Navíc se v očích veřejnosti
zapletl s Němci.672 V Melantrichu tak najednou pro Šaldu nebylo místo. „Když
jsem koncem května 1945 odcházel ze své pracovny ve „Hvězdě“ po 40 letech
práce a bojů a ve svých 65 letech života na odpočinek, řekl jsem sám sobě: „Do
tohoto domu, který jsi postavil a naplnil životem, už se nevrátíš.“ 673 Tisíc
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svých podnikových akcií věnoval Akademii věd, jak si předsevzal, 720 si
nechal674 a zbylé uložil v Melantrichu, doufaje, že dojde ke sloučení
socialistických stran, poněvadž nabyl přesvědčení, že dvě socialistické
demokratické strany jsou zbytečné.675 V takovém případě měly být akcie
odevzdány jednotnému politickému seskupení tak, aby s odborovými
organizacemi dosáhlo v podniku převahy. Nedošlo k tomu. Národní socialisté
podíly přepsali na sebe a bývalému řediteli založili účet, kam mu za ně poslali
peníze. Nikdy si je nevyzvedl.676 Akcie se po znárodnění staly bezcennými, ale
Šalda se stal fiktivní pohledávkou fiktivním milionářem.677 Představenstvo mu
přiznalo doživotní penzi v roční výši 150 tisíc korun678 a syna Jaroslava
jmenovalo ředitelem exportního oddělení.679 Jeho za poradce nepřijali.680 Svůj
„okolnostmi vynucený“ odchod cítil jako nespravedlnost,681 podobně jako
kdysi Lada a Fučík. Jen těžko se opouští to, co milujeme. Se stranou, která od
mládí určovala směr jeho kroků, se definitivně rozešel.682 V červnu podepsal
přihlášku do Svazu přátel SSSR, jinak se politického života neúčastnil.683
Mnozí se od něho distancovali, někteří, jako ministrem školství zvolený
Zdeněk Nejedlý, stáli stále za ním.684
Osvobozené České slovo nahradilo 16. května Svobodné slovo685 a deník
začal plnit úlohu striktně stranického listu. Z počátku ho vedl zmíněný levicově
smýšlející Karel Nový, který se vedení listu chopil svévolně, šlo o „záměrný
pokus komunistického podzemí zmocnit se takto suchou cestou přímého vlivu
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na velký denní list, který měl i velkou čtenářskou obec v dělnictvu,“686
domníval se tehdy o jeho motivech Prokop Drtina. Nový se ale v pozici
vedoucího listu udržel jen čtyři měsíce. Národní socialisté dosadili na jeho
místo pochopitelně někoho jiného, konkrétně Ivana Herbena,687 novým
ředitelem Melantrichu se stal Julius Firth a nacistické špehy vystřídali ve
Hvězdě komunističtí.688 Jejich straníci tak měli přesné informace o redakčních
poradách, redaktorech samotných a znali i interní nařízení. To hlavní znělo:
Nenavozovat v tisku dojem, že je strana rozčílená, neboť podle mínění jejích
představitelů jen ten, kdo si není jist svou věcí, není klidný.689

4.1 Známky z chování
V poválečné republice panovalo skutečné napětí. Společnost se
dožadovala nápravy spáchaných křivd. Že něco takového nastane, bylo zřejmé
už dávno. „Lidé si uvědomovali, že zúčtování přijde, a tak si zapisovali cizí
i odbojovou činnost do notýsků, nebo o svých skutcích informovali jiné, aby
měli svědky, což často vedlo k dopadením a řetězovému zatýkání.“690 Obavy
z poválečného lynče mnohé zbavovaly ostražitosti, ovšem měly své
opodstatnění. Samozvaní soudci začali vyhánět Němce a rozdávat první tresty.
Josef Šusta, autor Melantrichem vydaných Dějin lidstva, raději spáchal
sebevraždu. Mimo profesury na univerzitě totiž vedl i Akademii věd, a aby
uhájil její existenci, propůjčil se na nátlak Němců k několika aktivistickým
projevům.691 Bál se popotahování. Hranice mezi kolaborantstvím a nezbytně
nutným jednáním se přitom často stíraly, ale ne každý to chápal.692 „Mohl se
obávat kalu spodiny, který se po revoluci bouřlivě zdvihl ze dna, těch, kteří za
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Němců brali zvýšené příděly cigaret a kořalky, potom včas utekli do lesů, aby
se vyhnuli trestu sousedů. Pak se vrátili jako „partyzáni“, soudili kolaboranty
a dávali známky z dobrého chování za okupace,“693 mínil Šalda.
Vládní reprezentace, která Československo opustila ještě dříve, než je
nacisté skutečně obsadili, nakonec přijala retribuční dekrety, přičemž
požadavky londýnských kruhů na domácí statečnost byly skutečně nemalé,
vzhledem k tomu, že samotný prezident Beneš byl odhodlán házet po Hitlerovi
v případě osobního setkání granátem.694 Přitom „už tenkrát Ferdinand Peroutka
kritizoval, že vláda exulantů nemá právo soudit to, co museli nebo neměli dělat
lidé doma, aby přežili okupaci.“695 Lidové a národní soudy nicméně vznikly
a podle exilovou vládou schválených zákonů také soudily.
Šaldovým případem se vyšetřující komise začala zabývat koncem roku
1945. Kladla mu za vinu, „že v době zvýšeného ohrožení republiky
nepřístojným chováním, urážejícím národní cítění českého lidu, vzbudil
veřejné pohoršení, čímž se dopustil provinění podle paragrafu 1, odstavce
1 dekretu prezidenta republiky 138/1945.“696 Za „nepřístojné chování“
považovala jeho členství v nacistické České lize proti bolševismu.697 Šlo
o organizaci, která vznikla v lednu roku 1944 s cílem provádět protisovětskou
propagandu a vší silou tak napomáhat vítězství německé branné moci.698
Oznámení o zahájení trestního řízení Šalda obdržel v květnu roku 1946.
U výslechu sdělil, že se o lize dozvěděl od melantrišského vrátného v den, kdy
bylo její založení ohlášeno v novinách. Sám tisk na přání exilové vlády v době
protektorátu nečetl.699 Aby vedení podniku předešlo vynucenému vstupu všech
svých zaměstnanců, sdělili nacistům, že do ligy vstoupí za Melantrich jen jeho
hlavní představitelé. Šalda, jakožto ředitel celého závodu, a úředník Klier se
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sazečem

Hrdličkou

coby předsedové

závodních

výborů

úřednického

a dělnického. Šalda také obratem svolal schůzku pracovní trojice. Společně
s Krákorou a synem Vladimírem se dohodli, že pokud by přece jen hromadný
vstup pracovníků Melantrichu do německého spolku hrozil, udělali by z Ligy
proti bolševismu podzemní činností Ligu pro bolševismus. Šalda se vstupem do
ní také snažil krýt před zvěstmi šířenými aktivisty, že připravuje redakci pro
poválečnou dobu.700 Výpovědi obou předsedů závodních výborů jeho slova
potvrdily. Stejně jako ostatní svědci navíc vyjmenovali řadu Šaldových
odbojových aktivit, mnozí nabízeli rozsáhlé důkazní materiály. Celkem komise
vyslechla deset osob, včetně Františka Hrachy, který Šaldu původně obvinil
z asociálního jednání. Názor ale změnil. „Z vlastní zkušenosti není mi nic
známo, že by Šalda za okupace spolupracoval s Němci více, než bylo obchodní
nutností.“ Dodal také, že „závodní rady podniků Melantricha, které nebyly řed.
Šaldovi zvláště přátelské,701 po důkladném vyšetření a vysvětlení všech počinů
řed. Šaldy v době okupace, uznaly a potvrdily, že se jeho jednání nedá
vytknouti nic nečestného a že se mu podařilo obelstíti Němce a uchrániti tak
podniky Melantricha a jejich zaměstnance.“702 V listopadu roku 1945 mu
vydaly osvědčení.703
Závěr komise, sepsaný v únoru roku 1947 tedy zněl, že provedeným
šetřením podal Šalda přihlášku do Ligy proti bolševismu jedině z taktických
důvodů, a jelikož se za něj podniková rada, stejně jako všichni svědkové,
postavili, řízení skončilo.704 Podle spisu Státní bezpečnosti byl Šalda obviněn
ještě z působení na funkcionáře Melantrichu, aby prodali své akcie německým
činitelům. Není z něj však patrné, kdy k obvinění došlo, a že by bylo trestní
řízení vůbec provedeno.705 Policie ho také prověřovala ve věci státní
spolehlivosti, a to v roce 1949, kdy vyslechla další bývalé melantrišské
novináře. Josef Vondráček uvedl, že „Šalda musí být už starý muž, takže
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nějaká činnost snad nepřipadá v úvahu.“706 Vyjádřil se také ještě k době
okupace a sdělil, že podle jeho názoru Šaldu k určité spolupráci s Němci
přinutily okolnosti. „Považoval jsem jej za muže, který zde byl zanechán
Benešem a vedoucími činiteli nár.soc., aby uplatnil zásady dvojstranné práce.
Tento můj názor podporovalo chování se Šaldy za války jednak vůči
zaměstnancům (bylo prý velmi dobré) a jednak to, že Šalda nikterak
nevystupoval na veřejnosti jako aktivista. To, že se udržel v Melantrichu, jsem
spíše považoval za příznak jeho obratnosti, s jakou se udržel v zájmu podniku.
K přijetí Bankeho do Melantricha, jak já jsem znal poměry, musel dáti souhlas.
Ostatně Banke chránil podnik i zaměstnance a pokud vím z vlastní zkušenosti,
nikomu neublížil.“707 Státní bezpečnost Šaldovu složku nakonec uložila
„ad acta“.708

4.2 Nová společnost
V noci z 23. na 24. února 1948 připravili melantrišští redaktoři poslední
vydání „svobodného“ Svobodného slova. Dostalo se jen ke čtenářům
pražským, na venkov nedorazilo.709 Skupina osob vedená Hrachou
a doprovázená ozbrojenou policií přišla jménem obrozené Národní fronty710
převzít podnik, tentokrát úspěšně. Další den už Svobodné slovo nevyšlo.
Papírny přerušily zásobování, zaměstnanci elektrárny zastavili do Hvězdy
přívod proudu.711 Rudé právo na události reagovalo slovy, že bylo třeba
provést jistá opatření k zabránění dalšímu šíření „lží a nepravdivých zpráv
z této budovy.“712 Začalo mohutné propouštění.713 Melantrišští vyhledali
odstaveného ředitele Firta s otázkou, jaké mají ke všemu zaujmout stanovisko.
706
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„Co jsem jim měl poradit? Redaktorům jsem řekl, že si musí další spolupráci
rozmyslet podle svého politického přesvědčení a svého svědomí. Měli by
si uvědomit, že podnik byl zabrán nezákonně. Pokud jde o sazeče – strojmistry
a ostatní – ti by měli zůstat věrni strojům. Sami dobře věděli, že v Melantrichu
se tisklo všelicos, za války ilegální Rudé právo i zglajchšaltované noviny
okupantů. Typografové vždy – podle tradic svých odborových organizací –
pracovali i na výrobě tiskovin, s jejichž obsahem nesouhlasili.“714 Tak se na
stánky dostalo Svobodné slovo zase 27. února, bez okrouhlého razítka
s masarykovským heslem „Pravda vítězí“,715 pod hlavičkou akčního výboru716
národně socialistické strany717 a s úvodníkem Emanuela Šlechty „Prezident
Beneš ukazuje směr!“718
Nastolená linie, „kdo nejde s námi, jde proti nám“, byla těžko slučitelná
s Šaldovou filosofií „nikdy nesplynout s davem“. Přestože za éry volného
podnikání pracoval výhradně pro ostatní,719 život ho poučil, že „kolektiv nemá
ani mozek, ani srdce.“720 Jak trefně podotkl ekonomický expert John Nash,
nejlepšího výsledku člověk dosáhne v případě, že dělá to, co je nejlepší pro
společnost, ale zároveň pro jednotlivce.721 A tím se Šalda řídil. K optimismu
společnosti se proto stavěl rezervovaně. Věřil, že teprve budoucnost ukáže, jeli na místě,722 a že socialistické podnikání má za sebou příliš krátkou dobu na
to, aby se dalo popsat, v čem vyniká. Byl také přesvědčený, že nové podniky
příliš úzce navazují na své předchůdce, „nejsou-li to vůbec kopie stávajících
kapitalistických vzorů“.723 Někdy v dubnu roku 1948 mluvil s tehdejším
ministerským předsedou Antonínem Zápotockým, mimo jiné v otázkách
714

FIRT, Julius. Záznamy. Kolín nad Rýnem, 1985. Str. 39.
SCHRABAL, Josef. K únoru 1948 a potom… Nezavisle ceske elektronicke noviny [online]. Dostupné
z <http://www.columbia.edu/~js322/nyl/melantrich/vzpominkajs.html>.
716
Jednalo se o mocenskopolitické orgány podřízené komunistům, zakládané v obcích, závodech, ale
i dalších institucích. Jejich úkolem bylo provést očistu veřejnosti od odpůrců komunistické strany.
717
ROTTOVÁ, Tereza. Svobodné slovo 1945-1948: ústřední orgán Československé strany národně
socialistické. Praha, 2011. DP. Univerzita Karlova. Str. 130.
718
FIRT, Julius. Záznamy. Kolín nad Rýnem, 1985. Str. 37.
719
ŠALDA, Jaroslav. Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Praha, 1962.
Str. 17,18.
720
ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé
okupace. Praha, 2001. Str. 132.
721
PELIŠ, Michal. Teorie her jako formální teorie racionálního rozhodování. Univerzita Karlova
[online]. Dostupné z <http://web.ff.cuni.cz/~pelis/gt-pelis.pdf>.
722
ŠALDA, Jaroslav. Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Praha, 1962.
Str. 355.
723
Tamtéž. Str. 2.
715

108

industrializace českých zemí, a Zápotocký mu v „úzkém kruhu, kde není
příčiny, proč se neprojevit“ svěřil, že si uvědomuje Baťův přínos pro
současnou společnost a vyjádřil mu za to vděk.724
Šalda Zápotockého poznal skrze vydavatelství Práce, které vzniklo jako
účelové zařízení Ústřední rady odborů,725 a kde nějaký čas působil coby
neplacený poradce.726 Sídlilo v budově někdejší Národní politiky.727 Posléze
docházel i do Novinářského ústavu. Pokoušel se něco dělat, musel něco dělat.
„Načas ho přijali, ale nemohl se tam, ani tam již uplatnit. Byla jiná doba.“728
Komunisté rušili mutační stránky, Melantrichem s takovým úspěchem
zaváděné, jakožto nehodné světových obzorů. Podobně večerníky. „Jestliže my
jsme naučili téměř všechny lidi noviny číst, oni téměř všechny lidi opět noviny
číst odnaučili,“729 podotkl k tomu Šalda. Srovnali také všechna platová
ohodnocení. Když Šalda potkal v sekretariátu Práce Františka Němce,
bývalého melantrišského soudničkáře, jenž si šel pro zálohu, zeptal se ho, jestli
se najde „někdo, kdo ji škrtem anuluje?“. V Melantrichu tímto způsobem
motivoval své redaktory. Němcova odpověď byla pochopitelně záporná.730
Naplnila se slova Miloše Havla, jimiž reagoval na poznámku vlastních
komunistických přátel, že jeho podniky znárodní stát: „Ó, prosím, ale pak
budou vaše honoráře určovat státní úředníci – a to budete koukat!“731 Koukali.
Havel i Šalda rostli a působili za rozkvětu liberálního svobodného podnikání,
„kdy každý jednotlivec se mohl rozvinout dle svých vlastních plánů a svých
vlastních schopností. Nesl přitom všechna rizika, ale sklízel také všechny
úspěchy, měl-li jaké.“732 Ty časy po únorovém převratu pominuly. Neměli tak
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nastupující generaci co učit. Na sklonku čtyřicátých let se ze Šaldy stal „člověk
bez jakýchkoli funkcí, zbavený všech prostředků, bez přátel, nešťasten nejvíc
tím, že nebyl připuštěn k žádné práci.“733
Aby toho na něj nebylo málo, Vitásek ho upozornil na knihu vydanou
Melantrichem roku 1949 pod názvem Odcházím z Oceánie.734 Napsal ji bývalý
melantrišský elév, který se v práci neosvědčil, a tak byl propuštěn. Šalda ho
osobně neznal.735 Své dílo autor naplnil od úvodu až po závěr kousavými
poznámkami na adresu Melantrichu: „Tvrdit o Oceanii, že je novinářským
koncernem, by bylo trestuhodnou urážkou počestného stavu novinářského. (…)
Nebude pravděpodobně už nikdy dost přesně zjištěno, zda národní straně a tím
i Oceanii nepatřila zelená kupole sv. Mikuláše, Národní museum, Smíchov, kus
Moravy, Kanárské souostroví a Venuše. (…) Vznik celého tohoto zbytnění se
datoval z dob dnes už více než bájeslovných, oplývajících tučnými obchůdky
s válečnými půjčkami. (…) Je to prašivý podnik, ale může platit, a je-li v Praze
nějaký poctivější, pak zas nemá, čím by platil. (…) Noviny by mohly být tím
nejkrásnějším románem na světě, kdyby je dělali lidé, kteří by nebyli nuceni
stůj co stůj zvyšovat náklad.“736 Šalda okamžitě napsal dopis adresovaný
předsednictvu Svazu českých spisovatelů, v němž vypočítal, kolik papíru tiskař
spotřeboval k pohaně podniku a „jeho tvůrce“. Zdůraznil, že jeho práce nebyla
bezchybná, nicméně vždy se snažil zabraňovat trivialitám a nikdy nepřijal
peníze z nečistých zdrojů.737 „A nyní po letech místo uznání mé práce
v Melantrichu a práce Melantricha jako významného činitele pro české
hospodářství a kulturu, pod touže firmou vychází pamflet, jenž závěrem
o starém Melantrichu říká: „Všivárna!“738 Cítil to jako podraz. V odpověď na
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jeho list vyšla ve Svobodných novinách, dříve Lidových, ostrá kritika, která
autora i knihu odsoudila.739
Roku 1952 se Šalda stal obětí takzvané Akce B. Šlo o vystěhování
„nepřátelských živlů“ z Prahy a dalších vybraných měst. Bezprostředním
podnětem k jejímu zahájení se stala potřeba získat byty ve městech, především
pro nové důstojníky armády.740 Návrh na provedení takovéto operace zazněl na
ÚV KSČ již v září roku 1948, a to s cílem obsadit velká města „třídně
a politicky uvědomělými dělníky“. Uskutečněn byl ale pod patronátem ministra
národní obrany Alexeje Čepičky až o čtyři roky později. Výběrem osob
Čepička pověřil speciální komisi, která návrhy předkládala ministerstvu vnitra
a národní bezpečnosti, včetně odůvodnění, o něž se zase postarala bezpečnost
státní. Mezi motivy, které rozhodovaly o zařazení do akce, patřil třídní původ,
poměr k lidově demokratickému zřízení a SSSR, finanční postavení, trestnost,
reakční zaměření nebo třeba provázanost místa pobytu se zaměstnáním.
Seznamy „státně nespolehlivých osob“ schvaloval politický sekretariát ÚV
KSČ. Jednalo se o 2 200 případů. Postižení si mohli vybrat, jestli se přesunou
do stranou přiděleného bytu či zda se nastěhují do jiného vlastního objektu,
případně k příbuzným. Pokud „nežádoucí osoby“ užívající byty „proti
veřejnému zájmu“ nepodali proti rozhodnutí ÚV KSČ odvolání, potom jim
byly uhrazeny výlohy za stěhování.741 Šalda, v seznamu umístěný na
padesátém místě,742 a řada dalších, odvolání podali.743 Podle struktury jeho
žádosti o přezkoumání rozhodnutí je patrné, že důvodem pro zařazení Šaldy do
vysídlovací akce byl fakt, že šlo o bývalého finančního magnáta, neboť se proti
tomu snažil vymezit udáním svého dělnického původu a popisem začátků
podnikání. Vyjmenoval řadu osob, s nimiž spolupracoval na povznesení
českého kulturního a vědeckého prostředí, upozornil na celoživotní vřelý vztah
ke všemu ruskému, připomenul podporu mnohých komunistických autorů
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a odvolal se na svědectví E.F. Buriana. Zdůraznil, že 40 let pracoval pro
kolektiv, poctivě, na ničí úkor se neobohacoval, plat přijímal odpovídající
výkonu, akcie upisoval jako každý, žil střídmě a v domě určeném k zabrání
dělal podomka, v zimě topiče a metaře, v létě zahradníka. Dělníkem byl tedy
celý život. Toužil po tvůrčí práci, nikoli po životě v přepychu. Proto neviděl
důvod k uplatnění navrhovaného opatření. Uznal, že mladí potřebují prostor
k rozkvětu, ale zmínil, že roku 1949 byla za tímto účelem již část jeho domu
uvolněna. Vzhledem k lékařskému doporučení udávajícímu potřebu neustálé
zdravotní péče v případě nenadálého záchvatu, která na venkově nemůže být
poskytnuta včas, žádal o nové posouzení situace.744 Z celkového množství
2 200 případů KSČ nakonec potvrdila 1 894.745 Šaldovo odvolání zamítla.
Hlavní město tak musel opustit a po každém příjezdu do Prahy byl nucen
provést ohlášení na policii.746

4.3 Odcházení
Se ženou a dcerou Ivou se přestěhoval na hospodářství do Zdebuzevsi,
kde mu život začaly vyplňovat drobné starosti. Ráno chodil pro mléko, cestou
posbíral spadaná jablka a rozdal je dětem. Promluvil s každým, koho potkal,
kde mohl, pomohl. Pro paní Pivoňkovou sehnal malé stromky, když jí ty
původní zlámal dobytek.747 Mezi lidi chodil opravdu rád, zatímco podle
místních jeho paní „spíš byla doma a byla to paní.“748 Protože měl na statku
barometr, často se ho ptali, jaké bude počasí. „A on vždycky říkal: „Barometr
klesá, nebo barometr stoupá.“749 Děti z něho měli respekt, do Šaldovny si hrát
nechodily, báli se.750 Přísnost ho neopustila. Když šel ve žních kolem pole do
vesnice, tak si všiml, že starý pán obrací seno a nějaký mladík polehává
u cesty, hrábě volně položené vedle sebe. „Jak ho Šalda uviděl, seběh do tý
744
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rokle, on nosil hůl, takovou pěknou, sukovici, a hned ho tam měřil: „Já ti
pacholku dám, jo, ty budeš válet se tady a dědka necháš sušit.“ No tak Franta
utek žejo.“751
Ve Zdebuzevsi sepisoval paměti.752 Jak říkával jeho redaktor Morávek:
„Když muže všecko opustí, zbude mu dílo. A to je všecko!“753 Šalda v úvodu
svých vzpomínek uvedl: „Vím, že mnozí lidé viděli v Melantrichu jen dobře
řízený podnik a v jeho řiditeli obyčejného businessmana bez zvláštního
zaměření,“754 nicméně na více než pět seti stranách se pokusil o svém
podnikání vykreslit plastičtější obrázek. Nechtěl ostatním radit, jak dosáhnout
úspěchu. Snažil se ukázat, z jaké bídy vzešel, jak rostl, a čeho mohl pracovitý
člověk dosáhnout. Nepřestával bojovat o uznání.755 Ne sebe, ale vykonaného.
Paměti jsou cenné nejen pro historiky českých médií, ale také kvůli řadě
podrobností ze společenského dění dané doby. Šalda zmiňuje, kam lidé jezdili
za Rakousko-Uherska a první republiky na výlety, co jedli, kde bydleli,
s jakými nemocemi se potýkali. Okomentoval začátky letecké dopravy,756
první setkání se sýrem „rokfórem“,757 nepřipravenost Anglie na druhou
světovou válku,758 Švihovu aféru,759 Masarykovy aktivity, kdy rozdával
politikům peníze, aby je uchránil od svodů.760 Jednotlivé stránky osvěžuje
Šaldův strohý smysl pro humor, když například popisuje vlastní veřejný
projev,761 tanec s přihrblou slečnou,762 nebo pasení koz. Měli dvě a Šalda si
s nimi užil své. Ovšem platilo to i obráceně. Matka vždy kontrolovala, jestli je
Šalda napásl poctivě. Pokud mečeli, bylo to pro ní znamení, že mají ještě hlad,
a pro Šaldu signál, že dostane výprask. V největším ohrožení se ocitl jakožto
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Žižka při obléhání hradu. S kamarádem totiž při pasení často hrával hru
založenou na stavbě kamenných opevnění a jejich následné demolici. Stavitel
byl Zikmund, bořič Žižka, přičemž úlohy se měnily, neboť tehdy ještě Šalda
budování nekladl na první místo v žebříčku hodnot. Během jedné zvláště
zuřivé bitvy nabrala jeho původně dobře mířená rána nečekaný směr a zasáhla
nic netušící kozu. Ta se svalila a nebyla s ní žádná řeč. Nereagovala ani na
nejlepší výhonky jetele. Až pozdě večer se mu podařilo jednu kozu dovést,
druhou dotáhnout, domů. K Šaldově velké úlevě ta potrefená ani nemekla. Celá
událost pro něj dopadla šťastně, kozu přišel porazit řezník, ale až o několik dní
později.763
Text dokončil někdy v roce 1961, kdy ho poslal příteli Hertlovi
s prosbou o poznámky.764 O rok později pak paměti v omezeném počtu
rozmnožil Novinářský studijní ústav, pouze na cyklostylu, pro studijní
potřebu.765 K jejich vydání nedošlo, neboť se Šaldovy vzpomínky na mnoha
místech nekryly s tehdejší oficiální doktrínou. V knižní podobě vyšly až roku
2001, díky jeho synovi Vladimírovi a pozdějšímu řediteli Melantrichu
Milanovi Nevolemu.
Koncem padesátých let dorazily do Zdebuzevse Státní statky,766 v čemž
Šalda viděl možnost k uplatnění a navrhl, že by mohl pěstovat krůty. Dali mu
jich asi dvacet, sehnal si potřebnou literaturu,767 a pustil se s obrovským
elánem do díla.768 Nedařilo se mu. „Měl vajec prostě málo, protože lidi je
kradli, žejo. Tady celá ves měla krůtí vejce a von neměl nic. No tak to chodilo
a chodí, no,“769 připustil soused. Roku 1960 Šalda do svých pamětí připsal
zážitek z nákupu ve Vlašimi. Ten den snídal okolo páté hodiny ráno, takže už
v deset měl zase hlad. Kdysi mocný a majetný pán tiskového impéria, čekající
na autobus, musel spočítat svou hotovost, jestli mu stačí na to, aby si koupil
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housku a polévku, což bylo jeho obvyklé jídlo. „Byl jsem rád, že jsem tolik
našel a trochu s humorem a trochu sebevědomě jsem zašel do blízké hospody.
Se sebevědomím člověka, jenž něco ve svém závodě vykonal a jenž ve svých
osmdesáti letech věku koná ještě užitečnou práci pro kolektiv. Třeba to byl
chov krůt státního statku!“770
Stále si udržoval přehled o domácím i světovém dění, sledoval produkci
melantrišského nakladatelství, pořídil si televizor a hodně četl, například
Pascalovy Myšlenky.771 Dost se podivoval nad tím, jak je možné, že se dříve
tolik šetřilo a „dnes se všechno prožere“.772 Navštěvoval své přátele,
v Karlových Varech dceru Ivu, ke které se plánoval společně se ženou
přestěhovat, a v Praze syny. Oba vystudovali práva. Starší Jaroslav773
se vyškolil v tiskárenských podnicích ve Spojených státech,774 stal se předním
polygrafickým odborníkem a napsal řadu technických knih. Jako expert se
mohl i v komunistické éře věnovat svému povolání. Mladší Vladimír775 více
podporoval národní socialisty, takže musel po určitý čas vykonávat dělnické
profese. Podílel se na stavbě železničního mostu inteligence.776
Koncem roku 1961 Šaldu postihla rodinná tragédie. Na následky
neznámé otravy zemřela jeho tehdy devětadvacetiletá dcera Iva, a to před
očima své pětileté holčičky Hany. Smrt nejmladšího Šaldova dítěte navíc
doprovodil vleklý a značně nepříjemný soudní spor. Na jedné straně v něm
stanuli Šaldovi, na druhé Ivin surový a často opilý bývalý manžel Vlastimil
Kabát. Šlo v něm o opatrovnictví Hany. Soud ji svěřil do otcovy péče poté, co
Kabát vylíčil Šaldovi jako „chamtivé kapitalisty a sebe jako těžce pracujícího
konstruktéra“. Na základě rozsudku měl o případném povolení styku vnučky
s prarodiči v budoucnu rozhodovat výhradně Kabát, a to tak, aby nedošlo
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k „narušení výchovy dítěte“. Pro Šaldovi to byla další těžká životní rána, s níž
se museli vypořádat.777
Mezitím se Šaldův zdravotní stav natolik zhoršil, že už nadále nemohl
bydlet na vesnici. Přistoupil proto k prodeji zdebuzevského hospodářství
i s domem a zařízením, které přímo pro něj navrhl architekt František Zelenka.
Novým pánem „Šaldovny“ se tak stal hudební vědec Mirko Očadlík. Po
vynesení rozsudku, a vlastně už během samotného procesu, začal Šaldův
někdejší zeť využívat svou dceru k tomu, aby získal veškerou pozůstalost,
především byt v Karlových Varech, do něhož se měl Šalda se svou paní ještě
před smrtí Ivy nastěhovat. Podle výsledku dědického řízení třetina bytu
připadla Haně, zbytek Šaldovým. S tímto Kabát ovšem nesouhlasil a soudil se
dál, zatímco Hanu zanedbával, čímž Šaldovi vydíral. „Kam se hneme, všude
máme kamennou zeď, nyní chápeme situaci mužova syna, který dosud nosí
cement, ač proti němu není sebemenší obvinění, nikdo nepomůže, každý se
bojí, aby nebyl do něčeho zavlečen, příkladem jsou Očadlíkovi, kteří mají
mnoho rad, ale pomoci se bojí,“ popsala rodinnou situaci Jarmila Šaldová
v dopise historiku Hertlovi. Na sklonku roku 1962 mu poslala ještě jednu
zprávu, a sice že podle rozhodnutí notáře nakonec připadlo vše Haně, a tedy
Kabátovi. „Nemáme kromě prádla nic, ani gauč, ani skříň, ani stůl.“778 Tímto
listem korespondence skončila. V Karlových Varech ale Šaldovi přece jen
dožili.
Poslední roky trávil Šalda tím, že krmil kachny na rybníku, aby se
alespoň něčím zabýval.779 Ještě v dubnu roku 1964 písemně zareagoval na
článek Marie Majerové uveřejněný v časopise Plamen, kdy se mu nezdálo její
tvrzení, že by Maxim Gorkij nedostal vízum do Mariánských lázní.780 Roku
1965 se pak přece jen dočkal určitého uznání. Mělo podobu gratulací
k pětaosmdesátiletému životnímu jubileu. Podle jeho ženy pro něj znamenaly
„oživení všech dnů mužného věku, kdy se těšil úctě a přátelství.“781 Plných
čtrnáct dní se jeho schránka plnila dopisy. Mnoho lidí na něj vzpomínalo
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s láskou a úctou. Zemřel krátce poté, 31. května roku 1965, následkem
mozkové mrtvice. Rodina ho zpopelnila a pohřbila v Karlových Varech o čtyři
dny později. Smuteční projev přednesl Josef Träger.782

4.4 Sláva Melantrichu?!
Postavení Melantrichu se po Šaldově odchodu zhoršovalo. „Protilidové
postoje“ národních socialistů vedly po únorovém převratu k jejich rozpuštění
a ke vzniku nové Československé strany socialistické. „Jejich“ Melantrich byl
v rámci zákona o znárodnění zestátněn.783 Redakce novin a nakladatelství,
oslabené

prověrkami

redaktorů,

komunisté

zredukovali

na

účelové

vydavatelství ČSS. To se projevilo postupným vypuštěním názvu Melantrich
ze statutu podniku784 a v orientaci na vydávání brožur pro politická školení.
Melantrišská knižní produkce se propadla až na 11 titulů ročně.785 ČSS
pokračovala ve vydávání deníku Svobodné slovo786 a Hvězdu dostala do
operativní správy. Formálně to znamenalo, že socialisté mohli budovu užívat
bez omezení, prakticky však komunisté nastěhovali do prvního patra tiskárnu
Svoboda - Rudé právo787 a do druhého Nakladatelství Svazu přátelství se
Sovětským svazem. „V roce 1960 už mohli příslušní činitelé zkonstatovat, že
se jim dílo podařilo, že v budově Melantrichu patří Melantrichu tak málo,
že i ta operativní správa je k smíchu. (...) Kdosi z nich však přece nějak chápal
absurdnost situace, a tak tenkrát stanovili, že Melantrich, který se prostým
rozhodnutím stal z majitele nájemníkem, bude ročně platit jen symbolické
nájemné ve výši 100 Kčs. Směl ovšem v podstatě budovu na svůj náklad
udržovat,“788 jak později jeden z redaktorů okomentoval absurdní stav. Zase se
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rozmohly cenzurní kontroly, opět zasedaly komise, které šéfredaktorům
nařizovali, o čem smějí a nesmějí psát.789
Během Pražského jara nastalo na krátký čas uvolnění, podnik dokonce
přijal původní název,790 a v jeho redakci se po dlouhé pauze objevili někteří
„Šaldovi“ redaktoři. Například Jindřich Styblík, Achille Gregor nebo Vladimír
Minařík.791 Spolu s nimi a dalšími se do podniku vrátilo i jméno Šaldovo, které
jinak vinou okolností a zásluhou komunistů upadalo v zapomnění. „Když se
mluvilo o Šaldovi, tak jsem si napřed říkala jako F. X. Šalda, co tady furt
mluvěj o F. X. Šaldovi,“792 přiznala pozdější melantrišská redaktorka. „Oni
každou chvíli něco říkali, to za Šaldy, tohle by za Šaldy nebylo možný, nebo
Šalda, jako spíš když někdo něco udělal špatně, že to Šalda by ho vyhodil.“793
Nováčky učili zásady, jak dělat pořádné noviny (dobrý novinář neodejde domů,
aniž by nenapsal do svého listu alespoň dva řádky),794 ale vyprávěli i humorné
historky z dřívější doby. Jako třeba když se „za Šaldy“ objevilo podezření, že
je jeden z novinářů homosexuál.795 Nikdo nevěděl, jak to ověřit. Tak dal
generální jednomu ze zaměstnanců peníze a poslal ho do rodného města
podezřelého, aby tam zjistil, jak se věci mají. Pověřenec ale místo shánění
informací trávil většinu času v hospodě, a tak po návratu na Šaldovu otázku,
jak pořídil, odpověděl: „No, někteří říkaj, že je a některý, že není.“796
V srpnu 1968 redakci obsadili Sověti a Svobodné slovo se připravovalo
tajně po bytech.797 Za normalizace sedávali v melantrišské korektorně chartisté
a do novin směli občas přispět i jinak zakázaní autoři. Ve Hvězdě se prolínala
šedá zóna s disentem. Stála za tím schizofrenní pozice socialistů. Museli být
loajální vůči komunistické straně, ale zároveň se snažili zachovat si v mezích
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možného tvář.798 Podle jedné z melantrišských novinářek v podniku „ten duch
té doby, té první republiky, ten tam prostě nějak přetrvával, už protože to bylo
v tom baráku, že tam byla ta tiskárna.“799 Svobodné slovo proto mělo pověst
tak trošku jiného média a patřilo k nedostatkovému zboží.800
Slavné dny pro Melantrich nastaly roku 1989. Tehdy se lidé opět
mačkali před výlohou Hvězdy. Redaktoři za ní totiž vyvěsili vydání, do něhož
zařadili prohlášení vedení ČSS s Svobodného slova odsuzující brutální útok na
Národní třídě. Od té chvíle začala budova zase ožívat, plnily ji desítky lidí
přinášejících zprávy z města. Venku panoval chaos, ale Hvězda stála v centru
všeho dění neochvějně.801 Jejího umístění a balkónu, z něhož Šalda desítky let
pohlížel dolů na Václavské náměstí, a kde prožíval s národem dny slávy
i utrpení, jak se tam nejživěji zobrazovaly, se rozhodl využít budoucí prezident
Václav Havel ke svému prvnímu projevu k veřejnosti. Obával se „náhodného“
výpadku proudu, ale nemusel. Šalda Hvězdu vybavil vlastní elektrárenskou
centrálou,802 pro případ, že by se něco podobného přihodilo při tisku. Proud
skutečně „náhodně“ vypadl, „což nám ovšem nevadilo, takže ho „energetici“
zase zapnuli,“803 napsal později jeden z přítomných. „Balkón“ měl mimořádný
ohlas, odvysílalo ho několik zahraničních televizí, a s každým dalším
Havlovým vystoupením zájem rostl.804 Svobodné slovo se tak stalo kronikou
listopadových událostí. Do Prahy přijíždělo značné množství lidí a jejich první
kroky většinou mířily právě do Melantrichu.805
Revoluční opojení však zakrátko odeznělo. Hvězda utichla. Páter noster
se zastavil. To byl konec. „Skupina ješitných a neschopných partajních
798
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„hochů“ z vedení ČSS si neuměla představit, že čistě stranické noviny nemají
šanci v ostré konkurenci u veřejnosti uspět,“806 okomentoval poslední chvíle
Melantrichu jeho ředitel Milan Nevole. Neuměli „chodit s dobou“. Tím, že
trvali na dodržování tvrdé partajní linie, vyhnali z podniku mnoho schopných
lidí a přivedli jej, stejně jako stranu, po jeho stoleté existenci, ke krachu. Část
byla rozkradena, část rozprodána.807 Svobodné slovo zaniklo spolu s ním.808
Dnes sídlí v historické budově Hvězdy obchod s oblečením.
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5. ZÁVĚR
Copak to nestálo za to?
Copak to vždycky nestojí za to?
Za ten vzmach
a za to ztroskotání...
Právě za ten vzmach
a právě za to konečné ztroskotání.809
1949. „Vyučil se čalouníkem, ale brzy stal se z něho nepostradatelný
ředitel tiskárny – nejen jako skvělý organizátor práce, nedostižný v jejím
získávání, ale i výborný kalkulant. Ostatně, jaképak řeči; kdo by nevěděl, co
v tiskárenských a novinářských kruzích dokázal a znamenal Jar. Šalda.
Že nesklidil nakonec vděku, to je vedlejší,“810 napsal jeho někdejší
spolupracovník Jiří Stříbrný.
1965. „Ve chvíli bolesti nad Vaším odchodem se příliš vtírá do mysli
vědomí pomíjivosti života, ale Vy jste prožil život veliký, bohatý a požehnaný.
Jednou jste mi řekl, že se díváte nazpět vyrovnán, protože jste mohl uskutečnit
to, co jste měl v úmyslu. Zanechal jste hlubokou stopu v mnoha lidských
srdcích, a to vyváží všecky veřejné pocty,“811 řekl o něm jeden z vedoucích
zaměstnanců, Josef Trager.

Žil v éře velkých mužů s vizí. Kráčel s obry, jako byl Baťa, Brouk,
Babka, Havel, Laurin či Klement. Dokázal se vypracovat z chudého
a odstrkovaného chlapce bez bot na tvůrce největšího prvorepublikového
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tiskového podniku. Jakožto samorost navykl vytrvalé práci a trpělivosti. Naučil
se nevzdávat i přes nepřízeň či nezdary. Poznal, že každý rub má i svůj líc, že
někde je třeba ustoupit, aby se jinde dalo přitlačit, že kvantita umožňuje
vyniknout kvalitě. Bez ustání rozvíjel své schopnosti, vnímal dění okolo sebe,
přizpůsoboval se proměnlivé době a věnoval pozornost každé příležitosti.812
Zajímal se o sklony lidských povah a návaznosti výrobního procesu. Díky
tomu věděl, co může po ostatních požadovat, čeho je nebo není možné
docílit,813 a tedy jak práci co nejefektivněji organizovat. Stal se průkopníkem
řady nových postupů. Uměl se obklopit schopnými spolupracovníky, které se
pokoušel vlastním nadšením strhávat. Vypozoroval potřeby prostých čtenářů
a prosazoval tištění informací praktických,814 k inspiraci a poučení či pro
pobavení a rozptýlení. Díky odborným znalostem, výborné intuici, schopnosti
správného načasování, morálce i jisté smělosti si vydobyl čelné postavení
v rozhodování. Ti, co se později pokoušeli jeho triumf napodobit, včetně
použití úderných názvů pro své závody,815 neuspěli. Neoplývali jeho postupně
nabytou autoritou.816 „Ten tvrdý, houževnatý muž se skřipcem měl totiž
schopnosti

podnikatelského titána a naprosto

se vymykal

běžnému

průměru,“817 napsal o něm později Otakar Štorch-Marien. Coby drsný manažer
mnohdy chyboval, jako se my všichni dopouštíme přehmatů. Byl plně zaujatý
pro Melantrich a jeho růst, ochotný ustupovat na hranu přijatelného, někde
možná i za ni. Jeho tvrdost k ostatním, ale především k sobě samému,818
nicméně vyvažoval silně humánní cit vůči potřebným. Vlastní mindráky
ohledně původu a nedovzdělanosti proměňoval v klady, akcentem na vydávání
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Když zemřel Jaroslav Hašek a nikdo nevěděl, co se stane s nedopsaným Švejkem,
přišel do Melantrichu dopis od jisté ženy, která se prohlásila za spiritistické médium a tvrdila,
že se dokáže spojit s duchem zemřelého a na základě jeho diktátu ze záhrobí dílo dokončit. Bylo to
v době, kdy společností vířily překvapivé objevy přírodních vědců, a tak se Šalda rozhodl dát dané osobě
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zúčastněných.
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vědeckých či k národnímu uvědomění budících knih dostupných pro každého.
Šel svou cestou, jiné neměl potřebu kritizovat. Neusiloval o hmotné zisky,
miloval tvůrčí rozkoš, kterou mu přinášel pohled na stroje a lidi pracující na
plné obrátky.819
Se zájmem posloucháme vyprávění o lidech, kteří se vlastním
přičiněním, neotřelým postupem, vyšvihli z podřadného postavení až do sfér
nejvyšších. Nicméně náš obdiv často končí tam, kde začíná vlastní úsilí.
Bojíme se proher a ztrát, zapomínajíce, že k životu patří stejně jako výhry
a zisky. Tam, kde končí „postel“, začíná svět.

819

ŠUBRTOVÁ, Hana. ÚNV Praha. Příloha k odvolání Jaroslava Šaldy z výměru. Zn. B 33-1882-98/52
Pe/So.
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6. METODOLOGIE
„Příběhy jsou jako my, mají svý životy. Když je nikdo nečte nebo nevypráví,
odejdou na dovolenou, na pusté ostrovy. Ale po čase jim to nedá a tak přiletí
zpátky. Příběh si pak vyhlídne člověka, kterého obejme jako kouř, kůží se mu
nalije do těla, přejde do krve. Ten člověk pak nosí příběh v sobě, roste s ním
a jednoho dne ho začne malovat, zpívat, hrát. Příběh mu ožije ve hlase,
v očích, na prstech, změní ho naskrz a sám se tím vrátí do kola, znovu tančí,
proměněný, vzkříšený. Jako když zahradník roubuje stromy. Naše příběhy mají
magickou moc. Vypravěč otiskne svůj příběh do krajiny, dá jí nový ráz, krajina
se promění. A s krajinou se změní příběh sám, s příběhem jeho vypravěč.“820
Podle francouzského historika Marca Blocha by každá vědecká práce
měla obsahovat kapitolu Jak mohu vědět to, co říkám?, něco jako pohled do
výzkumníkovy „kuchyně“.821 Je důležité se učit za pomoci poznatků druhých,
neustále si připomínat a diskutovat o tom, že badatel nesoudí ani
neospravedlňuje, ale snaží se především porozumět,822 neboť „historická fakta
nejsou sama o sobě objektivní, ale konstruovaná prostřednictvím interpretace
minulosti, jejíž část je výběrem událostí, které mohou být zmíněny, nebo
opominuty.“823 Různé metodologické příručky často vytyčují těžko dosažitelné
mety, varují před každým, byť nepatrným úsměvem, který by mohl celé
snažení zhatit, zatímco současně tvrdí, že neosobní otázky vedou k neosobním
odpovědím a sterilní materiál ke sterilní analýze.824 V praxi pak mnozí tápou.
Pravdou je, že výzkum, neboli systematický proces vytváření a analyzování
nových poznatků získaných metodologicky podloženým způsobem, prováděný
za účelem lepšího porozumění světu kolem nás, je aktem komplikovaným.825
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ANDRONIKOVÁ, Hana. Nebe nemá dno. Praha, 2010. Str. 201.
BLOCH, Marc. Obrana historie, aneb, historik a jeho řemeslo. Praha, 2011.
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2011.
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Proto popis vlastních zkušeností, neboli určitá forma sebereflexe, z nichž může
těžit nejen autor, ale i příjemci, má své nepopiratelné opodstatnění.826
Předložený text, jež představuje rozšíření práce bakalářské, je portrétem
zobrazujícím životní osudy jedné konkrétní osoby. Ke sběru dat jsem
přistoupila za pomoci několika strategií, jinak také kvalitativních postupů,
s cílem získat co možná nejvíce podrobností k pochopení Jaroslava Šaldy
v kontextu dané doby. Používala jsem především obsahovou analýzu, a to
archivních dokumentů, již existujících pamětí, publikovaných článků či
dostupné literatury a rozhovor, ve dvou případech provedený orálně
historickou metodou, jakožto prostředek k vytváření poznatků dosud
nezachycených. Při sestavování příběhu jsem aplikovala umění brikoláže, což
je činnost, během níž jsou do nového, smysluplného a funkčního celku
pospojovány získané jednotlivosti, jejichž význam pro studii jsem posoudila
v rámci rozboru materiálu. Charakter sesbíraných informací vymezil zaměření
výzkumu, a to především na pracovní oblast objektu, přičemž umožnil rámcově
pokrýt celý jeho život. Slovo „rámcově“ volím záměrně, protože každý
výzkum naráží na problematiku poznatelného, odvislého v první řadě od osoby
badatele. „Naprosté vcítění do světa druhého je pouze přibližné, vždy jen podle
vlastních představ, vlastního chápání, na pozadí svých dosavadních zkušeností.
Vždy zůstane něco nepoznaného.“827 Přitom není nic horšího, než nevyřešená
hádanka, nezodpovězená otázka. A zároveň nic lepšího. Nejistota učí respektu
a pokoře, vede k opatrnosti při formulování závěrů a zároveň aktivuje
zvědavost vybízející k dalšímu bádání. „Kde jeden příběh končí a kde začíná
další, když se za horizontem otevře nový horizont, když je všechno jedním
příběhem?“828
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6.1 Volba tématu
Na jméno Jaroslava Šaldy jsem poprvé narazila úplnou náhodou, když
jsem sháněla literaturu ke zkoušce z dějin žurnalistiky. Tehdy jsem v regálech
knihovny objevila malý žlutý svazek s názvem Budování tisku za Rakouska,
Československé republiky a jeho obrana za německé okupace. Titul mne
neoslovil, v mých očích vypadal příliš prokomunisticky, ale protože jsem
nenašla žádný lepší, knihu jsem otevřela (k čemu odkazoval ve skutečnosti se
čtenář mohl dozvědět výše – touto příhodou se snažím prakticky demonstrovat
možné předsudky badatele). Šaldovo vyprávění mne takříkajíc na první dobrou
upoutalo natolik, že jsem je nemohla pustit z hlavy. Snažila jsem se o něm
dozvědět víc, ale krom drobností neúspěšně. Postupně se objevily jiné starosti,
a s nimi ustalo i mé bádání. Znovu jsem si na něho vzpomněla ve chvíli, kdy
jsme dostali za úkol vybrat téma bakalářské práce. Tak nějak mi bylo jasné, že
nemůžu psát o nikom jiném, než o Šaldovi, ačkoli jsem neměla nejmenší
tušení, podaří-li se mi nasbírat dostatek smysluplně využitelného materiálu.
Psal se rok 2011, Šalda byl více než čtyřicet let po smrti, což do značné míry
vylučovalo práci s pamětníky, o existenci archívů jsem měla jen matné
povědomí a ani nejmenší tušení, jak z nich vydolovat něco využitelného a autor
předmluvy k pamětem, jehož jsem oslovila ve snaze zajistit si do začátku
alespoň nějakého spojence, nereagoval. Propadala jsem malověrnosti. V té
době se mi ale stala zvláštní věc. Byla jsem si v národní knihovně vyzvednout
nějaké publikace k seminární práci, když jsem si všimla, že osoba vedle mne
stojící pokládá na stůl přede mnou vyskytující se Šaldovy paměti a nějakou
knihu s názvem Melantrich. Nevěřila jsem vlastním očím. Poté, co mému
mozku došla výjimečnost a zároveň závažnost okamžiku, jsem přistoupila
k „činu“. Začala jsem vzájemně poměřovat klady a zápory plynoucí
z případného oslovení onoho člověka. Potřebovala jsem získat čas k mobilizaci
odvahy, neboť neznám nikoho druhého tolik stydlivého. Než jsem se ovšem
stačila nadechnout, přítomná osoba se měla k odchodu. Pod tlakem okamžiku
jsem na pána přece jen promluvila. Dal mi svou vizitku, ze které jsem zjistila,
že jde o Zdeňka Bauera, a slíbil poslat tipy na knihy, v nichž objevil Šaldovo
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jméno. Připravoval rešerši o Melantrichu. Tak to všechno začalo. Celou
událost jsem si vyložila jako dobré znamení.

6.2 Sběr materiálu
Historikova práce je vlastně hodně podobná té detektivově. Sbíráme
co nejvíce stop, větších či menších, ptáme se, pátráme. Jednotlivá svědectví
mezi sebou konfrontujeme, přemýšlíme o motivech a ve výsledku se
pokoušíme o co nejvěrnější rekonstrukci případu.829 Ta má trvala tři roky.
Nedlouho po příhodě v knihovně se ozval historik Josef Tomeš, onen autor
předmluvy. Odkázal mne na odborníka přes české nakladatelské domy Aleše
Zacha, který mi sehnal původní, nezkrácenou verzi Šaldových pamětí.
Poznamenala jsem si všechna jména spolupracovníků, o kterých se Šalda
zmínil a sháněla se po tom, zda-li nesepsali vlastní vzpomínky. Projela jsem
databáze univerzit, abych se přesvědčila, jestli opravdu o Šaldovi už nějaká
práce nevznikla. Zmínky o jeho existenci jsem hledala v databázi novin
i časopisů a také na internetu. Do vyhledavače jsem zadala Šaldovo jméno
a Melantrich. Vyplatilo se mi proklikat až na samotný chvost, kde jsem
narazila na knihu o Morávkovi, pro práci jednu z nejpřínosnějších. Našla jsem
také vilu, v níž Šalda žil, ale noví majitelé mi nemohli nijak pomoci.830
Kontaktovala jsem vydavatele Budování tisku Milana Nevoleho, který ale
osobně poznal jen Šaldovy syny. Od něho jsem zjistila, že už jsou oba po smrti.
Objednala jsem si z archivu Univerzity Karlovy více než třicet let starou
diplomovou práci věnovanou Melantrichu, o jejíž existenci jsem se dověděla
z rejstříku knihy předložené panem Bauerem a vydané k výročí podniku. Zašla
jsem do Památníků národního písemnictví. Tam mi ochotně vše vysvětlili a se
vším pomohli. Nezapomenu na ten zvláštně mrazivý pocit, když jsem v rukou
držela Šaldou psané pohlednice. Do neuspořádaného fondu Melantrichu mne
pustili až na druhou žádost. Našla jsem v něm především korespondenci
vedoucích nakladatelství s autory, Šaldovu ne. V Památníku jsem také objevila

829
830

BLOCH, Marc. Obrana historie, aneb, historik a jeho řemeslo. Praha, 2011.
Šaldova vila. SlavneVily.cz [online]. Dostupné z <http://www.slavnevily.cz/vily/praha/saldova-vila>.

127

pražskou adresu jeho rodiny. Jela jsem ji prověřit. Na zvoncích jsem však
nenašla žádného Šaldu ani Šaldovou. Zkusila jsem tedy nějaký stisknout
náhodě. Z okna domu vykoukl pán, kterému jsem vysvětlila, oč mi jde. Poradil
mi, ať se zkusím zeptat správcové, paní Jany Vaňkové. Neotvírala. Nechala
jsem jí alespoň ve schránce vzkaz. Zavolala o pár dní později s tím, že je
Šaldovou vnučkou. Domluvily jsme se na rozhovoru. Žádné písemnosti mi
bohužel poskytnout nemohla.
Na základě zákona č. 499/2004 Sb. jsem požádala pracovníky Archivu
bezpečnostních složek o zpřístupnění materiálů vzniklých činností bývalé STB,
což mi poradil můj vedoucí bakalářské práce Tomáš Bouška. Stačilo jen jméno
s datem narození. Během dvou měsíců provedli rozsáhlou lustraci, v rámci níž
vypátrali řadu roztroušených materiálů, od výpovědí k Šaldově odbojové
činnosti až po cestovní povolení, uložených nejen u nich, ale také v Archivu
hlavního města Prahy, Vojenském historickém archivu a Národním archivu.
Ten poslední jmenovaný vlastní, stejně jako Památník, přímo fond
Melantrichu, rovněž nezpracovaný, ale podle jeho správkyně Rosany
Štamberské neobsahuje „žádný materiál, osobní složku či jiné údaje o panu
J. Šaldovi. Ve fondu nejsou uloženy ani schůze ředitele z těchto let.“ Jeho
přesný soupis pořídil v 80. letech Jan Lukeš, o němž mne informoval pan Petr
Kovařík, šéfredaktor působící v Melantrichu v letech 1989–1991, jehož mi
zase doporučili pracovníci Archivu bezpečnostních složek. Pan Lukeš připustil,
že ho vyhotovil, ale prý ho od té doby „marně hledá“.
S Petrem Kovaříkem jsem měla v plánu udělat orálně historickou
metodou vedený rozhovor. Přemýšlela jsem totiž nad tím, jestli by nešlo práci
pojmout ve stylu „Jaroslav Šalda ve vzpomínkách pozdějších zaměstnanců
Melantrichu“. Ukázalo se však, že pro takovou studii není možné nasbírat dost
materiálu. Pan Kovařík navíc nechtěl přistoupit na nahrávání. Když jsem ho
požádala, aby mi „v krátkosti“ povyprávěl svůj životní příběh, odpověděl mi
v tom smyslu, že po něm chci, aby redukoval něco neredukovatelného do
několika minut. Řekl, že pokud lidé vědí o nahrávání, tak mají sklon ke
stylizaci. Přirozenější se mu zdálo prosté povídání. Vytrhl mne z jakési
automatičnosti a připomněl, že je při volbě slov třeba opatrnosti, stejně jako že
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neexistuje jednotný postup aplikovatelný na všechny. Na jedné straně šlo o mé
selhání, že jsem pana Kovaříka nedokázala o přínosu orálně historického
vyprávění přesvědčit, na druhé jsem se poučila, a i přes mou neobratnost jsme
spolu nakonec vedli dva rozhovory mimo záznam, které mi moc pomohly
utřídit myšlenky stávající a načrtnout nové. V souvislosti se záměrem vytvořit
vzpomínkovou studii jsem oslovila ještě novinářky Radku Kvačkovou a Martu
Bystrovovou, které pracovaly ve Svobodném slově. Doporučil mi je pan
Nevole. S nimi jsem rozhovory orálně historickou metodou uchopené pořídila,
a dobře mi posloužily k dokreslení některých Šaldových charakterových rysů
i situace v Melantrichu po jeho odchodu. Oslovila jsem také další redaktory,
ale jeden mezitím bohužel zemřel a další nezareagovali. Spojení na novináře
Karla Staňka, jehož též zmínil pan Nevole, se mi nepodařilo sehnat, a to ani za
pomoci Syndikátu novinářů. Paní Bystrovová si vzpomněla, že v Melantrichu
působil tatínek režiséra Jiřího Menzela a dala mi na něj kontakt. Jeho
asistentka, paní Míla Řádová, ovšem zjistila, že pan Menzel o té době neví
prakticky nic.
Vyvěsila jsem v karlovarském domě, kde Šalda trávil svá poslední léta
list s otázkou, zdali se tam nenajde pamětník. Nikdo se neozval a ani místní
historik žádné materiály nesehnal. Napsala jsem o Šaldovi článek do
Divišovského zpravodaje, neboť pod Divišov spadá i Zdebuzeves, kde měl
Šalda hospodářství, s výzvou, aby se ozval kdokoli, kdo by k jeho osobě měl
co říci. Zareagovala paní Mlada Filípková, dcera historika Jana Hertla.
Odkázala mne na svou sestru Brigitu Hertlovou, které svěřila korespondenci
mezi jejím otcem a Šaldovými a také matčiny vzpomínky. Paní Hertlová mi
vše ochotně poskytla. Napsala také paní Veronika Crhová ze Zdebuzevsi, a to
s tím, že mi může zprostředkovat schůzku s panem Josefem Bezouškou, paní
Jitkou Marešovou a paní Marií Pivoňkovou, kteří Šaldu pamatují jakožto svého
souseda. Pan Bezouška mi prozradil, že jeho sestřenice, paní Jaroslava
Novotná, u Šaldy přímo sloužila. Krátce nato zemřel. Místostarosta Chocerad,
pan Ivo Kořínek, mi paní Novotnou pomohl najít, nicméně ona žádost
o rozhovor odmítla. Našel mi též v kronice záznam o Šaldou zmíněné
choceradské tragédii. Paní Crhová mi ještě poskytla kontakt na paní Hanu
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Šubrtovou, dceru Ivy Šaldové. Od ní jsem dostala dokument obsahující
Šaldovo odvolání proti vysídlení. Stejně jako paní Vaňková mi ale o Šaldovi
nemohla sdělit žádné bližší podrobnosti, pročež k rozhovoru nedošlo. Napsala
jsem také do Ondřejova. Člen místního sdružení pořádajícího kulturní setkání
Jaroslav Kycler vypátral telefonní spojení na paní Miladu Vodrážkovou,
vzdálenou příbuznou, která ovšem znala jen Šaldova syna Vladimíra.
Pamětníky mi pomáhal hledat i člen Sboru dobrovolných hasičů Ondřej
Choleva a místostarosta Milan Kříž, oba z Hojsovy Stráže, kde měl Šalda
chatu. Bez úspěchu.
Zkusila jsem kontaktovat ministerstvo spravedlnosti, jestli by mi
umožnili nahlédnout do Šaldova rejstříku trestů. V reakci neopomenuli
připomenout, že na to má právo pouze osoba, jíž se to týká. Nicméně podotkli,
že už jsou stejně skartované, neboť uplynula archivní lhůta. Žádala jsem
o konzultaci odbornici na československá média paní Barbaru Köpplovou, ale
nevyhověla s tím, že nebude vědět víc než já. Náhodně jsem při čtení knihy od
Elišky Haškové Coolidge zjistila, že to byl její dědeček, kterého nacisté během
heydrichiády popravili. Opatrně jsem jí napsala, nezná-li nějaké podrobnosti.
Věděla jen tolik, že se Hašek se Šaldou dobře znali. Stejnou náhodou jsem na
Šaldu narazila v knize o Miloši Havlovi. Spojila jsem se s autorkou a ta mi
řekla, že jí o Šaldovi informoval pan Tomeš, který také navrhl použít jeho
osudy k dokreslení těch Havlových. Nic bližšího o jeho osobě nevěděla.
Poslala jsem Šaldovo písmo grafologovi, bez odezvy, a ukázala jeho fotografii
kartářce. Zajímalo mne, jestli z toho třeba nevzejde něco zajímavého. Paní
Lejsková-Vojtová do té doby Šaldu neznajíc prohlásila, že by nechtěla být jeho
podřízená. Podle jejího mínění šlo o tvrdého šéfa. Držel se prý v ústraní,
neuměl vyjadřovat emoce, a když už, tak je projevoval jen vůči svým blízkým.
Na prvním místě u něj stálo ego, vždy si myslel, že je lepší než ostatní a měl
potřebu si to dokazovat. Pracovně byl prý ohromně schopný, nadaný intuicí
a jako vizionář neuvěřitelně výjimečný.831
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6.3 Analýza a interpretace
Od začátku výzkumu jsem si sepisovala poznámky, které mne napadaly
spolu s tím, jak přibýval získaný materiál, což mi později značně ulehčilo jeho
třídění. Rozdělila jsem ho na několik částí, podle sledovaných podtémat. Tak
vznikly složky například pro „aféru s válečnými půjčkami“ nebo „odbojovou
činnost za okupace“, v nichž jsem porovnávala vše zjištěné. Mnoho souvislostí
mne ale napadlo až když jsem zase vše začala skládat dohromady. Největší
problém pro mě představovalo udržení přijatelné délky textu a plynulého toku
myšlenek. Zjistila jsem, jak pravdivé je tvrzení, že kvalita a soudržnost sdělení
mnohdy závisí na schopnosti odebírat, nikoli hromadit. Hodně jsem zvažovala,
jestli do textu zařadit pro ilustraci jména dalších osobností, které podepsaly
členství v Lize proti bolševismu. Nakonec jsem to neudělala, neboť i je mohly
ke vstupu do německého spolku přivést různé důvody, jež jsem neměla
kapacitu prověřit. Přemýšlela jsem také nad tím, jestli v kapitole o odbojové
činnosti zmínit, která významná osobnost na rozdíl od Šaldy pomáhat
potřebným odmítla, a to z důvodu obavy o vlastní bezpečnost. Nepřistoupila
jsem k tomu. Nepodařilo se mi tuto informaci ověřit a získat bližší podrobnosti.
Opatrně jsem se snažila líčit události spojené se smrtí Ivy, protože její dcera
Hana stále žije a bála jsem se, abych zbytečně nejitřila rány. Oproti bakalářské
práci jsem k Šaldovým aktivitám přistupovala kritičtěji a snažila jsem se více
poukazovat na zásluhy jeho spolupracovníků, ačkoli Šaldu považuji za
prvotního hybatele. Od začátku výzkumu jsem přiblížení jeho příběhu vnímala
jako dluh, který je mu třeba splatit za vše, co vykonal. Mým záměrem nebylo
vytvořit oslavnou pietu. Na základě doložitelných pramenů jsem se pokoušela
vyhotovit pro širokou veřejnost plastický portrét velké osobnosti s poukazem
na to, že se poctiví lidé dříve či později ocenění dočkají, i kdyby jen v podobě
písemné vzpomínky. V době, kdy se pozitivních příkladů příliš nedostává, jsem
zkrátka měla potřebu ukázat, že pracovitá osoba mohla, a stále může, lecčeho
dosáhnout, Šaldovými slovy řečeno. „Tvůrčí člověk se nesklání pouze před
faktem, před tím, co jest, nýbrž tvoří i to, co býti má.“832
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PŘÍLOHY
Příloha A – Fotografie Jaroslava Šaldy (1940)
Zdroj: NA. Zn. fondu: PŘ 1941-1951. Fond: Policejní ředitelství Praha II-všeobecná spisovna1941-1950. Signatura S 293/1 salda jaroslav. Karton 9810.

Příloha B – Fotografie první Šaldovy ženy Marie
Zdroj: NA. Zn. fondu: PŘ 1941-1951. Fond: Policejní ředitelství Praha II-všeobecná spisovna1941-1950. Signatura S 294/6 salda marie. Karton 9811.

I

Příloha C – Fotografie druhé Šaldovy ženy Jarmily
Zdroj: NA. Zn. fondu: PŘ 1941-1951. Fond: Policejní ředitelství Praha II-všeobecná spisovna1941-1950. Signatura S 295/4 salda jarmila. Karton 9811.

Příloha D – Úmrtní oznámení
LA PNP. Fond: Kalista Zdeněk. Číslo přír. 95/75, číslo inv. 7873-7888.

II

Příloha E – Smuteční řeč Dr. Josefa Trägera z roku 1965
LA PNP. Fond: Kalista Zdeněk. Číslo přír. 95/75, číslo inv. 7873-7888.

Drahý pane řediteli!
Neměl jste rád velká slova ani okázalé projevy. Snad nebude proti
duchu Vaší památky, když se s Vámi rozloučím jako s hrdinou práce. Byl jste
z rodu těch vzácných českých lidí, kteří naši příslovečnou malost překonávali
houževnatou podnikavostí.
Vaše neradostné dětství Vás podněcovalo vzít osud do vlastních rukou
a dobýt si na něm uplatnění vrozených schopností. Vykročil jste do světa
z rodného Posázaví tak chud, že jste šel do Prahy bos, ale bohat takovým
nadáním, že vyvážilo každou nuzotu.
Kniha Vám otevřela přístup k vzdělání a k poučení, a knize jste zůstal
věren po celý svůj život. Zasvětil jste ho tvořivému budování tiskařského
a nakladatelského podniku, kterému jste dal ctižádostivě jméno našeho
slavného humanistického průkopníka české knižní kultury Jiřího Melantricha
z Aventina. Naplnil jste jeho odkaz s velkorysostí, která postavila Váš
Melantrich v popředí všech obdobných evropských koncernů. Dělal jste to ne
pro zisk ani pro slávu, nýbrž z potřeby své činorodosti. Byl jste vždycky
dynamem, roztáčejícím spolupracovníky do průrazné podnětnosti a radostné
součinnosti.
Zůstal jste pokorný a osobně nenáročný, pohlcován záměry v obecný
prospěch. Pomáhal jste slibným talentům, uskutečňoval jste každou užitečnou
a plodnou myšlenku, vítal jste osobní iniciativu a dával jste jí příležitost, aby se
prozkoušela a prověřila. Byl jste příkladem pracovitosti, vytrvalosti
a neúnavnosti.
Vaše osobnost, v níž bylo něco ze šlechtictví ducha, přitahovala
nejvýznamnější představitele naší vědy, literatury i umělecké oblasti. Zdeněk
Nejedlý a Albert Pražák, J.B. Foerster a Josef Lada, Vladislav Vančura a Ivan
Olbracht, František Tichý a Mirko Očadlík, a kolik ještě dalších aspoň z těch,
kdož už vás předešli na druhý břeh, by se dalo jmenovat k dlouhé řadě všech,
u nichž jste byl v upřímné vážnosti pro ušlechtilost své povahy.
III

V ovzduší mocenských zájmů neztratil jste nic ze své citlivosti
a vnímavosti pro slovesnou nebo hudební krásu či pro myšlenkovou závažnost.
Zbylo ve vás mnoho z venkovského chlapce, podivujícího se bohatství lidských
možností, i když Váš vztah k lidem byl také určován skepsí, utvrzenou
zkušenostmi s mnohým jejich nedůstojným chováním a jednáním. Znal jste jen
vášeň dělnosti a nacházel jste smysl života v neochabujícím zájmu o věci
veřejné a v úsilí podílet se na jejich správě i ovlivňování.
Právě u vás se potvrdilo, že se pevnost charakteru osvědčuje ve
výjimečných dobách a v těžkých zkouškách. Právem jste mohl odkazovat
zejména na svou záslužnou činnost za okupace, kdy jste organizoval
rozvětvenou síť hmotné pomoci rodinám uvězněných a persekvovaných, kdy
jste posiloval veřejnost v odporu proti vetřelcům tiskem a knihou, kdy jste
zajistil nespočetné množství spisovatelů a překladatelů, když nemohli z různých
důvodů publikovat, kdy jste štědře subvencoval Českou filharmonii, Českou
akademii věd i výtvarný spolek Mánes, kdy jste byl stále připraven obětavě
vypomáhat všude, kde toho bylo potřebí. Neznal jste při tom politických
rozdílů, vždyť mnozí z podporovaných spisovatelů byli známí přívrženci levice
nebo přímo členové komunistické strany, tehdy se skrývající v ilegalitě.
Předvídavě jste vytušil, že podnik takového významu, jako byl
Melantrich, musí být po válce znárodněn, a připravoval jste pro to cestu. Byl
jste přesvědčen o vítězství práva a spravedlnosti nad fašistickou diktaturou,
posilován vlastenectvím, v něm u Vás ještě doznívalo dědictví našeho
probuzenectví. Vaše rusofilství Vás vedlo k víře v sílu sovětské armády, z jejích
úspěchů jste se upřímně těšil. Dal jste z rozhlasu odposlouchat novou
sovětskou hymnu a požádal jste o její instrumentaci skladatele Otakara
Jeremiáše, aby bylo její vydání co nejpohotověji připraveno pro den vítězného
míru.
V květnové revoluci jste statečně docházel do podniku přes četné
barikády, abyste byl na svém místě jako kapitán na svěřené lodi. Umožnil jste
tehdy v melantrišské tiskárně vydávat komunistické mládeži první noviny,
poslušen svého přesvědčení, že je třeba spojit všechny síly k výhře revolučního
povstání pražského lidu.
IV

Cítil jste jako nespravedlnost, když jste byl pak vyřazen z možnosti další
činnosti, ale nepodléhal jste přitom pocitům ukřivděnosti. Dovedl jste se
vyrovnat s nutnými důsledky radikální proměny našeho společenského zřízení,
neboť jste se přihlašoval k programu socialisace jako přesvědčený humanista.
Osobně postižen, nezahořkl jste ani jste se neuzavřel světu, nepřestal jste
pozorně sledovat novou hospodářskou politiku a studovat dál pokrok světa,
a nepolevoval jste v zájmu o život kolem sebe. Bylo by možno připomenout až
antické vzory pro mužnost ducha, s jakou jste čelil zvratům života a krutým
ranám osudu., z nichž nejhlubší Vám zasadila náhlá smrt Vaší Ivy.
Ve chvíli bolesti nad Vaším odchodem se příliš vtírá do mysli vědomí
pomíjivosti života, ale Vy jste prožil život veliký, bohatý a požehnaný. Jednou
jste mi řekl, že se díváte nazpět vyrovnán, protože jste mohl uskutečnit to, co
jste měl v úmyslu. Zanechal jste hlubokou stopu v mnoha lidských srdcích,
a to vyváží všecky veřejné pocty. V málokteré době se znevážila světská sláva
tak, jak v našem věku; byl jste proti ní obrněn, neboť jste nečekal lidskou
vděčnost ani vnější uznání. Bránil jste se, jen když se Vám upíralo to, co jste
vytvořil podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Nic však nemůže zlehčit význam Vaší osobnosti v našem kulturním,
uměleckém a literárním životě mezi dvěma válkami. Patříte mezi ty nosiče
pochodní, bez nichž by nevzešlo světlo poznání do nejširších vrstev, jež jste měl
vždycky na paměti, když jste šířil tisk a knihu v co největších nákladech.
Sotva mohu vyjádřit zplna svou vděčnost, za štěstí, že jsem mohl tolik
roků pracovat po Vašem boku. Byl jste mi vzorem, naučil jsem se vedle Vás
využívat každého okamžiku k práci, nemarnit časem a myslit víc na své dílo než
na svou osobu.
Vážil jsem si Vás pro přirozenou pronikavost úsudku, pro Váš tvořivý
temperament, pro pracovní vášnivost, pro skrývané a skryté vlastnosti Vaší
povahy, v postatě plaché a nesmírně jemné. Přestavoval jste mi výrazného
příslušníka voluntaristické generace devadesátníků, která tak hlubokým
způsobem zasáhla do vývoje našeho národního života.
Loučím se s Vámi, drahý pane řediteli, s vroucím poděkováním
a s přáním, abyste spočinul v míru a v pokoji.
V

(Dr. Josef Träger)

Příloha F – Báseň k 75. narozeninám Jaroslava Šaldy
ŠALDA, Jaroslav. Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich.
1. vydání. Praha: Novinářský studijní ústav, 1962. Str. 364-366.

K poctě Jaroslava Šaldy
Ani nevím, zda je ještě živ, či zda už v hrobu leží.
Velké lidi dneska ustrašeně v tichu pohřbívají,
velcí mrtví v bázni malých tváře svojí pozbývají.
Ze starých kdo zasloužilých umřel, dovídáš se ztěží.
Také mrtví k živým mluví, také zemřelých se bojí.
Nikdo nesmí vědět, jakou velikostí v práci žili,
oni co si vzali, ti že z ničeho to vytvořili.
Řekneš: „Zemřel“, živý objeví se lidem v plné zbroji.
Ani nevím, kolik let mu je, zda v rok snad nedospívá jubilejní.
Ve slovníku naučném nic o něm není,
tady jen F.X. na mnohých se hustých stránkách cení.
Den ať všední nebo svátek, Múza nechť tu o něm zpívá.
K poctě Jaroslava Šaldy slova skládám veršů v míru.
Srdce mlčet nechce, musí to ven v dobu ztmělou.
Oslavné ty veše snad jsou psány formou neumělou,
na znamenitém však starém melantrišském na papíru.
Muži práce začli s holou dlaní, od základů, zdola.
Tomáš Baťa papuče šil po valašsku na verpánku,
Brouk a Babka vykládali zboží na kramářském stánku,
Laurint, Klement v zámečnické kůlně spravovali kola.
Odstrčený chlapec z Ondřejova (k práci ho jen zvali),
mladý Šalda začal s tiskárničkou nár. soc. nevelikou,
VI

starý Hajer rychlolis v ní ručně uváděl v chod klikou.
Učili se, přemýšleli, dřeli, rostli, budovali...
Báje praví, bohyně že umění a vědy světla
zrodila se z hlavy boha, který hromem světy bořil.
Z rozumu a práce Šaldy Melantrich se čilý stvořil,
strojů zahrada a práce rostla, šířila se, kvetla.
V radosti sad stroje sázecí tu chvat svůj vyzpívají,
metéru hlas, šepot korektorů nad papíry šumí,
rotačky když rachot zvoní, tlukot srdcí živých ztlumí,
bílé cesty do světa se v toku ryčném rozbíhají.
Šaldova tu všude ducha světlo plá a oheň hoří,
krev tu jeho v žilách ocelových běží, srdce žije.
Drednót tisku v bitvy pluje, pod vlajkou ze Šaldy bije:
„Vzhůru, hoši, vpřed a dále s kapitálem sedmi moří!“
Za pravdu a za svobodu bít se, jak nás učil,
za svobodný národ, za stát, za čistotu, růst a zrání,
za občanské ctnosti, za pokrok i za obranu zbraní.
Rozum, srdce, čest a nové lepší lidi v cíl nám určil.
Kramerius české slovo křísil, Havlíček je k boji ostřil.
Šalda jaře nejvýš zdvihl prapor jejich díla.
S vírou Krameria, s Havlíčkovým: poctivost a síla
milióny knih a novin šířil Melantricha stroji.
Vždycky, když se temné síly národ pohřbít přichystaly,
takoví nám bojovníci s mocnou zbraní ducha vstali.
Také dneska v zemi pokořené už se někdo rodí,
kdo zas české slovo spoutané, však živé, vysvobodí.
Marná snaha. K vrchu nedospěju, moře nepřeplavu.
VII

O srdci však přece citlivém a dobrém, které skrývá,
ať se ještě v konec verš můj neumělý rozezpívá,
nestačím-li poctou díků ověnčiti jeho hlavu.
Pod krunýř se skrylo, ústrků když v mládí zakusilo.
Šejdířů dost ranilo ho, v zklamání se mnohdy vpletlo.
Ale zlaté bylo, citem hořelo a láskou kvetlo.
Vím, když krvácelo, jak se jeho oko orosilo.
V době cizoty a ponížení, zlo když zvítězilo,
na strunách „Kde domov můj“ se tiše v dálce rozeznělo.
Ve dlaň složil hlavu, jeho české srdce krvácelo,
oči pod skly v slzách zvlhly... Takové to srdce bylo.
Tam, kde nevděk černý rozprostřeli lidé nepatrní,
tam, kde zahrada je o ovoce práce oloupená,
tam, kde z toku bouřlivého zbývá jenom spodní pěna,
kladu věnec pocty z květů víry uvitý a trní.
K poctě Šaldy nezní třesk a salvy, nesype se kvítí.
Duch však jeho nad tmou dneška živ a silný kráčí,
v českou poušť lví jeho stopa do budoucna cestu značí
vírou: jiskra jeho z popela zas živý oheň vznítí.

Autor se nepodepsal
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