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Anotace:   

Diplomová práce se zaměřuje na zmapování profesní činnosti Jaroslava Pospíšila. 

Stručně představí rodinu Pospíšilů od Jana Hostivíta Pospíšila, který rodinnou firmu 

založil, až k Jaroslavovu nástupci Jaroslavovi Pospíšilovi ml. Značná pozornost bude 

věnována zejména skladbě edičního programu. Neopomenuty nezůstanou ani 

Pospíšilovy společenské funkce, např. v Grémiu knihkupců a nakladatelů. 
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Abstract: 

The Master´s Thesis follows professional work of Jaroslav Pospisil. Briefly 

presented the Pospisil´s family from Jan Hostivít Pospisil, who founded the family 

business, to Jaroslav´s successor Jaroslav Pospisil junior. Considerable attention will 

be paid to the composition of the editorial program. It will not be missed out nor 

Pospíšil´s social functions, eg. Association of booksellers and and publishers. 
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1. Úvod 

Jaroslav Pospíšil patřil mezi významné nakladatele, knihkupce a tiskaře 19. století. Z jeho 

nakladatelství vyšly mnohé cenné a významné knihy, např. Kytice a Písně a říkadla od Karla 

Jaromíra Erbena, Babička a Národní báchorky Boženy Němcové nebo Amerika od Jakuba 

Malého.
1
 Knihy, které vycházely u Pospíšila, se vyznačovaly jazykovou důkladností. Soudobé 

noviny vychvalovaly jeho editorský plán, v němž byla zastoupena nejen literatura zábavná, 

ale i poučná, zvláště pak dějepisná. Též byla vyzdvihována jeho snaha vydávat překlady 

slovanské literatury, zejména z polštiny.
2
 Vydával mnoho překladů také z francouzského a 

německého jazyka, které vycházely v edici Bibliotéka překladů vynikajících děl 

cizojazyčných.
3
 Jeho sklad čítal až 400 tisků.

4
 V průběhu svého působení vydal přes 500 

spisů.
5
 Pospíšil vydával v drtivé většině beletristická díla, povídky pro mládež, ale i učebnice 

pro nižší školy.
6
 Zastával také řadu společenských funkcí.  

Cílém této práce je především představit osobnost Jaroslava Pospíšila a popsat jeho 

podnikatelské strategie a nahlédnout do vnitřního chodu podniku, tedy zdokumentovat 

celkově každodenní chod firmy. Budu se snažit zjistit, jak vypadal proces vydání knihy od 

úplného začátku, kdy se vybírá, která kniha bude vydána až k jejímu vytisknutí a uveřejnění 

na trhu a dále jaké faktory se na tom podílely. Chtěla bych zmapovat jednotlivé kroky, které 

celý tento proces u Pospíšila obsahoval.   

Diplomová práce má tři základní tematické okruhy. V první části bych chtěla nejdříve 

představit Pospíšilův život, jeho osobu, názory a společenské aktivity, které měl vedle 

nakladatelství, knihkupectví a tiskařství. Jaroslav Pospíšil je představen také v kontextu své 

rodiny, značná pozornost je věnována zakladateli rodu Janu Hostivítovi Pospíšilovi.    

V druhé části bych chtěla představit vývoj českého knihkupeckého a nakladatelského 

podnikání v habsburské monarchii a zasadit ho do dobového kontextu, abychom viděli, 

v jakém prostředí Pospíšil působil.  

                                                           
1
 Jaroslav Pospíšil, knihkupec a nakladatel český. Národní listy. 1889-03-14, roč. 29, čís. 73, s. 2. Dostupné z: 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=7306442&idpi=11404434  [cit. 2014-06-20]. 
2
 NERUDA, Jan. Jaroslav Pospíšil. Humoristické listy. 1878-10-12, roč. 20, čís. 41, s. 323. Dostupné z: 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL/20.1878/41/323.png a [cit. 2014-06-20]. 
3
 KÖLLNER, Alena. Buchwesen in Prag : von Václav Matěj Kramerius bis Jan Otto. Wien : Edition Praesens, 2000, 

s. 87. 
4
 Jaroslav Pospíšil. Národní politika. 1889-03-13, roč. 7, čís. 72, s. 2. Dostupné z: 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=7699924&idpi=12120859  [cit. 2014-06-20]. 
5
 TURNOVSKÝ, Josef Ladislav. Památce Pospíšilově. Zlatá Praha. 1889-03-22, roč. 6, čís. 18, s. 214. Dostupné z: 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=ZlataPrahaII/6.1888-1889/18/214.png  [cit. 2014-06-20]. 
6
 Jaroslav Pospíšil, knihkupec a nakladatel český. Národní listy. 1889-03-14, roč. 29, čís. 73, s. 2. Dostupné z: 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=7306442&idpi=11404434  [cit. 2014-06-20]. 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=7306442&idpi=11404434
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL/20.1878/41/323.png
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=7699924&idpi=12120859
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=ZlataPrahaII/6.1888-1889/18/214.png
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=7306442&idpi=11404434
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Třetí část by se měla zabývat zmapováním Pospíšilovy nakladatelské činnosti a měla by 

nahlédnout do chodu jeho podniku. Stěžejní úlohu bude hrát dochovaná korespondence 

v Památníku národního písemnictví. Využiji také fondy Tomáše Buriana, Jana Hostivíta 

Pospíšila, Václava Hanky a Josefa Kajetána Tyla. Tato třetí kapitola bude mapovat 

Pospíšilovu praxi v jeho firmě. Poskytne pohled mimo jiné na proces vydávání knihy, 

vyřizování objednávek a na tvorbu edičního programu. Dalším bodem bude analýza jeho 

edičního profilu. Zde budu vycházet především z nakladatelských a knihkupeckých katalogů, 

které Jaroslav Pospíšil vydával a ze souborného katalogu České republiky. Ve fondu Národní 

knihovny budou vybrány tisky z různých žánrů, které vzešly z Pospíšilovy firmy a ty budou 

následně charakterizovány a stručně komparovány s tisky Jana Hostivíta Pospíšila. Ediční 

program rodiny Pospíšilů bude stručně komparován s programem další významné tiskařské 

rodiny Landfrasů z Jindřichova Hradce.  

1.1. Literatura a prameny 

Je třeba zdůraznit, že předkládaná práce je založena především na práci s archivními 

materiály. Zdrojem mi byl v prvé řadě osobní fond Jaroslava Pospíšila v LA PNP. Tento fond 

není příliš rozsáhlý. Obsahuje Pospíšilovu přijatou a odeslanou osobní i profesní 

korespondenci. Jsou zde uloženy také fotografie Pospíšila, jeho manželky Julie a Jana Otty. 

Fond obsahuje také dva reprezentační tisky. Prvý tisk nechal Pospíšil vytisknout na hedvábí 

ke jmeninám Václava Čechoroda Pěšiny. Druhý tisk byl určen Janu Hostivítovi Pospíšilovi 

k padesátým narozeninám, který nechal vyhotovit Jaroslav společně s jeho sestrou Kateřinou.  

Pospíšilova korespondence je cenným zdrojem z mnoha dalších aspektů. Jednak pomáhá 

zrekonstruovat činnost v jeho podniku, ale také vykresluje Pospíšilův charakter. Vše, čím 

musel projít a na co musel reagovat, pomáhá poznat jeho osobu blíže. Proto je na 

následujících řádcích uvedeno několik příkladů rozličných situací, kterými prošel a které 

poodhalují jeho charakter a umožňují nám ho lépe poznat. A to vše jen díky existenci 

korespondence. Její přínos spočívá také v tom, že nám pomáhá nahlédnout do dobového 

myšlení.  

Postava Jaroslava Pospíšila není na rozdíl od jeho otce Jana Hostivíta Pospíšila dosud 

příliš zpracována.
7
 Jediné rozsáhlejší pojednání o Jaroslavovi Pospíšilovi lze nalézt 

v Lexikonu české literatury. Krom výše zmíněných zdrojů byly při psaní práce přínosné 

publikace Encyklopedie knihy od Petra Voita a dále dobová periodika, např. Časopis Českého 

muzea, Národní listy, Humoristické listy, Národní politika, Literární listy a Zlatá Praha. Při 

                                                           
7
 Např. Soupis tisků Jana Hostivíta Pospíšila od Jaromíra Jedličky, Národní obrození severovýchodních a 

východních Čech : sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 18. – 20. června 1968 v Hradci 
Králové. 
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zpracování edičního programu mi byla inspirací publikace Jaromíra Jedličky Soupis tisků 

Jana Hostivíta Pospíšila, v níž je mimo jiné pečlivě rozpracován Hostivítův ediční program. 

Při porovnávání edičního programu s rodinou Landfrasů a Bohumilem Haasem st. jsem 

využila magisterskou diplomovou práci Bohumil Haase st. od Ivany Příbramské
8
 a 

bakalářskou diplomovou práci Magdaleny Pečtové Landrasova tiskárna a kramářská píseň.
9
  

Při zpracování dobového kontextu a popisu nakladatelské, knihkupecké a knihtiskařské 

společnosti v daném období jsem využila především publikaci od Otty Urbana Česká 

společnost 1848-1918, Josefa Miroslava Hovorky Dějiny gremia knihkupcův a nakladatelů 

pražských : Na základě archivních pramenů gremiálních, ze kterého čerpala také Alena 

Köllner v Buchwesen in Prag : von Václav Matěj Kramerius bis Jan Otto a Zdeněk Šimeček 

v Geschichte des Buchhandels in Tschechien und in der Slowakei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 PŘÍBRAMSKÁ, Ivana. Bohumil Haase st. Diplomová práce, obhájená na FF Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí 

práce Doc. PhDr. Petr Voit, CSc. Praha 2002.  
9
 PEČTOVÁ, Magdalena. Landfrasova tiskárna a kramářská píseň. Diplomová práce, obhájená na FF Masarykovy 

univerzity v Brně, vedoucí práce doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. Masarykova univerzita. Brno 2008. 
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2. Jaroslav Pospíšil 

Jaroslav Pospíšil se narodil 13. září roku 1812 v Hradci Králové jako první syn tiskaře, 

knihkupce a nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila. Studoval na hradeckém gymnáziu za 

působení Josefa Chmely a Václava Klimenta Klicpery. Tehdy do Hradce Králové, jakožto 

místa, kde probíhal rušný vlastenecký život, přicházela studovat celá řada osobností, které se 

později staly významnými, ať už v literární či politické oblasti. Již zde se Jaroslav sblížil 

zvláště s Boleslavem Jablonským a Antonínem Jaroslavem Vrátkem. V této době zde 

studoval např. i Josef Kajetán Tyl.
10

 

V Praze Jaroslav studoval Akademické gymnázium, jeho učitelem zde byl i Josef 

Jungmann.
11

 Poté se začal plně věnovat nakladatelské a tiskařské práci v pražské firmě svého 

otce (od roku 1834) a vykonával také korektorské práce.
12

 V rodinné firmě si vyzkoušel řadu 

funkcí, což mu umožnilo seznámit se podrobně s jejím chodem. Krom korektur zvládal také 

sazečství, kterému se vyučil.
13

 Od roku 1835 se v Praze usadil natrvalo a podílel se na vedení 

závodu.
14

  

Spolupráce mezi hradeckou a pražskou filiálkou fungovala nadále bez problémů i bez 

Hostivítovi přítomnosti. Pokud jedna z filiálek nedisponovala na skladě takovým počtem 

knih, jaký požadoval zákazník, chybějící počet doplnila druhá filiálka. Některé zakázky pro 

hradecké knihkupectví vyřizoval Jaroslav i z Prahy. A to nejspíš proto, že sídlil v hlavním 

městě a mnoho záležitostí tak mohl vyřídit rychleji než Jan Hostivít z krajského města. Např. 

Václavu Hankovi zaslal lístek, v němž stručně sděloval, že otec žádá 40 exemplářů jeho 

gramatiky. Žádal ho, aby je zaslal Pospíšilovi do pražského skladu. Zde se připojily 

k plánované zásilce do Hradce, takže výsledně ušetřil Jan Hostivít na nákladech s dopravou.  

V Liliové ulici na Starém Městě, kde pražská pobočka sídlila, se scházela řada mladých 

spisovatelů, šlo především o spolupracovníky Květů. Obdobná setkávání literátů probíhala už 

ve 20. letech u Jana Hostivíta Pospíšila v Hradci Králové. Ve 30. letech v Praze, se scházel 

                                                           
10

 Jaroslav Pospíšil, knihkupec a nakladatel český. Národní politika. Praha : Václav Nedoma, 1889, roč. 7, č. 72, s. 
2. ISSN 1802-5110. Dostupné z: 
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=7699924&idpi=12120859  [cit. 2014-06-20]. 
11

 OPELÍK, Jiří ed. et al. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce; 3/I M-Ř, Svazek I M-O.  1. vyd. Praha : 
Academia, 2000, s. 1028.  
12

 BRAMBORA, Josef. Pospíšilové v Praze. In: Národní obrození severovýchodních a východních Čech. Hradec 
Králové : KMVČ, 1979, s. 6. 
12

 tamtéž, s. 31. 
13

 Jaroslav Pospíšil, knihkupec a nakladatel český. Národní listy. Praha : Julius Grégr, 1889, roč. 29, č. 73, s. 2. 
Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=7306442&idpi=11404434  [cit. 2014-06-
20]. 
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 TURNOVSKÝ, Josef Ladislav. Památce Pospíšilově. Zlatá Praha. Praha : J. Otto, 1889, roč. 6, čís. 18, s. 
214. Dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=ZlataPrahaII/6.1888-1889/18/214.png  [cit. 2014-06-
20]. 
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kroužek spisovatelů a vlastenců u jeho syna. Jaroslav navázal blízké kontakty s řadou 

pražských spisovatelů, šlo např. o Aloise Jaroslava Vrťátka, učitele Jana Pravoslava Přibíka, 

Petra Miloslava Veselského, Františka Ladislava Riegra, Karla Hynka Máchu, Františka 

Jaromíra Rubeše, Josefa Bojislava Pichla, Josefa Kajetána Tyla, Karla Jaromíra Erbena, 

Boleslava Jablonského či bratry Bačkorovy Josefa Množislava a Štěpána.
15

 

Pospíšil si uvědomoval význam Květů v životě české společnosti, a tak jim věnoval 

zvýšenou pozornost. Redakce Květů byla tehdy stěžejním centrem veškerého veřejného 

českého dění. Tento časopis, tehdy ještě pod názvem Jindy a nyní. Národní zábavník pro 

Čechy, Moravany a Slováky, obnovil roku 1830 Jan Hostivít Pospíšil. Původně jej vydával 

Jan Hýbl. Redaktorem byl Josef Kajetán Tyl, avšak ten nesměl být veřejně činný, takže 

oficiálně coby redaktor vystupoval Jan Hostivít Pospíšil.
16

 Soustředili se zde především mladí 

spisovatelé. Časopis značně přispěl k literárnímu a společenskému rozvoji, obsahoval 

hospodářskou rubriku, kulturněhistorické články, knižní recenze a informace o nově 

vydaných knihách, články o minulosti i aktuálním životě slovanských národů a rubriky 

zasvěcené divadlu. Na změně názvu se nevědomky podílel František Palacký, když 

v Pospíšilově knihkupectví poznal redaktory a prohlásil „Totě jsou květy české“
17

. 

Nadcházející ročník už nesl název Květy české. V roce 1835 dostalo jméno časopisu konečnou 

podobu Květy.  

V letech 1837 až 1840 za pomoci Boleslava Jablonského Jaroslav Pospíšil časopis 

redigoval. Novinkou bylo, že autorům začal vyplácet honoráře. Mezi redaktory byl kromě 

Jaroslava a Tyla ještě Jakub Malý. Květy vycházely jednou týdně, později dvakrát a nakonec i 

třikrát týdně.  

Jak moc důležité Květy byly, ukazuje také Pospíšilova korespondence, jejíž nedílnou 

součástí bylo samozřejmě také řešení aktuálního dění.  Pro mnohé vlastence zde hrály Květy 

stěžejní úlohu, poněvadž mnoho z nich bylo rozptýleno po celé monarchii a právě tento 

časopis byl často jejich jediným zdrojem informací o dění v Čechách. Např. Antonín Rybička, 

pobývající roku 1878 ve Vídni, Pospíšilovi napsal, že v Květech „z biografické části jsem 

s bolestným srdcem vyrozuměl, že jsme v minulém a v tomto roce zase nejednoho statečného 

                                                           
15

 TURNOVSKÝ, Josef Ladislav. Památce Pospíšilově. Zlatá Praha. Praha : J. Otto, 1889, roč. 6, čís. 18, s. 
214. Dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=ZlataPrahaII/6.1888-1889/18/214.png  [cit. 2014-06-
20]. 
16

 BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky : [vysoko. učebnice pro posl. fak. žurnalistiky]. Díl 1, 
Český periodický tisk do roku 1918. Praha : Novinář, 1981, s. 74.  
17

 PICHL, Josef Bojislav. Vlastenecké vzpomínky. Praha : F. Borový, 1936, s. 134-135.  
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bojovníka a dělníka vlasteneckého ztratili, aniž by nám snad za ztrátu tu bylo se dostalo zase 

náležité náhrady?“
18

 

A pro některé byly také jediným kontaktem se svou vlastí a s češtinou. Z mnoha vřelých 

vyjádření o Květech je nejvýstižnější vyznání Tomáše Buriana
19

: „Květy Vaše jsou mi jako 

přítel, který mne každý týden dvakrát navštěvuje a s kterým se vždy jak náleží dobře 

povyrazím a o událostech běžných pohovořím.“
20

  

Na mnohé otištěné články získával Pospíšil zpětnou vazbu, jedním z nejčastějších 

komentátorů byl Tomáš Burian, který např. s radostí kvitoval zprávu o vyučování českého 

jazyka na českých gymnáziích, což dále rozvedl, přidal vlastní názor a zeptal se na 

Pospíšilův.
21

   

Pospíšil v Květech korigoval všechny příspěvky, nezaměřoval se jen na kontrolu jazykové 

stránky a pozornost věnoval i věcné správnosti. Tato péče nebyla přehnaná, když si 

uvědomíme význam novin jakožto sdělovacího prostředku, jejichž prostřednictvím redaktoři a 

spisovatelé ovlivňovali kulturní a politické smýšlení čtenářů a samotné noviny a časopisy se 

stávaly odrazem veřejného mínění.  V roce 1842 Pospíšil příteli Burianovi sděloval, že odbyt 

tohoto časopisu se přibližně o 100 výtisků rozšířil. V té době tedy měly okolo 900 odběratelů. 

Avšak porovnání s odběrem jiných časopisů, jako např. listu Bohemia nesnesly, jelikož ty v té 

době čítaly 2000 abonentů a německý časopis Erinnerungen dokonce 4000. Leč Pospíšil 

upozorňoval, že je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že podobný archový český časopis 

„ledva kdy přes 500 předplatitelů byl získal“.
22

  

Vlastní tvorbu publikoval Jaroslav od roku 1829, jednalo se o různé referáty, nekrology a 

polemiky. Věnoval se také aktuálním politickým událostem, které sepisoval i pro Národní 

kalendář. Své vzpomínky na cestu na Halič vydal pod názvem Dopisy z Haliče (1834, Květy). 

Tomuto tématu se věnoval i později. Vzpomínky na Halič uveřejnil v almanachu Vesna na rok 

1837. Cestopis byl kladně přijat, např. František Palacký v Muzejníku (1837) napsal: 

„I p. Jar. Pospíšila skromné „Vzpomínky na Halič“ nemůžeme nechválit. Malé ty a všední 

příhody i nehody všech cestujících a hranicemi vlasti své zde bez nabubřelého snažení líčeny 

                                                           
18

 PNP, LA, fond Pospíšil Jan Hostivít 1342, korespondence vlastní přijatá Jaroslav Pospíšil – dopis od Antonína 
Rybičky, 22. října 1878. 
19

  Tomáš Burain byl českým důstojníkem rakouské armády, působil jako učitel českého jazyka na vojenské 
škole. Byl také autorem a překladatelem učebnic a příruček. Spolupodílel se na tvorbě českého vojenského 
názvosloví. In: ČENSKÝ, Ferdinand. Vojenské a vojensko-literární zpomínky. Světozor. 6 1873, roč. 7, čís. 25, s. 
290 - 291. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=9078811&idpi=18323132. 
20

 PNP, LA, fond Pospíšil Jan Hostivít 1342, korespondence vlastní přijatá Jaroslav Pospíšil – dopis od Tomáše 
Buriana, 9. října 1847. 
21

 tamtéž, 27. července 1836.  
22

 PNP, LA, fond Pospíšil Jan Hostivít 1342, korespondence vlastní odeslaná Jaroslav Pospíšil – dopis Tomáši 
Burianovi, 15. 5. 1842.  
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a všelikými epizodami, rozjímáními atd. dosti zajímavé učiněny jsou. Rozdíl života 

pospolitého, jako on v Haliči a v Čechách ukazuje, věrně vytknutý se být zdá.“
23

 

Mezi jeho díla se řadí dále Válka německo-francouzská roku 1870, jakož i jiné důležité 

novější události v Němcích, Francii a Itálii (1870). Politickému tématu se věnoval i později, 

když sepisoval knihu o válce rusko-turecké. Avšak jeho literární činnost zahrnovala také 

překlady z německého a polského jazyka. Orientace na slovanské literatury byla v této době 

běžná. Nejčastěji se překládalo právě z polštiny a z ruštiny. Obrozenecké překlady těchto 

jazyků napomáhaly prosazovat slovanské gramatické prvky v češtině a byly charakteristické 

také častou syntaktickou závislostí na předloze.
24

 Pospíšil přeložil např. prózy Večer před 

svatbou (1842) a Mistr Jordan (1847) od německého spisovatele Heinricha Zschokka. Mezi 

další překlady se řadí veselohra Starý manžel (1861) od polského autora Józefa 

Korzeniowského.
25

 

2.1. Vedení pražského závodu 

Pražský závod převzal Jaroslav roku 1842 a vedl jej pod svým jménem. Do tohoto období 

spadá i jeho svatba s Julií Machytkovou.
26

 Jaroslav Pospíšil o ní svému příteli Tomáši 

Burianovi napsal: „Nevěsta má jest Češka jménem Julie Machytková, z Jilemnice rodilá, otec 

její, již nebožtík byl zde lékařem a později vedl i obchod ve plátnech zde robených, jezdívaje 

do Vídně na trhy.“
27

 Nelze popřít, že tento sňatek byl pro Pospíšila výhodný. Jak sám 

Burianovi napsal: „Od matky mé nevěsty mohu se peněžité pomoci nadíti“
28

. Jelikož v této 

době započal vlastní činnost a měl mnoho plánů do budoucna, finanční prostředky bezesporu 

potřeboval.  

Počátkem listopadu roku 1842 sděloval příteli Tomáši Burianovi, že mu otec přepouští 

pražskou knihtiskárnu, avšak bez skladu, který si Jan Hostivít zatím ponechal. Jaroslav 

plánoval, jak začne budovat svůj vlastní sklad, a proto přestěhoval tiskárnu na „betlémský 

plácek, na tu klasickou půdu Husovu (...) číslo 350“. Tento dům se mu zdál ideální, poněvadž 

                                                           
23

 Literární zprávy. Časopis českého museum. Praha : České muzeum, roč. 11, č. 1, s. 131. Dostupné z: 
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowIssue.do?it=0&id=1002719 [cit. 2014-06-21].  
24
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český AV ČR, v. v. i., roč. 60 (1977), č. 2. [cit. 03-11-2015]. Dostupné z: Dostupné z: http://nase-
rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5974 
25
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Burianovi, 6. listopadu 1842.  
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v přízemí byla dílna s „ouhledným krámem pro můj budoucí sklad, pro vydávání Květů a 

prodej knih vůbec“. V druhém poschodí pak mladí manželé měli byt.
29

 

Počátkem nového roku měly začít vycházet knihy jeho vlastním nákladem, a to již za užití 

písma antikvy. Jako své první samostatné dílo plánoval Olivera Twista, kterého přeložil 

Moric Fialka. Doufal, že i ve větším formátu, což s sebou přinášelo také vyšší cenu. Buriana 

se dotazoval, co o těchto úmyslech soudí.  

O rok později si již mírně stěžoval, že otec svůj sklad vede stále u něj v Praze, sice 

v jiném domě, ale jemu se kvůli tomu zmenšoval odbyt knih, takže Hostivít byl vlastně v této 

době pro Jaroslava konkurencí. Nicméně Jaroslav uznal, že mu to nemůže mít za zlé, jelikož 

má „ještě více dětí k zaopatřování“.
30

 

V této době již coby samostatný podnikatel vydal druhý svazek Národních písní, první a 

druhý svazek spisů Jana z Hvězdy, první svazek zmíněného Olivera Twista, dva svazky 

Bibliotéky mládeže od Josefa Věnceslava Vlasáka, drama Ludmila a v tiskárně se chystal Meč 

a kalich od Jana Erazima Vocela. Od posledního zmiňovaného spisu si Jaroslav sliboval 

mnoho. Napsal o něm, že jistě „mnoho hluku způsobí“.
31

 Také se domníval, že bude bojovat o 

literární cenu Matice české, jež byla oznámena v Muzejníku. O okolnostech udělování tohoto 

ocenění bude pojednáno na jiném místě této práce. 

Poté, co se Jaroslav osamostatnil, pokračovali s otcem v dřívější spolupráci. Pokud přišla 

objednávka na určitý počet výtisků, kterými Jaroslav nedisponoval, doplnil chybějící část Jan 

Hostivít z hradecké firmy.  

2.2. Sídlo firmy 

Jak již bylo naznačeno, firma měnila několikrát za svého působení adresu. V roce 1843 

sídlila v domě U Šedivých na Starém Městě, Jaroslav Pospíšil ji v roce 1846 přestěhoval do 

Přívozní ulice, avšak sklad a expedice sídlily ve Spálené ulici (čp. 110) a od roku 1847 

v Nových alejích
32

 (čp. 116)
33

, kde původně sídlil nakladatel Kober.
34

 Roku 1861 došlo 

k dalšímu stěhování, celá firma přesídlila na Václavské náměstí (čp. 783). V letech 1883-91 

se stal sídlem firmy dům čp. 1371 V Jámě, později v Jungmannově ulici (čp. 26). V polovině 
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 PNP, LA, fond Pospíšil Jan Hostivít 1342, korespondence vlastní odeslaná Jaroslav Pospíšil – dopis Tomáši 
Burianovi, 6. listopadu 1842. 
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 tamtéž, 10. června 1843.  
31
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 Dnešní Národní třída.  
33
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90. let, za Jaroslava ml., sídlil podnik Na Perštýně. V roce 1942 se přestěhovali do 

Mikulandské ulice (čp. 132, Nové Město).
35

  

Sídlo firmy bylo důležitější, než se na první pohled může zdát. Adresa a též samotná 

budova totiž vypovídají mnohé o samotné firmě. Zrcadlí se v nich nejen osobnost zřizovatele, 

ale i duch doby. V Praze, kde bylo nakladatelstvích zdaleka nejvíce, se podniky většinou 

soustředily na poměrně malý prostor několika ulic poblíž sebe. Mezi nejoblíbenější ulice 

patřily Národní, Jungannova a Spálená.
36

 

2.3. Pospíšil podnikatel 

Stejně jako na všechno Jaroslav osobně dohlížel v případě Květů, kontroloval i veškerou 

činnost v nakladatelství, sám vykonával korektury a opravy rukopisů, chtěje mít knihy po 

jazykové stránce naprosto bez chyby. Po autorech vyžadoval, aby knihy odpovídaly 

skutečnému životu a aby se v nich nenacházely žádné faktické nepřesnosti. Kdykoliv tato 

situace nastala, autora hned upozornil, vysvětlil, co se mu nelíbí a nabídl rady. Sám si přitom 

o ně nebál říct, zvláště v případech, kdy psal o věcech, ve kterých se příliš nevyznal. Při 

korekturách byl precizní a zabýval se i drobnými detaily. Např. v rukopise o řecké bohyni 

autorovi vytkl toto: „Myslím, že v oboře Bubenečské není slavíků; jmenujte jiného ptáka.“
37

   

Vyučila se u něj řada českých knihkupců a typografů, a mnozí poté u něj zůstávali, např. 

korektor a faktor Bartoloměj Nocar, sazeči Štola a Pták, správce knihkupectví Rychecký, 

účetní Hrádek. Sluha v obchodě Egelseer zůstal u Pospíšila až do jeho smrti.
38

  

Stejně jako jeho otec, i Jaroslav měl spory s některými autory ohledně honorářů. Po smrti 

Boženy Němcové v roce 1842 se řešil spor ohledně honorářů této autorky v Národních 

listech. V článku rekapitulujícím život Němcové autor (není uveden, ale pravděpodobně jím 

byl František Bouček) tvrdě kritizoval nakladatele, kteří dle jeho názoru jsou pijavice, které 

„bohatnou z krve předních duchů našich. Sami si dělají velké kapitály, kupují a staví domy jen 

z krvavých plodů spisovatelských, a ubohý spisovatel nedostane za svoje dílo ani tolik, aby si 

mohl suchou kůrku denně ve vodě namočit po ten čas, po který dílo psal.“
 39

 Tato poznámka 
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byla míněna obecně, ale jelikož Pospíšil vydal Babičku (1855), bylo jasné, do jakých řad 

konkrétně je kritika mířena. Pospíšil na to reagoval ve vydání o dva dny později: „Velectěný 

Pane Redaktore! Ve článku „Božena Němcová“ (číslo 20 listů Vašich), v odstavku o českých 

nakladatelích, jest vylíčení takové, jako by spisovatelka tato za svoje práce ani tolik byla 

nedostala, co by stačilo na pouhé jich „opisování“. Nenahlížím sice, že by soukromé smlouvy 

mezi spisovateli a nakladateli před soud veřejnosti náležely; nicméně jakožto spolunakladatel 

spisů Boženy Němcové za dobré mám, vedle onoho dotvrzování, sdělit Vašnostem následující 

čísla: Za vydané u mne „Národní báchorky a pověsti“ obdržela spisovatelka 308 zl., za 

„Babičku“ 151 zl. 22 kr., dohromady tedy 459 zl. 22 kr. Vedle přání hotov jsem podat čísel 

těchto důkazy. Jiné spisy její u mne nevyšly. Důvěřujíc se, že při Své nestrannosti i čtenářům 

listů Svých toto vědět dáte, setrvávám s náležitou úctou Váš oddaný Jaroslav Pospíšil.“
40

  

Avšak tímto prohlášením se Pospíšilovi nepodařilo své jméno očistit. O dva dny později 

totiž v těchto novinách vyšla reakce Františka Boučka, na kterou již Pospíšil nereagoval. 

Bouček zde podrobně rozpočítal Pospíšilem uvedený honorář, který od něj Němcová dostala. 

Autorka podle Boučka pracovala na knize nejméně čtyři měsíce, čtenáře však ujišťuje 

tvrzením, že ví, že to bylo více. Za práci trvající tedy zhruba 120 dní si denně vydělala jeden 

zl. 21 
40

/80 kr., k tomu poznamenal, že „opisovač v kanceláři pro opisování vydělává si ale 1 

zl. 50 kr. denně. Mám tedy za to, že by naše slavná Božena Němcová bez namáhání duševních 

sil co opisovatelka více si vydělala byla než co slavná spisovatelka.“
41

 

2.4. Ke sklonku života  

Ke konci 60. let 19. století nastupovaly nové nakladatelské firmy, které byly stejně jako 

Pospíšil zaměřeny na původní tvorbu, divadelní hry a literaturu pro mládež (např. Ignác 

Leopold Kober, Josef Mikuláš, Mamert Knapp a František Antonín Urbánek). Pospíšilův 

podnik začínal ztrácet výsadní postavení mezi pražskými nakladateli. Ke zlepšení situace 

nepřispívaly ani Pospíšilovy spory s autory ohledně neplacení honorářů. A tisk, který hrál ve 

společenském životě již tehdy velkou úlohu, mnohdy situaci zbytečně zveličoval.
42

  

Roku 1869 se Pospíšilova dcera Milada provdala za Jana Ottu, který tehdy působil u 

Grégrů.
43

 Otto toužil po tom, že se osamostatní a založí si vlastní knihtiskárnu a knihkupectví, 

                                                           
40
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 OPELÍK, Jiří ed. et al. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce; 3/I M-Ř, Svazek I M-O.  1. vyd. Praha : 
Academia, 2000, s. 1028. 
43

 Na svatební cestě ve Švýcarsku je zastihl dopis od otce, v němž, krom jiného sděloval, že v sobotu musí jít na 
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české knihy. Vyd. 1. Jinočany  : H + H, 2002, s. 14. 
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což byl velký krok, o němž se radil s Pospíšilem. Otto mu v dopise napsal o svém plánu 

zažádat o koncesi k vlastní tiskárně. Uvědomoval si, že začátky budou těžké a žádal Pospíšila 

o radu a pomoc. „Začnu s málem, budu však více nakladatelstvím se obírati a dle potřeby a 

možnosti závod rozšiřovat. (...) Dovolíte-li, přijdu častěji prositi Vás, abyste z bohatých 

zkušeností svých mi radou byl nápomocen...“. Pospíšil Ottovu touhu po samostatnosti chápal 

a pomocnou ruku mu podal. Společně se shodli, že nejlepším krokem do samostatného 

podnikání bude právě převzetí tiskárny.
44

   

Svému zeti předal Pospíšil roku 1871 knihtiskárnu (na Václavské náměstí č. 783). Jan 

Otto si roku 1874 poblíž zařídil knihkupectví. U Otty pokračoval Bartoloměj Nocar, který u 

Pospíšila působil 40 let. U Otty dohlížel na činnost pěti sazečů.
45

 S předáním tiskárny to 

ovšem nebylo tak, že by ji Pospíšil daroval, Otto si tiskárenské zařízení od něj zakoupil. 

Tiskárna rozhodně nebyla ve výborném stavu, vyžadovala nutnou modernizaci a rozšíření.
46

 

Předávací akt byl zveřejněn v Národních listech. Jan Otto v nich oznámil, že 1. března toho 

roku přejímá tiskárnu svého tchána, kterou bude na základě koncese ze 30. března 

provozovat. Dále vyjádřil své předsevzetí věrně sloužit čtenářům, vždy plnit jejich přání a 

přinášet jim kvalitní tisky s dobrou korekturou.
47

  

V roce, kdy Otto přezval Pospíšilovu tiskárnu, se mu narodila první dcera Marie Julie 

Kateřina, která zahájila řadu děvčat, ve které pokračovala Milada Julie Kateřina a na rozhraní 

let 1873 a 1874 se narodila Julie Ludmila Kateřina.
48

   

Otto tedy začal s vlastními prostředky a bez cizí pomoci. Ovšem nutno dodat, že cena, za 

kterou tiskárnu odkoupil, byla stanovena tak, aby byla pro Ottu snesitelná. Celková cena 

činila 7500 zlatých, Pospíšil z ní daroval Miladě podíl 4500 zlatých. Později cenu snížil na 

7000 zlatých, čímž Ottovi značně ulehčil, protože nastala krize po krachu na vídeňské burze. 

Pospíšilův sklad nepřevzal, založil si vlastní.
49

  

                                                           
44

 Jan Otto do té doby působil u bratří Grégrů. Koncem roku 1870 jim zaslal dopis, v němž se s nimi loučil. Po 
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Otto provedl hned zpočátku několik reforem. Musel rozšířit prostor, protože pořídil nové 

sazárny, nové stroje a nový hladící list. Do té doby vlastnil dva zastaralé rychlolisy a jeden 

ruční lis.
50

 

Jaroslavovi Pospíšilovi tedy zůstalo jen knihkupectví a nakladatelství, které po jeho smrti 

převzal syn Jaroslav ml.
51

 Do poslední chvíle se zajímal o aktuální politické dění a národní 

vlasteneckou činnost. Jen několik dní před svou smrtí zaslal příspěvek Ústřední Matici 

školské. 

Jeho manželka Julie zemřela roku 1872. Od té doby Pospíšil více stonal a v činnosti začal 

polevovat. S Julií vychovali celkem šest dětí (dcera Olga si vzala svého bratrance knihkupce 

Jana Pospíšila z Hradce Králové). Předposlední se narodila Marie a poté syn Jaroslav ml., 

který vystudoval práva a pokračoval ve vedení rodinného podniku.
52

  

Jaroslav Pospíšil zemřel na zánět mozkových blan dne 13. března 1889 v Praze. 

2.5. Společenské funkce 

Jaroslav Pospíšil nebyl činný pouze v nakladatelském oboru. Díky svému vzdělání a 

zájmu o aktuální dění byl povoláván do řady veřejných funkcí. Roku 1848 se stal členem 

Svatováclavského výboru a později Národního výboru. V letech 1861-65 působil také ve 

funkci předsedy Grémia pražských knihkupců, tuto funkci ale musel později z důvodu 

mnohostranného zaměstnání vzdát.
53

 V období 1865-70 byl protektorem spolku Typografia.
54

 

Když se 14. května 1878 v Praze odhaloval Jungmannův pomník, zahajoval Pospíšil na 

Střeleckém ostrově výstavu českých knih, hudebnin, časopisů, map a knihařských prací. Na 

této výstavě se podíleli i Jan Otto a František Augustin Urbánek. Pospíšil vykonával funkci 

předsedy a Otto vytvořil program výstav. Při zahájení Pospíšil uvedl: „Že doba předstihla 

nejsmělejší naděje předbřeznových vlastenců a česká literatura zmohutněla do bohatství, 

jehož ukázky výstava podává a jehož další rozvoj slibuje ještě více.“
55

 Byl také předsedou 

navazujícího 1. sjezdu českých knihkupců a nakladatelů. Z toho sjezdu následně 2. listopadu 
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1879 vznikl Spolek českých knihkupců a nakladatelů, v němž vykonával funkci starosty, a to 

až do své smrti. 

O Pospíšilově angažovanosti ve společenském životě a účasti na mnoha akcích získáváme 

informace z jeho korespondence, především z dopisů s Tomášem Burianem. Např. v dopisu 

z roku 1837 Pospíšil Burianovi referoval o schůzce „učených přírodovědců i lékařů“
56

. Burian 

se na ní v předešlém dopise dotazoval, nechápal totiž, proč o ní nebyla v Květech uvedena 

žádná zmínka, ačkoliv je to důležitá událost. Pospíšil mu vysvětloval, že se „pranic o češtině 

neb vlastenectví českém nejednalo, ovšem není to cíl té společnosti, ona pouze vědy pěstí a o 

těchto pojednává. Kdyby jen dost málo o češtině se bylo jednalo, byli bychom neopominuli o 

tom ve Květech se zmíniti“
57

. Velmi chválil výkon Jana Evangelisty Purkyně, který jest „v 

celém Německu ano téměř v celé Evropě znám co jeden z prvních přírodovědců, a v rozebrání 

člověčího oka prý všecky předčí.“
58

 Pospíšil velmi vychvaloval jeho přednášku, která 

pojednávala právě o lidském oku. Na tyto učené spolky se díval Pospíšil poněkud s 

nedůvěrou. Považoval je za „příliš učené“
59

 a nepřínosné pro národ. Patřil mezi ty, kteří 

považovali knihu za mocný nástroj ke vzdělání lidu, k probouzení jejich vlastenectví. Věda by 

měla prý sloužit především národu a jeho vzdělávání. Učené společnosti, podle Pospíšila, 

naopak své poznatky jen mezi sebou šíří. Pospíšil patřil do skupiny lidí, kteří věřili, že když 

věda bude sloužit lidu, časem v některém z nich probudí dychtivost po vyšším vzdělání. 

Knihy vnímal jako možnou zápalku, díky níž se může oheň rozšířit co do počtu i kvality.  

O důležitosti vzdělání všech lidí si notoval s Moricem Fialkou, který Pospíšilovi 

popisoval událost, jež se stala v Haliči v Stanislavsku v „jisté dědině“
60

, kde si děti hrály na 

pohřeb a jednu dívku skutečně pohřbily. Fialka k tomu podotkl, že „kdyby ty děti do školy 

byly chodily, neb do opatrovny, nebylos se to neštěstí stalo.“
61

 Zároveň žádal o uveřejnění této 

události v Květech, aby to posloužilo jako výstraha venkovanům.
62

 

O rostoucím společenském životě psal Pospíšil s nadšením. Např. o schůzce vlastenců, jíž 

se účastnil i hrabě Leopold Lev Thun-Hohenstein, o němž se Pospíšil vyjádřil jako o pravém 

českém šlechtici, na němž „naděje naše spočívá“
63

. Po proslovu Josefa Jungmanna byly 
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darovány stříbrné číše Josefu Šafaříkovi a Preslovi.
64

 Nadšení však krotil poznámkou, že musí 

být opatrní a „mnoho hluku s tím nedělati, abychom zbytečně nepovzbudili oko policie“.
65

 

V dopisech samozřejmě nechybí ani zmínka o stálcích, jejich členem byl jak Pospíšil, tak i 

Burian, jehož zapsal lékař Karel Slavoj Amerling. Stálci byl spolek vlastenců založený za 

účelem podpory české knihy. Členově si povinně kupovali české časopisy a knihy v hodnotě 

minimálně jednoho zlatého jednou za měsíc.
66

 Prvním spisem, jak psal Pospíšil, který takto 

všichni členové odebrali, bylo Hvězdosloví od profesora plzeňského gymnázia Josefa 

Františka Smetany. Mezi stálce Pospíšil také přihlásil Jana Erazima Vocela, který ho o 

zapsání požádal. Pospíšil také hostil ve svém domě řadu osobností a pořádal doma tzv. 

domácí plesy, které byly tehdy ve velké oblibě.
67

  

O tom, že Pospíšil měl ve společnosti vytvořené určité jméno a pro některé osobnosti byl 

schopným člověkem „na svém místě“, svědčí i několik dochovaných proseb o radu, jak si 

počínat při vydání knihy či při špatném prodeji. Avšak tyto žádosti se netýkaly jen vydání či 

prodeje knihy. Existují dochované zprávy, v níž je Pospíšil dotazován také ohledně vhodného 

zařízení dílny. Např. slovenský knihkupec a vydavatel Kašpar Bělopotocký Pospíšila 

informoval, že k němu přijede mladý knihtiskař M. E. Horáček, jenž plánuje založit vlastní 

dílnu ve Svatém Mikuláši a rád by se ho zeptal na věci kolem chodu tiskárny.
68

 S prosbou se 

na Pospíšila obrátil i hrabě Lev Thun. Hrabě se nevyjádřil hned zpříma, ale nejdříve úvodem 

Pospíšilovi napsal, že se doslechl, že kvůli nedostatku „schopných subjektů“
69

 dochází ke 

zdržení v tisku. Z toho důvodu se osmělil informovat Pospíšila o jeho známém Antonu 

Hübnerovi, kterého již několik let podporuje, zdali by ho nezaměstnal. Hrabě se domníval, že 

v tiskařství je dobře zacvičen. Na závěr dodal, že by se mu tím Pospíšil velmi zavděčil.  

2.6. Jaroslav mladší a pokračování oficíny 

Po smrti Jaroslava Pospíšila (1889) převzal závod jeho syn Jaroslav. Roku 1890 získal 

vlastní koncesi na provozování knihkupectví a nakladatelství. Do roku 1894 řídil podnik sám. 
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V tomto roce přibral společníka Eduarda Šímu, který předtím působil u nakladatele Eduarda 

Valečky. Protože se Jaroslav začal více věnovat advokacii, předal Šímovi knihkupectví a o tři 

roky později i nakladatelství. Jaroslav se vzdal veškeré činnosti a jediným faktickým 

majitelem se tak stal Šíma. Za jeho působení vycházela z tiskárny již jen sporadicky divadelní 

literatura, svou aktivitu směřoval spíše ke knihkupectví. Podnik dále provozoval pod jménem 

Jaroslav Pospíšil. Po jeho smrti se stala oficiální majitelkou vdova Anna Šímová, jež proslula 

rozlehlým antikvariátem.
70
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3. Rodina Pospíšilů 

V této kapitole bude představena rodina Pospíšilů. Zakladatel rodu, Jan Hostivít Pospíšil, 

je natolik výraznou a důležitou osobností, že mu bude věnováno více prostoru. Pokud 

sledujeme život Jana Hostivíta a jeho potomků, zjistíme, že děti šly v otcových stopách. 

Největší prostor bude věnován Jaroslavovi a Janu Hostivítovi. Navíc lze na životopise otce i 

syna demonstrovat shodné rysy typické pro Pospíšily.  

3.1. Jan Hostivít Pospíšil 

Jan František Hostivít Pospíšil se narodil 30. května roku 1785 v Kutné Hoře. Jeho otec 

pracoval jako zedník, později jako šafář arciděkanského dvora Na Přítokách. Při křtu obdržel 

jméno Jan František.
71

 Absolvoval pouze tři třídy v německé kutnohorské hlavní škole. Kvůli 

špatným sociálním poměrům nemohl získat důkladnější vzdělání. Poté nastoupil do učení do 

malé tiskárny kutnohorského tiskaře Františka Korce. Ten vydával hlavně kramářské a 

náboženské písně, knížky lidového čtení a modlitby.
72

 Po vyučení nastoupil jako písař a 

úřední posel na kutnohorském magistrátu. V období války s Francií vstoupil (1804) do 

dobrovolného mysliveckého sboru. Účastnil se napoleonských tažení a bojoval také v bitvě u 

Slavkova. Po skončení války se vrátil do Kutné Hory, kde se stal písařem u šepmistra
73

 Emila 

Davida. 19. července 1808 se oženil s dcerou kutnohorského provaznického mistra Kateřinou 

Ptáčovskou. 

3.2. Získání vlastního tiskařství 

Roku 1806 Pospíšilovi zakoupil tchán tiskárnu na Malém náměstí v Hradci Králové. Ta 

původně patřila tiskařské rodině Tibelliových. V této době ji spravoval František Bouček.
74

 

Bouček po odchodu z Hradce působil u pražského tiskaře Bohumila Haaseho. Hradec Králové 

bylo výhodné město, nacházelo se zde mnoho studentů, profesorů, úředníků a kněží.  

Na začátku své činnosti pokračoval Pospíšil v zavedené tibelliovské tradici, tiskl 

především kramářské a jarmareční písně a modlitební knížky v běžném formátu čtyřlisté 

šestnácterky.
75

 Od roku 1809 tiskl zakázky pro biskupství, městský a krajský úřad, což mu 

zajistilo trvalý příjem. V roce 1811 se stal biskupským a roku 1813 i krajským tiskařem. 
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V roce 1816 vyšel předpis, který povoloval prodávat knihy i v krajských městech, čehož 

Pospíšil využil k založení vlastního knihkupectví. O rok později přišel do Hradce Králové 

Josef Liboslav Ziegler, který zde měl působit jako profesor v bohosloveckém semináři. 

Společně s profesorem Václavem Klimentem Klicperou podnítili Pospíšila, aby se zaměřil 

především na vydávání českých knížk. Do té doby tiskl hlavně v němčině a latině. Toto 

rozhodnutí korespondovalo s postupným probouzením národního uvědomění a s úctou 

k mateřskému jazyku mezi lidmi na venkově.
76

 Mezi prvními beletristickými tisky vydal např. 

Malý dárek obětovaný české mládeží od Augustina Jiřího Suchánka (1817) a jeho překlad 

povídek Příkladní a mysl obveselující příběhové od Augusta von Kotzebue.
77

 Pospíšil v tomto 

období vydával také divadelní spisy, např. ediční řady Klicperových her, dále díla Magdaleny 

Dobromily Rettigové a Josefa Chmely. Patřil mezi průkopníky ve vydávání knižních řad.
78

 

Úspěšné bylo vydání Almanachu aneb Novoročenky (1823).  

Významnou oporou byl pro Pospíšila Václav Hanka, se kterým diskutoval své 

nakladatelské plány, odbyt, výzdobu a úpravu knih. Hanka pro Pospíšila vykonával také 

korektorskou činnost. Hanka mu v Praze pomáhal vyřizovat nejrůznější záležitosti, jak 

ukazuje dopis z března roku 1823, v němž Hanka Pospíšilovi sděloval: „Žádost z strany 

muzejní tiskárny jsem sám vypracoval (…). Rád se podívám, jak to rozhodnou a jaké výminky 

Vám vyměřeny budou. Jen kdyby se nám v to jiní nedotírali.“
79

 Ti „jiní“ označovali 

Ferdinanda Schönfelda, který Muzeu nabídl, že pro ně bude tisknout zdarma. Konkurenční 

boj vůči Schönfeldovi lze demonstrovat i na příhodě se zničenou rytinkou. Když tovaryš 

Antonína Machka zničil ilustraci, kterou Pospíšil již nutně potřeboval k tisku, odmítl Pospíšil 

svěření výroby Schönfeldovi, ačkoliv by se tím výroba urychlila a raději zvolil pomalejší 

možnost začít znovu od začátku, a to i s tím rizikem, že ilustrace nebude včas hotová. Pospíšil 

Schönfelda vnímal jako silného konkurenta a obával se, že by Schönfeld mohl s rytinkou něco 

provést.  

Hanka Pospíšilovi pomáhal také shánět odběratele a sám pomáhal s jejich odbytem. 

Informoval Pospíšila o aktivitách jeho konkurentů v Praze. Díky Hankovi získal Pospíšil 

kontakty na mnoho spisovatelů. Z korespondence je patrné, že se Pospíšil o aktuální dění 

velmi zajímal, zvláště o činnost jiných tiskařů a také o zahraniční produkci.  
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Roku 1826 zakoupil Pospíšil tiskárnu Veroniky Schollové v Praze. Další pobočku otevřel 

roku 1849 v Pardubicích. Zdejší krajský úřad se v roce 1852 přesunul do Chrudimi a Pospíšil 

jej tam následoval i s tiskárnou. 

Na přelomu let 1842-1843 předal Pospíšil pražskou tiskárnu svému synovi Jaroslavovi a 

věnoval se firmě v Hradci Králové, kde se sám společensky angažoval.
80

 Pospíšil mnohokrát 

bezplatně tiskl různé zakázky pro řadu spolků, divadelních a hudebních, zdarma také 

vyhotovil tisíc letáků s modlitbou za vítězství vlasti v napoleonských válkách, tiskl též různé 

zakázky ve prospěch chudých či postižených, jako např. zakázka pro pražský magistrát ve 

prospěch slepých (1843). Podílel se také na pořádání sbírek, např. pro České národní muzeum 

nebo pro raněné vojáky. Několikrát dostal poděkování za dobré vykonávání knihtiskařské 

činnosti a za úsilí o její zlepšování.  

Do své smrti působil dozorce na hlavní hradecké škole. Pospíšil zemřel 8. října roku 1868 

v Hradci Králové ve věku 83 let. Manželka Kateřina ho přežila o čtyři roky.
81

  

3.3. Potomci 

S manželkou Kateřinou měli celkem 14 dětí. Syn Ladislav (1820) později vlastnil 

hradeckou tiskárnu a Stanislav (1825) přezval otcův podnik v Chrudimi. V oboru působil také 

syn Václav (1833), majitel pardubického knihkupectví.
82

 Prostřednictvím sňatků svých dětí se 

Pospíšilova rodina rozrostla o řadu významných osobností tehdejšího kulturního a 

společenského života. Např. manželem nejstarší dcery Anny byl spisovatel a profesor českého 

jazyka Jan Vávra Lomnický. Dcera Kateřina si vzala kupce Františka Herrmanna. Jejich syn 

Ignát se stal později známým spisovatelem.   

Kromě Hostivítovy dcery Toničky, která působila jako expeditorka časopisu Květy, byla 

velmi výraznou osobností i Marie. Za její návštěvy u bratra Jaroslava v Praze se do ní 

zamiloval básník Boleslav Jablonský, jenž se se svými city vyrovnával ve svých básních. 

Jakmile se otec Pospíšil o tomto vztahu dozvěděl, přikázal Marii vrátit se domů. Po této 

nešťastné nenaplněné lásce se Jablonský navrátil do Strahovského kláštera. Jablonský nebyl 

jediným, kdo podlehl Mariinu kouzlu. Za pobytu v Hradci Králové se do ní zamilovali 

slovenští spisovatelé Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban. Otec jí později určil za manžela 

svého obchodního partnera MUDr. Petra Zeiskeho.
83
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Ohledně narození Ladislava Pospíšila panují jisté nejasnosti. Není totiž zcela jasné, zda se 

narodil 9. srpna či 9. března. Jisté je, že se narodil roku 1820 v Hradci Králové a zemřel 15. 

května 1891 tamtéž. Ladislav byl knihkupcem, tiskařem, vydával časopisy, do kterých sám 

přispíval, překládal také z německého jazyka, nejvíce romantické a dobrodružné povídky. 

Knihkupcem se vyučil u svého otce a poté vedl tiskárnu v Trutnově, kde působil do roku 

1856. Následně se vrátil do Hradce Králové. Vydával především prózu pro mládež a jazykové 

příručky. Redigoval také časopis Orlice (1861) a Věstník hospodářského spolku v okolí 

králohradeckém (1874-1880). Nejdříve od otce převzal tiskárnu a později řídil i knihkupectví. 

Svému synovi Ladislavu Janovi předal tiskárnu roku 1877 a roku 1890 i knihkupectví.
84

  

Z Hostivítových synů je zde zmíněn Ladislav především kvůli úmluvě ze dne 5. srpna 

1875, která byla sepsána mezi ním a jeho synem Ladislavem Janem ml. Ladislav starší v ní 

předával knihkupectví, tedy právo provozovat knihkupectví, svému synovi. Knihkupectví, jak 

je ve smlouvě uvedeno, předal bez jakékoliv finanční náhrady, leč předání bylo podmíněno 

několika body, např. že veškeré pohledávky od tohoto dne bude hradit ještě Ladislav st., ale 

daně a všechny ostatní knihkupecké výlohy bude platit již Ladislav Jan ml. Jedna 

z posledních podmínek se netýkala finančních záležitostí podniku, ale zakazovala Ladislavu 

Janu ml. knihkupectví prodat, pronajmout či přijmout společníka, dokud bude jeho otec 

Ladislav st. či matka Ludmila naživu. Dále se Ladislav ml. podpisem zavázal, že v Hradci 

Králové nezřídí knihtiskárnu, dokud Ladislav st. či Ludmila sami svou knihtiskárnu budou 

provozovat. Závěrečná podmínka také ošetřuje problém zabezpečení dalšího fungování 

knihkupectví, pokud totiž Ladislav ml. nebude moci knihkupectví dále řídit, předá jej zpět 

Ladislavu st. za stejných podmínek. Předávací smlouva byla sepsána velmi pečlivě a byly zde 

zachyceny, jak je pro Popíšily typické, všechny drobnosti. Jak je patrné z uvedených 

podmínek, smlouvu nedělal otec a syn, nýbrž podnikatel a podnikatel. Ladislav st. se chtěl 

úmluvou ujistit, že knihtiskařství bude fungovat i nadále a zároveň chtěl krýt své knihkupecké 

záležitosti. Důvod, proč zde uvádím tuto smlouvu mezi Ladislavem st. a Ladislavem Janem 

ml. je nasnadě. Takováto smlouva se v případě Jaroslava Pospíšila bohužel nedochovala, 

avšak lze předpokládat, že v podobném duchu byly sepsány předávací úmluvy i mezi ním a 

jeho otcem Janem Hostivítem Pospíšilem a později i s jeho vlastním synem.
85

 

Ladislavův syn Ladislav Jan pokračoval ve šlépějích svého dědečka Jana Hostivíta a 

svého otce. Působil jako knihtiskař, nakladatel, knihkupec. Věnoval se také psaní prózy. Roku 
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1877 převzal knihkupectví v Hradci Králové a o tři roky později i tiskárnu. Prostřednictvím 

zájmu o aktuální dění se začal angažovat i v politice na komunální úrovni.   

Jak Jan Hostivít Pospíšil, tak jeho synové i vnukové, kteří působili v knihtiskařském a 

nakladatelském oboru, vykazují shodné rysy. Všichni se aktivně zajímali o aktuální dění a 

aktivně do něj zasahovali, krom své profese vykonávali řadu společenských funkcí a věnovali 

se také své vlastní tvorbě a překladatelství. Jejich shodným rysem je také velká pečlivost, 

zodpovědnost, pracovitost a entuziasmus.  

3.4. Srovnání Jaroslava a Hostivíta 

Z výše zmíněného je patrné, jak jsou si životy otce i syna velmi podobné. S otcem 

spojovala Jaroslava řada shodných rysů. Oba byli ve své činnosti precizní a neúnavní, a totéž 

vyžadovali od svých spolupracovníků, což mnohdy vedlo k řadě sporů. Často byla důvodem 

zřejmě i jejich hospodárná povaha. Oba měli bohaté styky s tehdejšími významnými 

osobnostmi, angažovali se ve společenském životě a oba byli za svou vlasteneckou a 

profesionální činnost ctěni jako zasloužilí vlastenci, kteří svou neúmornou činností, pečlivostí 

a solidností přispěli k rozkvětu české literatury a řeči. Knihy, které Pospíšilové vydávali, 

vynikaly kvalitní korekturou, čistým tiskem a levnou cenou, díky které byly přístupné všem 

čtenářům. 

Jaroslavovy začátky nebyly zdaleka tak těžké jako začátky jeho otce. Nastoupil do 

fungujícího rodinného podniku a pod vlivem svého otce v něm dál pracoval a dokázal ho 

udržet v nastupující konkurenci a nakonec předat svému synovi. Podobné to bylo u dalších 

Hostivítových synů. Jejich činnost nekončila jen v knihkupectví, tiskařství či nakladatelství. 

Mnozí byli sami literárně činní a společensky aktivní. Ačkoliv doba, ve které začínal a 

působil Jan Hostivít, se postupně změnila, jeho synové zůstali věrni zásadám svého otce i 

v odlišných časech. 

Ignát Herrmann v Blednoucích obrázcích píše, že díky své pevné vůli dokázal Jan Hostivít 

Pospíšil to, co nikdo jiný. Byl přísným a vyžadoval preciznost nejen od sebe, ale i od svých 

zaměstnanců, spolupracovníků a členů rodiny. To samé platí i o Jaroslavovi. Díky těmto 

vlastnostem si dokázali vybudovat své místo mezi konkurencí a uspět ve světě podnikání.  
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4. Dobový kontext 

Cílem následující kapitoly je představit atmosféru období, ve kterém podnikal Jaroslav 

Pospíšil. Kapitola se zabývá v prvé řadě faktory, které působily na rozvíjení českého 

knihkupeckého, knihtiskařského a nakladatelského řemesla, což byly především emancipační 

snahy a dále postupné proměňování Rakouska, nejen změny na politické úrovni, ale i 

v běžném životě. Součástí je také představení Grémia českých knihkupců a nakladatelů, 

spolku, který se výrazně projevoval ve sféře knihkupců, a dále také nejvýznamnější 

konkurence Jaroslava Pospíšila. 

4.1. Grémium českých knihkupců a nakladatelů 

Grémium po celou dobu své existence bojovalo za práva svých členů a velmi výrazně 

zasahovalo do dění v českých zemích. Před vznikem Grémia existovala v Praze organizace, 

která byla pravděpodobně nejstarší organizací sdružující pražské knihkupce. O její činnosti je 

známo velmi málo informací, protože se zachoval pouze jeden dokument. Členství v ní 

nebylo pravděpodobně povinné.
86

 

Grémium vzniklo 18. března 1806, aby hájilo koncesní zájmy knihkupců. V počátečních 

fázích činnost Grémia tvořil především boj proti censuře a židovským antikvářům. Počátky 

Grémia byly čistě německé. Prvním předsedou byl Němec Kašpar Widtmann a i ostatní 

členové byli z Německa, např. Johann Herrl, Johann Diesbach či Martin Neureutter.
87

 Členem 

Grémia se nikdy nestal významný český nakladatel a knihkupec Václav Matěj Kramerius, 

který vysvětloval, že jeho knihkupectví je pouhou expedicí, tedy zasilatelstvím. Kramerius 

neprodával žádné německé a jiné zahraniční knihy a ani neudržoval kontakty s Lipskem či 

s jihoněmeckým knižním trhem.
88

 Vybudoval síť komisionářů v Čechách, na Moravě a 

v Maďarsku a jeho knihy expedovali také obchodníci a rolníci. Komisionáři byli důvěryhodní 

lidé, kteří měli mezi místními lidmi autoritu a jejichž knižní doporučení tak fungovalo na 

čtenáře jako reklama. Za každých deset prodaných exemplářů, dostávali tito prodejci jeden 

výtisk zdarma. Díky tomu mohl Kramerius vydávat české knihy ve vysokém nákladu. Tento 

způsob expedice snižoval část výrobních nákladů, takže prodejní cena byla pak přiměřená pro 

zákazníky.
89
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Rození Češi vstupovali do Grémia až v polovině století. Do 50. let 19. století zde hrála 

hlavní úlohu němčina, veškerá komunikace a správa spolku probíhala skrze ni. Toto desetiletí 

přineslo ještě jednu významnou změnu. Roku 1859 se členství ve spolku stalo povinným 

nejen pro všechny pražské knihkupce, ale i pro nakladatele, antikváře, vlastníky půjčoven 

knih i obchodníky s uměleckými předměty.
90

  

Podobu knihkupecké činnosti v rakouských zemích ovlivnil na dlouhou dobu 

knihkupecký patent ze dne 18. března roku 1806, který znamenal změnu ve vnímání 

knihkupecké činnosti. V úvodu je uvedeno, že knihkupectví je velice specifická činnost, která 

má významný vliv na vědu, umění a vzdělání a císař si nadále nepřeje, aby byla poškozována 

neoprávněným vměšováním se nepovolaných osob. Proto shledal nutnost vytvořit zvláštní 

knihkupecký řád. Každý, kdo se od této chvíle chtěl stát knihkupcem či antikvářem, musel 

splnit několik požadavků, např. vyučení knihkupecké činnosti, prokázání znalostí z literatury. 

Patent obsahoval ještě Řád o 18 odstavcích, neboli Ordnung für das Gremium der 

Buchhändler und Antiquar.  Tento řád přinášel definice povolání knihkupce a antikváře, např. 

knihkupectví definoval jako „obchod s výsledkem práce duchovní, která je rozmnožena 

k všeobecnému užitku“.
91 

Definování těchto entit zpřehlednilo situaci a pomohlo Grémiu 

v některých sporech s kramáři. Jak je již možná patrné, důraz byl kladen na odlišování 

činnosti knihkupce a antikváře. Grémium, potažmo všichni knihkupci, přísně odlišovali tyto 

dva pojmy a dohlíželi na to, aby k jejich zaměňování nedocházelo. Avšak nebylo to tak, že by 

antikváři byli od Grémia odstrkováni, mohli se stát jeho členy a získat ochranu nad svou 

činností, to se ovšem v žádném případě netýkalo kramářů. 

Další stanovenou podmínkou, která byla pro mnohé jistě výrazným omezením, byla 

povinnost složit kapitál. Ve Vídni činil 10 000 zlatých, pro ostatní města pak 4 000 zlatých. 

Grémia se pak týkala povinnost oznamovat úřadům byt firem, které porušily platné předpisy, 

např. dovoz, tisk či prodej cenzurou zakázaných knih, a dále muselo informovat úřady o 

složení gremiálního spolku.
92

  

Členové Grémia také např. přispívali knihkupeckým vdovám, které často po smrti 

manžela nezvládaly zajistit fungování závodu a ocitaly se tak v bídě. Grémium se účastnilo 

také různých společenských událostí.
93

 Členství v Grémiu poskytovalo řadu výhod, ale 

rozhodně se nejednalo o levnou záležitost.  
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V dějinách tohoto spolku jsou důležité dva mezníky. Prvním je výše zmíněný rok 1806, 

tím druhým pak, především z českého prizmatu, je 4. červenec roku 1887, kdy v Grémiu 

dosáhla česká strana většiny.
94

   

4.2. Čtyřicátá léta 

Jak již bylo uvedeno, Jaroslav Pospíšil převzal otcův pražský podnik roku 1843. Tato 

nová etapa se krom aktivní publicistické a veřejné činnosti vyznačovala spory mezi 

mladočechy a staročechy. Tyto hádky lidé vnímali velmi citlivě a v Pospíšilově 

korespondenci byly také častým tématem. Např. spisovatel a profesor českého jazyka 

Ferdinand Čenský tyto spory ostře odsuzoval a považoval je, vzhledem ke stavu české 

společnosti, za pošetilé. Pospíšilovi napsal: „Je nás hrstka, a bude-li pohlcovat jeden druha, 

pak je Němcům hej, jejich práce bude tím lehčí a za století zmizíme z povrchu Evropy (...). To 

má mít každý z nás v paměti, a pak nebude ani starý ani mladý, ale vlastenecký Čech.“
95

 Tyto 

kontroverze měly také vliv na literaturu, mnoho redaktorů totiž vybíralo příspěvky podle 

politické příslušnosti k „mladým“ či ke „starým“. S postupem času se Čenského názor ještě 

více vyostřil a Čechy označil za „rejdiště politické nesnášenlivosti“
96

 a stále nechápal smysl 

těchto sporů. Zmíněné chování viděl jako silně sebedestruktivní pro český národ a zabrzďující 

jej ve vývoji. „Od tisíce let jsme národ nešťastný a nyní, když jsme znovu počali žíti, 

mordujeme se ve vlastní domovině jako ta lítá zvěř.“
97

 

V knihkupeckém světě se poměrně rychle měnily firmy a měnila se i atmosféra 

v knihkupecké obci.
98

 Do Rakouska začaly získávat přístup svobodomyslnější názory. Pro 

Grémium se určité uvolnění poměrů projevilo i v jejich schůzkách. V době nejtužšího 

Metternichova režimu se členové scházeli velmi řídce a navíc ještě za přítomnosti úřední 

osoby. Schůzky se odehrávaly stroze, bez jakýchkoli debat, členové se střežili dávat najevo 

své názory a debatovat o nich s ostatními za přítomnosti pověřené osoby. 

Českou společnost značně zaměstnávalo národně sjednocovací úsilí Němců, kvůli 

kterému se nakonec Češi neúčastnili frankfurtského výboru, což byl jen počátek velkého 

sporu. Němci požadovali, aby Češi akceptovali německý zákon a aby se zřekli snah oddělit se 

od německých dějin, na což česká strana reagovala prostřednictvím letáků, politických, 

jarmarečních a kramářských písní, organizovali se takzvané „kočičiny“, při kterých se lidé 
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sešli obvykle před domem neoblíbených občanů a za pomocí hlasivek a všech možných 

nástrojů vytvářeli osobitý koncert.
99

 Tomáš Burian se v dopise pro Pospíšila o jedné takové 

„pověstné brožurce“
100

 zmiňoval. Mezi lidmi byla považována za dílo hrabětě Buquouye
101

, 

kterého Burian označil jako „zastavatele českých záležitostí na sněmu“. Burian o této 

brožurce psal s jistým vzrušením, čemuž se nelze divit, jelikož tato brožurka předpovídala 

rakouské říši kalné výhledy. Podle ní se bez pochyby rozpadne z rozličných důvodů, zvláště 

pak finančních, což, jak Burian poznamenal, není nereálné, jelikož se „napořád a napořád 

nové dluhy dělají.“
102

  

Ačkoliv se Češi a Němci rozkmotřili, nemohli se od sebe izolovat úplně, spojovalo je 

mnoho faktorů, šlo např. o obchodní zájmy, ale také provázanost v soukromých životech 

občanů, vznikalo totiž mnoho smíšených manželství. V oblasti vědy panovala klidnější 

atmosféra, čeští a němečtí intelektuálové se navzájem oceňovali a vážili si svých kolegů.
103

 

Následkem politických reakcí roku 1848 knižní trh poněkud ochabl. Pospíšil se nevzdal, 

nechával v hojném počtu překládat romány a zábavnou literaturu. Nutno zmínit, že do tohoto 

časového úseku spadá zánik časopisu Květy. Tento rok přetrhl mnoho podobných projektů. 

Pospíšil se sice snažil o jejich vzkříšení, leč marně. Nepřežil ani Pražský posel, kterého 

vydával od roku 1846 a na jehož vedení se podílel Josef Vojtěch Houška. Týdeník skončil 

v roce 1851. V roce 1855 se Pospíšil podílel na vydávání revue Obzor. Avšak revue neměla 

dlouhého trvání, již po roce zanikla.
104

  

Českému novinářství nepomohlo ani zatčení řady českých osobností kvůli jejich účasti na 

drážďanském povstání 3. května 1849, které vláda potlačila. Zatčeni zde byli např. Karel 

Sladkovský, František Havlíček, Josef Václav Frič, Karel Sabina a další. Účastníci povstání 

byli exemplárně potrestáni jakožto mluvčí veřejného mínění valné části Čechů.
105
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4.3. Padesátá až sedmdesátá léta 

Počátek 50. let znamenal v Čechách řadu změn. V lednu roku 1850 musel Karel Havlíček 

přestat vydávat Národní noviny, vládě se přesto snažil odporovat alespoň v časopise Slovan, 

který vydával v Kutné Hoře. Roku 1851 výrazně zasáhlo veřejnost a novináře nařízení, které 

umožňovalo úřadům ukončit vydávání všech novin po dvojí předběžné výstraze bez 

rozhodnutí soudu. Výsledkem bylo, že se téměř všechny noviny začaly vyhýbat politickým 

tématům.
106

 Časopisy se mohly expedovat jedině poštou a každý abonent musel být oznámen, 

aby stát měl kontrolu, kdo a co odebírá.
107

 Pomocí různých patentů a nařízení stát 

znemožňoval existenci svobodného tisku. To se výrazně projevilo na českém trhu, mnohé 

časopisy měly existenční problémy. Jediným literárním časopisem byl Lumír. Mnoho 

spisovatelů a vědců se stáhlo z veřejného života. 

Od roku 1850 existovala v Praze Prager Bücher-Revisions-Kommission, která téměř 

denně vyhotovovala list zakázaných knih. Ten kvůli špatným politickým poměrům neustále 

narůstal. Vytištění zakázané knihy znamenalo odnětí koncese. Konfiskace a zápovědi byly na 

denním pořádku. Počet zakázaných knih rostl každým dnem, což pro knihkupce znamenalo 

rostoucí finanční ztráty. Kvůli tomu přišlo několik pražských knihkupectví do konkurzu. 

Např. v roce 1853 bylo zakázáno pokračovat ve vydávání Meyersova Konverzačního lexikonu 

kvůli pojednání o rakouských poměrech zakázán.
108

 Grémium žádalo zrušení tohoto zákazu. 

Avšak trvalo ještě rok, než byl zákaz vzat zpět. V 50. letech přicházela z Německa do Prahy 

sortimentní literatura, které se cenzurní opatření netýkala. V prodeji přinášela velké příjmy. 

Byly to francouzské dámské časopisy, cestopisná literatura (Baedecker) a ilustrované knihy 

pro mládež.
109

  

I přes tuto nepříznivou dobu vznikla dvě cenná díla, která vydal Jaroslav Pospíšil. Byla to 

Kytice (1853) a Babička (1855). Také vznikaly satirické básně Karla Havlíčka Borovského, ty 

ale nemohly být publikovány. Zlepšení poměrů signalizovalo vydání Almanachu Máj 

(Dominicus, Praha, 1858).
110

  

Grémium ale v roce 1850 zaznamenalo nemalý úspěch. Pražské knihkupce dlouho trápil 

monopol c. k. školního knihoskladu, respektive Tiskárny normální školy na tisk a vydávání 

nejlukrativnějších spisů, kterými byly školní gymnazijní knihy. Dne 16. dubna tohoto roku 
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bylo ale zmíněné privilegium zrušeno a tyto učebnice, stejně jako jiné vědecké práce tak 

přešly do sféry soukromých nakladatelů. Stát však stále zůstával největším konkurentem ve 

vydávání učebnic pro děti a mládež.  

Toto období přineslo ale i pozitivní události. Rostla snaha rozvíjet kulturní a vědeckou 

činnost, optimismus přineslo také založení první české reálky, na univerzitě se chystal Václav 

Vladivoj Tomek přednášet v češtině, z iniciativy Jana Evangelisty Purkyně začal být vydáván 

v roku 1853 časopis Živa, věnující se přírodním vědám. Od r. 1854 vycházel časopis Památky 

archeologické a místopisné, byla vydávána řada publikací ze společenskovědní i 

přírodovědné oblasti, Muzeum se rozhodlo vydávat Shakespearova dramata. Vrcholem 

tehdejší nakladatelské činnosti byl almanach Perly české (1854).
111

  

Avšak knižní trh v našich zemích byl ještě stále plně v rukou německých knihkupců a 

nakladatelů, kterým nebyli Češi schopni konkurovat. Čistě české knihkupectví v té době 

nebylo možné, neuživilo by se, protože česká literatura vycházela pomálu. Mezi 

nejvýznamnější nakladatele patřil Karl Fridrich Rudolf Tempsky. Podařilo se mu získat 

přístup i na německý a švýcarský trh. Tempsky vydával i české autory, např. od Františka 

Palackého Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě nebo Slovanské starožitnosti od 

Josefa Šafaříka. V 50. letech 19. století v Čechách vydávalo českou literaturu málo 

nakladatelů. Mezi nejvýznamnější české nakladatele patřili v Praze Jaroslav Pospíšil, 

František Řivnáč, Bedřich Stýblo a mimo Prahu Alois Josef Landfras v Jindřichově Hradci a 

Jan Hostivít Pospíšil v Hradci Králové.
112

 

Prvním z českých řad, který byl schopen konkurovat německým podnikům, byl Ignác 

Leopold Kober. Nejvýznamnějším počinem jeho nakladatelství je Riegrův slovník naučný 

(1860-1874). Roku 1862 založil vlastní Národní knihtiskárnu. Dalšími představiteli jsou Josef 

Richard Vilímek a Josef Novák, kteří založili Slovanské knihkupectví. Se jménem Vilímka je 

spojeno vydávání Humoristických listů. S nakladatelskou činností je spojen i Julius Grégr, 

z jehož iniciativy vzešla Matice lidu. Vlastnil také knihkupectví, které měl společně 

s Ferdinandem Dattlem. Monumentální dílo Hrady, zámky a tvrze Království českého jsou 

spojeny s nakladatelstvím Františka Šimáčka. Po něm vedl nakladatelství jeho synovec 

František Topič.  

V oblasti knihkupecké došlo od konce 40. let a v průběhu 50. let k obměně knihkupců. 

Některá knihkupectví zanikla, např. František Scheib (jehož koncesi koupil r. 1861 Jaroslav 
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Pospíšil), Fridrich Kreschmar či firma Jan Dirnböck, namísto nich nastoupili noví, mezi nimi 

např. Ignác Adolf Schaib nebo Alexandr Storch. 

V 50. letech bylo v Praze málo knihkupců, což je ve městě, kde se nacházela univerzita, 

technická škola, malířská akademie, konzervatoř, reálná škola a mnoho gymnázií, zvláštní. Na 

vině nízkého počtu knihkupců byly především cenzurní zákazy, které byly opětovně 

prohlášeny po rozehnání parlamentu v Kroměříži v lednu roku 1850. Prager Bücherreisions-

Komission, která byla znovu ustanovena, vydávala seznamy zakázaných děl téměř každý den. 

Zvláště tristní situace nastala v Praze, která byla v obleženém stavu. Mezi zakázanými 

knihami byly např. Duch národních novin a Epištoly Kutnohorské od Karla Havlíčka či 

Dějepis španělské inkvisice od Antonína Františka Žaluda. Pospíšila zasáhla cenzura také. Po 

nastolení absolutismu mu byly zkonfiskovány tři tituly. Jednalo se o Historii girondinů od 

Alfonse de Lamartina, která mu byla zabavena a později navrácena. Komplikace se vyskytly i 

u Kapesního slovníčku novinářského a konversačního od Ludvíka Rittera, kterýžto spis stačil 

vyjít jen do litery M. Článek Malefikant se znelíbil úřadům a roku 1852 došlo k jeho 

zabavení. Třetí zabaveným spisem bylo drama Žižkova smrt od Josefa Jiřího Kolára.
113

 

Jaroslav Pospíšil byl opět stíhán a i tato nepříjemnost byla spojena s určitou finanční škodou. 

Knižní obchod byl poškozován i v případě zásilek z Lipska. Objednané knihy se dostávaly 

ke čtenářům opožděně z důvodu kontroly, kdy úřady rozbalovaly a prohlížely všechna došlá 

díla. Grémium se proti tomuto prodlužování snažilo bojovat. Upozorňovalo hejtmanství na to, 

jak destruktivní pro knihkupecký život v Praze tato praxe je.
114

  

Z trhu postupně mizela politická literatura. Novinkou byly dámské časopisy. Průkopníkem 

v tomto odvětví se stal časopis Allgemaine Musterzeitung für weibliche Arbeiten u. Moden, 

který vydávala od roku 1844 stuttgartská firma Engelhorn a Hochdanz. V roce 1855 začal 

vycházet legendární časopis Bazar. U nás se první časopis pro ženy jmenoval Lada a 

vycházel v letech 1861-1865. Dalšími byly od roku 1874 Ženské listy, na nichž se podílela 

Eliška Krásnohorská.
115

 Tato produkce se ukázala jako velmi výnosná a oblíbená, módní 

časopisy vycházely dokonce ve větším nákladu, než tehdy velmi oblíbené ilustrované 

beletristické časopisy. Výnosné bylo také vydávání uměleckých alb a cestopisné literatury. 

Svou novostí si získaly čtenářské úspěchy také obrázkové spisy pro mládež.  
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Co se týče složení české čtenářské obce, tak od 50. let docházelo k jejímu rozšíření. Roli 

zde hrály jednak emancipační snahy a s tím související vznik a rozvoj českého středního 

školství. Součástí stále vzdělanějšího a zámožnějšího čtenářstva se stávali právě i studenti a 

absolventi těchto škol, kteří společně vytvářeli stále rostoucí poptávku po českých knihách a 

periodikách.
116

 Čtenářská obec českých knih a periodik se také rozrostla i o příslušníky 

nižších sociálních vrstev, kteří do této doby kupovali především kalendáře a jejichž znalost 

německého jazyka byla nízká. Čtení se stávalo běžným zvykem ve všech společenských 

vrstvách zhruba od 60. let 19. století. Tento jev vyústil v rozrůstání počtu knihoven. Pro 

nakladatele představovaly knihovny, soukromé i veřejné, nové stálé klienty.
117

 

Tohoto rozvoje čtenářství se čeští nakladatelé rozhodli naplno využít. Prostřednictvím 

výchovné a vzdělávací četby začali působit na široké vrstvy české populace.
118

 Pomocí 

literatury mohli také své čtenáře získat pro české národní snahy. To lze vidět u Spolku pro 

vydávání laciných českých knih, tedy Matice lidu. V jejím čele stál mladočech Eduard Grégr. 

Spolek vznikl roku 1867, záhy se velmi rozrostl, již roku 1870 měl 20000 odběratelů, jejichž 

většina pocházela z nižších společenských vrstev, např. rolníci, řemeslníci, dělníci.
119

 

V tomto období je patrná proměna v osobě podnikatelů a jejich přístupu k politice. Tzv. 

moderní podnikatelé chápali vztahy mezi politikou a ekonomikou, uvědomovali si, že 

zahraničněpolitické vztahy jejich země se sousedními státy přímo ovlivňují jejich podnikání a 

proto začali žádat kontrolu nad utvářením státní politiky a požadovali i možnost participovat 

se na jejím utváření a rozhodování o ní.
120

 K roku 1859 je nutné připomenout ještě jednu 

událost, na jeho sklonku, 20. prosince, došlo k vydání Císařského patentu, kterým se měnil 

živnostenský řád a jehož hlavní část se týkala společenstev. Změna zasáhla i Knihkupecký řád 

ze dne 18. března 1806.  

Nový živnostenský řád liberalizoval pole živnostenského podnikání. Usnadnil také 

zakládání nových živnostenských firem, nyní měl totiž prakticky každý přístup k jakékoli 

živnosti, pokud zaplatil předepsanou taxu. Zákon rozdělil živnosti na svobodné, u nichž 

stačilo ohlášení živnostenské instituci, a koncesované, mezi něž patřila i knihtiskařská, 

knihkupecká a nakladatelská činnost. Pro udělení koncese bylo zapotřebí splnění zákonem 
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stanových podmínek, jako např. spolehlivost, zvláštní způsobilost, tedy všeobecné vzdělání, 

odborná způsobilost a místní poměry.
121

 

Nové gremiální stanovy, které byly potvrzeny 3. března 1861, naprosto proměnily 

knihkupecký svět. Došlo ke sloučení knihkupců, obchodníků s uměleckými předměty a 

antikváři v jeden celek, předtím byli rozděleni do tří skupin.
122

 Přístup k antikvářům byl od 

počátku negativní, protože antikváři získávali knihy rozličným způsobem, což vyvolávalo 

odpor knihkupců. Knihkupci, vědomi si skutečnosti, že antikváři jsou nyní řazeni na jejich 

úroveň, snažili se s tím smířit. Nechuť vůči antikvariátům mělo snížit také označení „moderní 

antikvariát“, který pomalu zdomácňoval v každém závodu. Změny zasáhly i vnitřní 

uspořádání Grémia, zajímavá je např. podmínka, že nikdo z členů Grémia nesmí přijmout 

zaměstnance jiného gremiálního člena bez písemného svolení. Stanovy byly velmi obsáhlé, 

ošetřily sebemenší detaily.
123

  

Hlavní faktory, které v tomto období podporovaly rozvoj českého knihkupeckého, 

knihtiskařského a nakladatelského podnikání, souvisely s politickými proměnami, kterými 

Rakousko procházelo a s emancipačními snahami českého národa. Ústředním bodem byl pád 

bachovského neoabsolutismu roku 1859. Během tohoto období se nakladatelský a 

knihkupecký svět nacházel v útlumu. Po vydání Říjnového diplomu a oktrojované ústavy 

v roce 1860, která zaručovala veřejnou politickou a spolkovou činnost a volné sněmy, se 

v knihkupeckém světě objevili noví členové, např. Mikoláš Lehmann, Josef Schalek, Josef 

Novák, který později společně s Josefem Richardem Vilímkem založil již zmíněné Slovenské 

knihkupectví. Rokem 1861 rozšiřování knihkupecké obce pokračovalo, v květnu získal 

koncesi Josef Schmied a 9. července Jaroslav Pospíšil, který později, 4. července 1887, 

vykonával funkci druhého gremiálního předsedy. Koncese byla dále udělena např. Mořici 

Schönfelderovi, Aloisovi Reinitzrovi, Emanuelovi Petříkovi, Judovi Taubelesovi, Bedřich 

Stýblovi. Dle statistiky z roku 1862 existovalo v Praze tehdy celkem 77 obchodů - 24 

sortimentních
124

 obchodů, 29 nakladatelských
125

, sedm antikvárních, tři hebrejské, čtyři 
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půjčovny knih, čtyři obchody s hudebními tisky a dva obchody s uměleckými předměty. 

Příliv nových firem se netýkal jen Prahy, na venkově podle statistiky působilo 72 firem.  

S nástupem tohoto uvolněnějšího období, žádal Pospíšil o povolení zřídit samostatný 

český deník, kterým by český lid mohl legálně tlumočit svá přání. Jelikož v této době neměli 

Češi své zastoupení v říšské radě, byl časopis jedinou cestou, jak publikovat národní zájmy. 

Koncese mu však nebyla udělena, jako důvod bylo prý uvedeno jeho „vlastenecké smýšlení“. 

Svými názory se totiž nijak netajil. Svobodomyslnost považoval jako samozřejmost, kterou 

by každý Čech měl uznávat. Původem tohoto názoru byla myšlenka, že národ, který byl tak 

dlouho potlačován, musí být svobodomyslným, aby dosáhl svobody. A právě názory na 

svobodomyslnost byly zřejmě důvodem odmítnutí udělení koncese. Na přelomu let 1859 až 

1860 bylo učiněno více pokusů založit český politický deník. Policie tehdy zamítla také 

žádosti Václava Zeleného, Františka Čupra a Vavřince Svátka. Příčina zamítnutí zněla jasně: 

podle informací, které policie získala, impulsy k založení politického deníku přicházely od 

české radikální strany, která byla spojena především se jménem Františka Ladislava Riegra. 

Ten si však na postup úřadů stěžoval císaři. Ve své stížnosti neopomenul zdůraznit, že státník 

by si měl všímat názorů a přání svého národa, nechce-li, aby jej někdy v budoucnu překvapily 

okolnosti, s nimiž by si neuměl poradit, což byl jasný odkaz na rok 1848. Úřady nadále 

nemohly stále odmítat žádosti o politické noviny, koncesi nakonec udělily Aloisi Krásovi, 

tajemníkovi pražské obchodní a živnostenské komory, což bylo považováno za očividný tah 

proti Riegrovi. Krása začal vydávat na počátku října deník Čas. V listopadu jako druhý získal 

koncesi na vydávání Národních listů Julius Grégr.
126

 Rieger se přesto nevzdal a roku 1863 se 

znovu pokusil o získání koncese a tentokrát skutečně uspěl. Začal tedy vycházet Národ pod 

vedením redaktora Františka Šimáčka. Zde měly být prezentovány názory Františka 

Palackého, Františka Augusta Braunera, Františka Ladislava Riegra a několika dalších 

osobností českého politického života.
127

  

Další pozitivně působící událostí bylo zrušení cenzury 1. března 1863. C. k. knižní komise 

dále uvedla, že lipské balíky do jejich úřadu mají knihkupci nosit pouze tehdy, budou-li je 

chtít vyclít. Nově vydaný tiskový zákon (17. prosince 1862) přiřazoval tiskové záležitosti pod 

pravomoc soudů, do této doby spadaly do kompetence policejních úřadů. Tento krok 
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znamenal oproti dřívějšku větší právní jistotu. Odpadla preventivní opatření vůči periodikům 

a systém tří výstrah. A nakonec neméně důležitá změnou bylo, že zmizela podmínka, která 

dříve ničila mnohé snahy o zřízení periodik – nutnost získat koncesi k založení nového 

časopisu.  

Omezující pravidla, která tiskoviny prodražovala, byla postupně rušena i v dalších letech, 

roku 1874 byla zrušena inzertní daň, 1894 novinářská kauce a roku 1899 novinový kolek.
128

 

Avšak, jak uvidíme dále, uvolnění stísněných poměrů nebylo kdovíjak rozsáhlé a 

neznamenalo výrazné zlepšení poměrů. Úřady stále měly dostatek nástrojů, jak nepohodlné 

noviny perzekvovat. Tuto šanci hojně využívaly v českých zemích zejména v letech 1868 až 

1870, kdy Češi dávali najevo nesouhlas s rakousko-uherským vyrovnáním a bojovali za české 

historické státní právo.
129

 Byla také povolena dědičnost novinářských koncesí. Policejní úřady 

měly také nástroj ke ztížení novinářské existence. Pokud se jim nějaký tisk nezdál, mohly 

podat iniciativu ke konfiskaci. Její oprávněnost poté projednávalo státní zastupitelství. Právě 

státní zastupitelství se zabývala cenzurou, z důvodu případné konfiskace posuzovala obsah 

periodik před jejich expedicí.
130

 V 60. letech počet tiskových procesů výrazně vzrostl. 

V českých zemích bylo uvězněno mnoho novinářů a vydavatelů.  

Od vydání tohoto zákona až do roku 1914 (kromě válečného roku 1866) stoupal v českých 

zemích každým rokem počet vydávaných periodik. Nejvyšší nárůst byl v letech 1862 – 1871, 

šlo o 139% (1872 – 1881 59%, 1882 – 1891 71%, 1892 – 1901  63% a 1902 –1911 73%). 

Roku 1862 vycházelo celkem 98 periodik. Nárůst se týkal především českých periodik, 

kterým se postupně podařilo získat tržní převahu nad německými, jejichž počet od 80. let 

stagnoval, zatímco náklad českých se zvyšoval.
131

 

Z tohoto období pochází také příhoda, která vykresluje Pospíšilovu zásadovost. Dne 9. 

března roku 1869 bylo soudní řízení s redaktorem Pokroku Augustem Polákem. Autor byl 

kvůli článku Podstata cislajtanismu
132

 obviněn z rušení veřejného pokoje. Jako vrchním 

porotcem byl zvolen Jaroslav Pospíšil, porota tehdy rozhodla o Polákově nevině.
133

 Tyto 

trestní procesy byly veřejné a před porotním soudem si obžalovaný vždy volil jednací řeč. 
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Tiskové procesy se směly konat pouze v Praze. Bylo zvoleno 300 občanů a 24 náhradníků. 

Z těchto osob bylo pak pro každý tiskový proces vylosováno 24 jmen, které zasedly coby 

porotci, z nichž mohla každá sporná strana vyloučit šest lidí. Přijímání role porotce 

představovalo občanskou povinnost. O výsledku procesu se mělo rozhodnout během jednoho 

dne. Porotci se v něm rozhodovali v tajné poradě. Rozsudek o vině byl podmíněn 

tříčtvrtinovou většinou hlasů stanovených porotců. Podle tohoto rozhodnutí pak soud vynesl 

rozsudek.
134

  

V této době se skladba pražských knihkupců opět proměnila. Po smrti Ignáce Leopolda 

Kobera vedli firmu za nezletilého Karla náměstci František Augustin Urbánek a František 

Andres. Jan Reinitzer přejal se svým společníkem Rudolfem Popitzem podnik svého bratra 

Aloise. Závod Adolfa Schotta se proměnil v podnik Köhler a Schott. A ke sklonku roku 1869 

JUDr. Julius Grégr se svým společníkem Ferdinandem Dattlem založil nový, od začátku 

prosperující závod. V témže roce se etablovaly ještě firmy Aloise Hynka, Hermana Steinera a 

Josefa Sika. Počátek 70. let byl také plodný. Koncesi tehdy získali Theodor Mourek, 

František Kytka, František Augustin Urbánek a František Řivnáč přijal jako společníka svého 

syna Antonína. Vznikla i další knihkupectví, ale ta neměla dlouhé trvání, např. podnik Karla 

Trachty.
135

 Koncesi získal také Jan Otto, nakladatelská legenda 2. poloviny 19. st. Otto 

provozoval nakladatelství a knihkupectví. Jeho ediční plán byl rozmanitý. Vydával také 

časopisy Lumír, Paleček, Ilustrovaný svět a Zlatou Prahu spojil se Světozorem. Proslulost mu 

zaručilo vydávání Života zvířat od Alfréda Brehma a Ottův slovník naučný.
136

   

Ke konci sedmdesátých let se Grémium proměnilo na dvojjazyčnou instituci (1878). 

Veškerá prohlášení byla vydávána jak v češtině, tak v němčině.
137

 Reakcí na toto nařízení 

bylo založení nadace Deutscher Schulverein, která měla podporovat německé školství. Česká 

strana na to reagovala v prosinci 1880 založením Ústřední matice školské.  

4.4. Osmdesátá léta 

Ještě na počátku 80. let došlo k dohodě mezi Grémiem knihkupců a nakladatelů a 

obchodníky s uměleckými řemesly. Cílem bylo zajištění solidárnosti v obchodování s knihami 

vzhledem ke stálým krámským cenám. Výsledkem dohody byly podmínky a pravidla, dle 

kterých měly být mezi těmito subjekty navzájem otevírány účty.
138
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V roce 1883 obohatili knihkupeckou obec dva další knihkupci. Koncese byla udělena 

Františku Borovému a Františku Šimáčkovi. Na scénu vstoupil také František Topič, který se 

později zaměřil na vydávání uměleckých předmětů a na anglický a francouzský sortiment. 

Proslul také legendární obrazárnou, tzv. Topičovým salonem. Byl činný jak v Grémiu, tak ve 

Spolku knihkupců a nakladatelů.  

Zároveň v témže roce požadoval magistrát po Grémiu vydání soupisu všech knihkupců, 

jejich pomocníků, učňů a sluhů. Ze soupisu se dozvídáme, že v Praze působilo tehdy 51 

samostatných knihkupců.
139

 V polovině 80. let se akciová společnost Bohemia opět stala 

nakladatelstvím firmy Andreas Haase. Novými majiteli se stali Jaroslav Bursík a František 

Kohout. Firma Alexandr Storch se rozdělila a vedle původního obchodu tak vznikla ještě dvě 

knihkupectví, prvé Alexander Storch syn a druhé Rudolf Storch. Alois Srdce přejal závod 

zesnulého Emanuela Petříka. Na druhé straně činnost ukončili Václav Horký, František 

Härpfer, již dříve ukončilo činnost Slovanské knihkupectví Josefa Nováka a Josefa Richarda 

Vilímka.
140

 

Ve 2. polovině tohoto desetiletí se změnily jazýčky vah ve prospěch českého tisku a knih 

na úkor těch německých. Ještě na počátku 60. let to bylo přesně naopak. Knižní produkce 80. 

let v Praze byla jen z jedné pětiny německá. Na ostatní jazyky připadala tři procenta, zbytek 

byla českojazyčná produkce. 
141

  

Ačkoliv stále v edičních plánech vítězila zábavná literatura, od 80. let postupně docházelo 

k jejich zvědečtění. Významným faktorem zde byl rozvoj české vědy a kultury, který právě 

knihkupectví a nakladatelství podporovaly a snažily se svou produkcí reagovat na aktuální 

potřeby vědců. Událostmi, které zasáhly do rozvoje vědy, bylo rozdělení dvou institucí, a to 

pražské polytechniky na českou a německou vysokou školu technickou (1869) a Karlo – 

Ferdinandovy univerzity, také na českou a německou část (1882). V neposlední řadě bylo 

důležitým bodem založení České akademie pro vědy, slovesnost a umění v (1890). Vznik 

těchto institucí přinesl jednak rozvoj české vědecké literatury a také snižovalo dvojjazyčnost 

českých intelektuálů. V důsledku to znamenalo zvýšení poptávky po české knižní produkci. 

Charakteristickým příkladem je zmíněná encyklopedie Ottův slovník naučný.
142

  

Rok 1887 předznamenal pro Grémium knihkupců a nakladatelů pražských budoucí 

převrat. Do této doby stále platily stanovy z roku 1861, které se v průběhu let ukázaly 
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nedostatečnými. Základy, na nichž Grémium fungovalo, se změnily. Nové stanovy 

navrhovaly zvolení jen jednoho přednosty (dříve dva), který by měl na starosti téměř vše od 

jednatelských záležitostí až po pokladnu.  

Grémium následně začalo řešit s magistrátem další problém. Nesouhlasilo totiž 

s výkladem živnostenského zákona a jeho § 74. Šlo zde o to, do jaké kategorie mají být 

správcové dílen, faktoři, knihvedoucí, pokladníci atd. zařazeni. Grémium spor s magistrátem 

vyhrálo. Pomocníci, pokud vykonávali výše zmíněné funkce, se začali řadit do vyšší 

kategorie. Zmíněné stanovy byly zčásti schváleny až na jaře 1867.
143

  

V následujících letech se v Grémiu řešily národnostní spory. Do věci se vložil také nově 

vzniklý Spolek českých knihkupců a nakladatelů, který se snažil přispět ke zvýšení českého 

zastoupení v Grémiu. Když se 2. července 1887 konala valná hromada, z českých firem se 

dostavili téměř všichni členové. Pro již velmi starého a nemocného Pospíšila dojeli Jan Otto a 

Antonín Reinwart a dovezli ho do volební místnosti. Za předsedu byl zvolen Antonín Řivnáč, 

místopředsedou byl zvolen Gustav Francl.  

Výše zmíněný Spolek českých knihkupců a nakladatelů byl založen 3. listopadu 1882 a 

znamenal mezník, od nějž se věci začaly rychle měnit. Vedoucí představitelé Spolku byli 

zároveň i vedoucími v Grémiu. Spolek dosáhl založení prvního knihkupeckého časopisu 

Oznamovatel, který vycházel od 27. března toho roku. Časopis přinášel spoustu novinek a 

informací z knihkupeckého světa.
144

  

V tomto desetiletí vedlo Grémium s magistrátem ještě jeden spor, tentokrát o výklad 

zákona č. 39 ze dne 15. března 1883. Grémium poukazovalo na výjimečnost a důležitost 

knihkupeckého obchodu. Knihkupectví považovalo jako prostředníka mezi těmi, kteří 

duševně tvoří a těmi, kteří jejich práci přijímají. Grémium zdůrazňovalo, že málokteré 

povolání je v tak blízkém kontaktu s učenci, literáty a vzdělanci a které přispívá ke 

zdokonalování a vzdělávání lidí. Dle Grémia proto tuto činnost nemůže vykonávat každý a 

knihkupečtí zaměstnanci musí dosáhnout určitého stupně vzdělání.  

Každý zaměstnanec v knihkupectví, v uměleckých či hudebních obchodech spadal dosud 

pod odstavec II. § 75. Magistrát pod tíhou těchto argumentů zařadil gremiální členy pod 

odstavec II. § 73. Nakladatelská a knihkupecká činnost byla dále prohlášena za obchodní 
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jednání, čímž zaměstnanci těchto firem přestali být podrobeni živnostenskému zákonu, ale 

nově obchodnímu a účetní byli uznáni za osoby zřízené pro vyšší služby.
145

  

Koncem desetiletí gremiální řady prořídly. Zemřelo několik mužů, kteří stáli u počátků 

Grémia. 13. března 1889 zemřel ve věku 77 let J. Pospíšil. Heřman Dominicus, který stál 

v čele Grémia téměř 23 let, ho následoval 11. listopadu.
146
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5. Pospíšilova podnikatelská činnost 

5.1. Pospíšilovy kontakty 

Dochovaná korespondence Jaroslava Pospíšila podává svědectví o známostech a 

konexích, které si za svou kariéru vytvořil a které významným způsobem ovlivnily jeho 

podnikání. Právě tyto kontakty pomáhaly Pospíšilovi v jeho podnikání. Udržoval kontakty 

s osobnostmi z různých oborů, což bylo přínosné zvláště v tom, že tito lidé působili v praxi, 

znali tedy aktuální stav, problémy a potřeby daných oborů, vyznali se dobře v daném 

prostředí. Mnoho z nich působilo na školách či v různých výchovných a vzdělávacích 

ústavech, což bylo také značnou výhodou, neboť v této době vznikaly při takovýchto 

institucích knihovny a první, na koho se často tito zakladatelé obrátili, když začali plánovat 

pořizování knih, byl často právě Pospíšil.  

Autentický názor na nově vznikající knihovny zachycuje úryvek z dopisu profesora 

češtiny na olomoucké akademii Aloise Vojtěcha Šembery: „Školní knihovny přispívají, jak 

známo, velice k roznícení lásky k mateřskému jazyku, a on se z nich knihy duchem 

vlasteneckým psané, nejen dítkám ale i učitelům a jiným dospělým obyvatelům ke čtení 

dodávají.“
147

  

Tato praxe se ovšem netýkala jen známostí ze škol, ale např. i z různých spolků, jak 

uvidíme později u Tomáše Buriana
148

. Spolky, které hojně vznikaly, měly na rozvoj české 

literatury záslužný podíl. Snažily se podporovat znalost českého jazyka a rozšiřovat zájem 

nejen o českou literaturu, ale i o české časopisy a noviny.
149

  

Pospíšil od těchto lidí dostával také tipy na vydání nových knih. Posílali mu také cenné 

informace o tom, jak kterou knihu či časopis lidé přijali, co se jim líbilo nebo co naopak 

vytýkali. Takovéto informace byly pak velmi přínosné při tvorbě edičního programu. 

Fundamentální pro nakladatele a knihkupce byly zprávy o vyprodání knih, které už nejsou 

na trhu k dostání, ale lidé je stále potřebují. Vydání takové knihy pak znamenalo jistotu 

odbytu a příliv financí. Např. český historik a právník Antonín Rybička poslal Pospíšilovi tuto 

zprávu: „Kusy tyto, jak jsem se sám o tom přesvědčil, nejsou více v Praze na skladě a docela 

rozebrány, což ukazuje, že byly oblíbeny a že by zasluhovaly, aby se zase přetiskly a do 
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bibliotéky divadelní přijaty.“
150

 Jako stále žádané zmiňoval např. spisy Zmatek nad zmatek, 

Prostota venkovská, Jeden za všechny aj.
151

 Rybička si byl jist, že překladatelé, respektive 

jejich dědicové, nebudou dělat problémy a naopak budou nápad kvitovat s nadšením. Šlo 

především o potomky Jana Nepomuka Štěpánka, Františka Bohumila Tomsy a Josefa Vávry. 

Antonín Rybička se Pospíšila snažil přemluvit k vydání mravného spisu pro mládež Mentor 

od italského spisovatele Silvia Pellica.
152

 Knihu vychvaloval jakožto spis pro českou mládež 

velmi vhodný. Doporučoval, oproti předchozímu vydání, opravit jazyk a řeč, aby byly 

mladému publiku přístupnější.
153

 Na tomto příkladě lze ilustrovat, jak Pospíšilův ediční 

program byl ovlivňován lidmi z okolí jeho přátel a známých.  

 Jak již bylo řečeno, výhodou mnoha známostí byly informace o přijetí knihy 

čtenářstvem. Pospíšilův dobrý přítel Tomáš Burian mu zasílal informace o tom, jak byly 

knihy přijímány ve Vídni, např. o knize Perly české od Antonína Jaroslava Vrťátka, vydané 

roku 1855: „Perly české – co se tisku a úpravy týče – líbily se zde i v nejvyšších kruzích 

velice, a nemyslelo prý že ani, že by tiskárny a dílny pražské byly sto, aby mohly dílo takové 

k místu přivést.“
154

 

 Burian, který žil v Novém Městě u Vídně, své reference neomezoval pouze na běžné 

čtenáře, ale informoval Pospíšila i o recenzích ve vídeňských periodikách: „Ani jsem se Vám 

ještě nezmínil o Přemyslovcích
155

, kteří i v německých časopisech Vídeňských chvalitebné 

zmínky došly, já soudím, že jsou pro Čechy tím, čím Kollára Slávy dcera pro všecky Slovany, 

totiž ohněm k zahřání zmrzlého vlasteneckého ducha. Zajisté nám nemálo příznivců, jak 

obsahem, tak i sličným vydáním získají.“
156

 

Díky těmto zprávám Pospíšil viděl, jaké tisky jsou u čtenářů oblíbené, a mohl tak vytvářet 

ediční plán, který měl větší šanci na úspěch. Bohaté styky s lidmi i mimo České země 

Pospíšilovi pomáhaly ještě v dalším směru. Tito lidé se snažili rozšiřovat českou tvorbu 

v místě jejich působiště. Např. Bohuslav Nosák Pospíšilovi referoval o jeho aktivitách 
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v Panonii
157

, kde se snažil rozšiřovat časopis Květy. Psal, že se mu „poštěstilo na mnoha 

místech Květy co zábavu národní uvést.“
158

 Informoval také o podobných snahách jeho přátel, 

kteří se pokoušejí o šíření jazykově českých periodik v jiných částech této země.  

5.2. Distribuce knih a periodik 

V Pospíšilově korespondenci nacházíme četné stížnosti týkající se dodávávaní periodik, 

zejména Květů. Stížnosti se týkaly také ceny. Např. Tomáš Burian z vídeňského Nového 

Města, si stěžoval, že Květy, které kupoval ve Vídni, byly dražší, než kdyby je zakoupil 

v Praze. „Všecky své knihy jsem bral v knihkupectví Tendlerově ve Vídni, a za všecky jsem 

musel platit mnohem více, než určená cena jejich v Praze stojí, tak kupř. musím platit za 

časopis „Květy české“ ročně 5 zlatých
159

 12 krejcarů, za Muzejník 2 zlaté 30 krejcarů za 

Kroka po zlatým za svazek, a tak všudy; to je ukrutné natahování člověka; k tomu to všecko 

hrozně nepořádně dostávám, píšu-li mu, odpoví, že to z Prahy dříve nedostal a že to levněji 

dát nemůže, toť mezuje již se šejdířstvím.“
160

  

Z ukázky můžeme poznat, proč byl časopis dražší. Na vině byla především knihkupecká 

přirážka. Krom vyšší ceny k Burianově nespokojenosti přispívalo pozdní doručování. Některé 

výtisky mu nepřišly dokonce vůbec, takže se pak dotazoval Pospíšila, zdali by mu je, 

v případě, že má uvedené výtisky ještě na skladě, nezaslal on sám přímo. Jelikož problém 

s dodáváním Květů přetrvával, Burian se ve zlém rozešel s vídeňským knihkupcem Václavem 

Jiřím Dundrem, kterého v korespondenci nazýval „lhářem, podvodníkem a šibalem, který dělá 

ve Vídni Čechům hanbu“.
161

 Burian na vídeňské knihkupce později rezignoval úplně a 

nechával si knihy zasílat přímo od Pospíšila: „Já raději o něco většího nákladu snesu, než 

abych se celý rok nad lenivým dostáním po knihkupci zlobit musel.“
162

  

 Pospíšil mu navrhoval ještě jednu možnost, která by pro Buriana mohla být 

příjemnější. Kdyby Burian Květy dostával prostřednictvím pošty než knihkupeckou cestou, 

dostával by periodika včas a vyhnul by se tím i knihkupeckým přirážkám, které např. 

v případě zmíněného Tendlera byly vysoké. Za Květy požadoval místo dvou zlatých a 12 
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krejcarů pět zlatých a 12 krejcarů. Roku 1835 by ho Květy tímto způsobem stály půlletně dva 

zlaté a dvanáct krejcarů. Podle Pospíšila by prý postačilo ohlásit se u místního poštovního 

úřadu. Každá pošta dostávala počátkem nového roku tištěný výtah všech časopisů, na které 

byla zavázána přijímat předplatné.
163

 

Pospíšilovi Tendlerovo jednání vadilo, neboť v něm viděl další příčinu, „že se českých 

knih snad méně odbývá, než by se odbývat mohlo.“
164

 Avšak vídeňští knihkupci nebyli plně 

zodpovědní za opožděné zásilky. Pospíšil s Burianem se příčinou zabývali a snažili se ji 

vyřešit, protože situace byla pro Buriana dle jeho slov dále k nevydržení. „Nad míru jest 

špatně zřízeno, spíše dostanu knihy z Paříže než z Prahy, ba z Ameriky bych je spíše dostal, 

tam odtud přece jednou přijdou, z Prahy ale nic, na kom tu vina jest, to Bůh ví“.
165

  

Důsledkem těchto zmatků bylo, že mu chybělo několik časopiseckých čísel za předchozí 

ročník. Celá situace byla zkomplikována také pasivním přístupem knihkupce Josepha 

Tendlera, který veškeré Burianovy žádosti o chybějící čísla periodik odbýval s tím, že „z Čech 

nic dostat nemůže, že již do Prahy a i do Hradce Králové psal a že nic nedostává.“
166

 

Obdobným příkladem jsou identické stížnosti, které dostával Pospíšil od Aloise Vojtěcha 

Šembery, jenž pobýval v Olomouci. „Nemohu Vám zde zamlčet přetahování od zdejších 

poštovských.“
167

 Šemberu rozčilovalo, že ačkoliv pošta „dosti velké porto“
168

 bere, žádá ještě 

jednou tolik. Půlletně ho náklady přicházely na tři zlaté a 30 krejcarů.  Na závěr dopisu 

konstatoval: „Snadno se domyslíte, že takovéto přetahování nejvíce nakladateli škodí, a on 

každý, kdo posud časopis poštou odbíral, od dalšího odebírání upustí a raději nic nečte.“
169

 

Problém s distribucí byl fundamentální a řešili ho téměř všichni vlastenci. Někteří 

zastávali názor, že tyto problémy mají svůj podíl na nízkém odbytu české literatury a že 

negativně ovlivnily i její rozvoj. Např. slovenský spisovatel a novinář Jozef Miloslav Hurban 

tvrdil, že „kdybychom měli na všech místech dobrou poštu, trojnásob více by bylo lze 
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předplatitelů nasbírat.“
170

 Komplikace s dodáváním nejen periodik, ale i dalšího 

knihkupeckého zboží bylo považováno za jednu z mnoha překážek v rozvoji české literatury. 

Výstižně o tom psal Burian: „Jen kdybych všecko jednou dostal, pak bych nikdy více 

knihkupcům nepřišel, všecko bych sobě z Prahy po poště poslat nechal, raději dám zlatý více 

a mám to v čas, než abych se ustavičně zlobil, peníze napřed vydával a pak lží odbyt byl, toť 

pojímá všecku chuť ku koupi českých knih.“
171

  

Burianovo kritizování nevalného přístupu knihkupců kvitoval i Pospíšil. Zastával názor, 

že česká knihkupectví jsou spíše na závadu české literatuře než k jejímu užitku. Knihkupci se 

vyznačují prý především bezstarostností, ba až nevážností pro české knihy. K potvrzení svých 

slov dodává svou zkušenost, když zaslal balík knih s prosbou, aby byly v komisi přijaty, 

avšak do Pospíšilovy filiálky se vrátily přesně v takovém stavu, v jakém byly odeslány. 

Zásilka vůbec nebyla rozbalena.
172

  

K tomuto tématu bych dodala ještě jeden aspekt, který podle tehdejších vlastenců bránil 

rozvoji české literatury, a tím byla kritika. Pro samotné autory byla kritika často zastrašující a 

někteří se raději vzdali své tvorby, než aby se znovu vystavili kritickému soudu. Např. český 

spisovatel a kněz Josef Ehrenberger se zdráhal Pospíšilovi zasílat povídky pro Květy po 

předchozích zkušenostech s knihou Původní vlastenecké povídky, pověsti a báchorky. 

Nakonec ale svolil a Pospíšil a na knižní trh se vzápětí dostalo Kapradí. 

Nástup přísnější kritiky souvisel s tím, že se již každá kniha, která byla napsána v českém 

jazyce, nepřijímala s nadšením a absolutně bez výhrad. Začala se pomalu rozvíjet kritika, 

která ke knihám přistupovala bez vlasteneckých emocí a nebála se upozorňovat na nedostatky. 

Od roku 1843 se začala udělovat literární cena, záštitou nad celým projektem se chopila 

Matice česká.
173

  

Zmíněné problémy s distribucí zřejmě Pospíšila podnítily k myšlence založit ve Vídni 

vlastní knižní sklad. O tomto záměru se radil roku 1841 s českým novinářem a 

překladatelem Moricem Fialkou, který tuto ideu vítal s nadšením. "Byla by to veliká výhoda 

literatuře a našincům – dej Bůh, aby se to Vašnosti přece podařilo.“
174
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Pro tento podnik hledal Pospíšil obchodního partnera. Ambiciózní plán se ale 

neuskutečnil. Avšak později, roku 1853, si Pospíšil znovu zjišťoval ceny nemovitostí ve 

Vídni. Prostřednictvím Antonína Rybičky, který měl známého přítele na městském berním 

úřadě, se informoval o cenách několika domů ve Vídni, včetně nájmu či prodejní ceny za celý 

dům. Avšak z korespondence plně nevyplývá, za jakým účelem o tyto informace žádal.
175

  

Díky Burianově korespondenci také víme, že Pospíšil přijímal objednávky na knihy, jež 

ještě nevydal, ale měl je již v edičním plánu. O těchto knihách se nejčastěji čtenáři dozvídali 

z periodik, kde bývalo ohlášeno, že se daný tisk plánuje vydat. „Prosím též o předplacení na 

páně Šafaříkovy Starožitnosti, až vyjdou, račte mi je též s časopisy poslat, po poště toť se 

rozumí.“
176

  

Zde uvedu příklad oznámení Burianovy učebnice, která vyšla u Pospíšila roku 1839. Nad 

tímto oznámením se nacházela ještě jedna zpráva, tentokráte na knihu, která byla již na 

skladě. Šlo o spis Jana Marchala Pane! zůstaň s námi, neb se připozdívá (1839), který vyšel 

nákladem  Dědictví svatojanského. Byly zde uvedeny také informace o počtu stran, ceně a 

tiskárně (arcibiskupská knihtiskárna). „V tisku u Pospíšila se nachází nová, výtečná, při 

denně se více probouzející potřebě jazyka národního žádoucí, velmi praktická gramatika 

české řeči, pod tímto titulem: Ausführliches theoretisch-praktisches Lehrbuch der böhmischen 

Sprache für Deutsche.“
177

  

Burian u Pospíšila objednával také knihy pro čtenářský spolek, který společně s několika 

dalšími lidmi založil. Každý z členů přispěl finančními prostředky a za ty pak nakupovali 

noviny a časopisy. Spolek však neměl dlouhého trvání. Existence těchto spolků pomáhala 

křísit a šířit zájem o české knihy mezi širokou veřejností, neomezovaly se totiž pouze na své 

vlastní členy, ale snažily se působit i na mládež, na lidové a střední společenské vrstvy. 

Čtenářské kroužky a společnosti si zakládali lidé napříč společností, spolky zakládali 

řemeslníci, kupci, učitelé, mlynáři, své kroužky za tímto účelem zakládaly také jejich 

manželky.
178

 

Pospíšil při větším počtu objednaných knih udílel slevy, např. právě tomuto Burianovu 

čtenářskému spolku slevil čtvrtinu z celkové ceny a za ušetřenou částku jim zaslal nějaké 
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knihy navíc. „Při odkoupení tolika knih najednou snad by se levnější cena udělat mohla, a 

zato by se některá kniha přidat mohla, mladíky by tím pobídnuti byli ke kupování.“
179

 

U tohoto spolku se jednalo nejčastěji o objednávání historických knih.  Burian se 

angažoval také v obohacování besední knihovny při svém vojenském ústavu, a snažil se do 

této činnosti zapojit i Pospíšila. Pravděpodobně na základě pozitivní zkušenosti s knižními 

dary pro besední knihovnu obracel se na něj i později s podobnými nabídkami. Knižní dary 

byly u nakladatelů běžné, i Jan Hostivít Pospíšil několikrát věnoval knihy na dobročinné 

účely.  

Z opakovanosti Burianových díků lze usuzovat, že Jaroslav Pospíšil daroval knihy 

několikrát. Burian oceňoval především zasílané spisy pro mládež. Burian také inicioval 

darování knih nemocnici ve Vídni, kde stonalo mnoho Čechů. Doufal, že by tímto krokem 

mohl Pospíšil podnítit ostatní nakladatele k podobným činům a tím přispět „k útěše a poučení 

našich krajanů na lůžku nemocném úpějících“.
180

 Pospíšil se této iniciativy chopil a 

nemocnici věnoval české knihy vícekrát, jak lze soudit z Burianových chvál. Prostřednictvím 

Václava Hanky věnoval také několik knih muzejní bibliotéce. 

Ačkoliv by spory ohledně nízkých honorářů mohly naznačovat Pospíšilovu snahu šetřit na 

autorech a přílišnou úzkostlivost ve finančních záležitostech, jeho pohledávky u odběratelů 

mluví o opaku. V dochované korespondenci se nachází mnoho případů, kdy sami zákazníci 

žádají, často opakovaně, o zaslání účtu za obdržené knihy. Např. katolický kněz a spisovatel 

František Josef Sláma Pospíšila ke konci měsíce března roku 1836 urgoval, protože dosud 

nedostal účet za předešlý rok a v rámci hesla „častý pořádek základem dobrého přátelství“, 

žádal, aby mu byly zaslány a on je mohl zaplatit. Avšak toto jsou jen dvě ukázky, takovýchto 

upomínek obdržel Pospíšil více. 

Praxe při placení účtů za nakoupené knihy byla taková, že se neplatilo hned za každý 

odeslaný výtisk, zpravidla se částka uhradila až po uplynutí určitého období, kdy se sestavil 

účet za všechny prodané knihy daného časového úseku.  

 Na určitou nedbalost také odkazují případy, kdy Pospíšil poslal zákazníkovi balík 

s knihami, aniž by si je objednal. Pospíšil ke knihám nepřipojil žádný dopis, v němž by 

vysvětlil, co a kolik posílá, ani nic, co by se dalo nazvat účtem. Dotyčný pak často nevěděl, co 

s knihami dělat a proč mu přišly. Výjimkou ani nebylo, že příjemce balíčku vůbec netušil, od 

koho knihy přicházejí. Zde uvádím příklad z dopisu evangelického kněze a básníka Jana 
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Kollára. Jak se nakonec ukázalo, neznámé knihy, které k němu dorazily, nakonec byly 

skutečně od Pospíšila. „Asi před měsícem přišel mně cestou knihkupectví balík všelijakých 

knih českých, ale beze všeho psaní, takže nevím, ani od koho ani pro koho ani zač ty knihy 

jsou. Podle všech znamení však domýšlím se, že to poslání bude od Vás pro naši rozvodněním 

zrušenou školskou knihovnu.“
181

 Kdo je neoznačením zásilky vinen, není zcela jasné. 

V dopise Tomáši Burianovi Pospíšil napsal, že otálel s odesláním zásilky knih, protože neměl 

čas k balíku přiložit lístek a poslat zásilku bez lístku mu připadalo hrubé. Ovšem je nutné si 

uvědomit, že Burian byl jeho blízký přítel. Poslání zásilky bez jakýchkoli slov mohlo být 

způsobeno buď čistě Pospíšilovou zapomnětlivostí či vinou pomocníkovy roztržitosti. Že se o 

odesílané balíčky staraly i další osoby, nasvědčují lístky s označením „Sklad knih 

Pospíšilových“. Následující ukázka výstižně ilustruje, že k těmto chybám nedocházelo pouze 

sporadicky: „Též se při těchto shromážděních o ledačem mluvilo, a i na Vás došla kdesi 

žaloba, že prý o rozšiřování českých spisů příliš málo dbáte, je velmi slabě rozhlašujete, a pak 

knihkupci objednané nesprávně a nehned rozesíláte, na což já ovšem na nic sobě stěžovati 

nemohu.“
182

 

Jiná praxe zase byla, že k objednaným knihám přiložil i nějaký další tisk, který si dotyčný 

neobjednal. Čtenář si ji pak buď nechal, anebo ji poslal zpět. Často z toho důvodu, že už tento 

exemplář vlastnil. Avšak stejným způsobem to probíhalo i opačně. Autoři často zasílali své 

nově vzniklé knihy Pospíšilovi bez předchozího upozornění a žádali, jestli by se jich neujal. 

Zpravidla nejdříve poslali jeden exemplář na ukázku. Pokud Pospíšil následně souhlasil, 

putovala do Prahy zásilka s dalšími svazky. Jak vysvětluje Alois Vojtěch Šembera ve svém 

dopise Pospíšilovi, šlo hlavně o ekonomický důvod: „Zbytečných výtisků bych nerad 

rozesílal, poněvadž se to skrze kolek příliš zdraží.“
183

 Tyto zmíněné kolky znamenaly zvýšení 

finančních výdajů, ale byly nezbytné, neboť dokládaly, že byla uhrazena nepřímá daň, která 

se vztahovala na papír. Kolek vypadal jako malé razítko, jež se umísťovalo na titulní strany 

zboží. Výše kolku se stanovovala podle několika aspektů, např. druhem zboží, formátem a 

obsahem tisku.
184

  

                                                           
181

 PNP, LA, fond Pospíšil Jan Hostivít 1342, korespondence vlastní přijatá Jaroslav Pospíšil – dopis od Jana 
Kollára, 14. října 1848.  
182

 PNP, LA, fond Pospíšil Jan Hostivít 1342, korespondence vlastní přijatá Jaroslav Pospíšil – dopis od Tomáše 
Buriana, 15. října 1841.  
183

 PNP, LA, fond Pospíšil Jan Hostivít 1342, korespondence vlastní přijatá Jaroslav Pospíšil – dopis od Aloise 
Vojtěcha Šembery, 3. října 1840.  
184

 VOIT, Petr. Encyklopedie knihy starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. století a počátkem 19. 
století: papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a 
kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. 2. vyd. Praha : 
Libri, 2006, s 475. sv. 1.  



44 
 

5.3. Hromadné zasílání balíků 

Výjimkou také nebylo, že se posílaly hromadně knihy v jednom balíku pro více osob, 

které bydlely poblíž sebe. Ušetřily se tím nejen peníze, ale i čas. Mnozí odběratelé se snažili 

vyhnout dodávání knih prostřednictvím pošty a raději volili doručení zásilky pomocí 

prostředníka. Např. Antonín Rybička žádal Pospíšila, jestli by nebylo možné zasílat knihy 

prostřednictvím vídeňského univerzitního knihkupectví Karla Gorischka. Z těchto důvodů se 

také, pokud to bylo možné, využívala činnost komisionářů konkurenčních knihkupců. Opět 

Antonín Rybička navrhoval, že by Pospíšil mohl odevzdávat balíky knih do knihkupectví 

Ignáce Leopolda Kobera, odkud by prostřednictvím jejich komisionáře zásilky doručovali. 

Podobné to bylo i s osobní korespondencí. Dopisování bylo často nepřímé skrze nějakého 

prostředníka. Lidé, kteří bydleli poblíž, zasílali své dopisy jedné osobě společně. Využívalo se 

i pobývání některé známé osoby v daném místě, např. pokud odjel nějaký chlapec studovat do 

Prahy, dávali mu místní dopisy a on je pak odesílal společně s jeho osobní korespondencí. 

„Tento lístek Vám posílám po Josefovi Klemensovi ze S. Mikuláše, kterýž v Praze zůstane a 

tam se malířství učit má. Jest i druhý mladík odtud v Praze na studiích, jménem Ondřej 

Bartoš po těchto mi můžete, co byste žádali na známost dát, oni ti často s Mikulášem dopisují. 

Vy jako redaktor nemáte času celé listy psát, na kartičkách tedy můžete mně zprávy zasílat, 

kteréž ti mladíci do svých listů vložit mohou.“
185

  

Těchto laskavostí využíval i Jaroslav Pospíšil. Václava Hanku nesčetněkrát žádal, smí-li 

připojit i své psaní k Hankovu balíčku určenému určité osobě. V případě Hanky žádal 

nejčastěji o připojení korespondence pro Adama Rosciszevského.  

Pokud se stalo, že knihy dorazily nějakým způsobem poškozené, žádali objednavatelé 

zpravidla snížení ceny. Např. Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi dorazily knihy pro nedělní 

školu v Brezové pod Bradlom pošpiněné, a tak žádal, aby mu nebyly ceněny krámskou cenou.   

5.4. Produkce knihy - Vydání knih Tomáše Buriana 

Díky dochované korespondenci mezi Tomášem Burianem, důstojníkem rakouské armády 

a učitelem češtiny na vojenské škole, a Jaroslavem Pospíšilem, která je uložená v Památníku 

národního písemnictví, můžeme poměrně detailně zmapovat proces výroby knih 

v pospíšilovských závodech.  

Ačkoliv v Pospíšilově fondu prozatím nemáme k dispozici další archivní doklady 

k produkci knih, můžeme si na základě narážek v korespondenci Pospíšil / Burian učinit 

představu, jak u Pospíšilů vznikaly i knihy dalších autorů. Na osobě Buriana lze ilustrovat 
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odlišné přístupy autora a jejich vliv na produkci. V prvním případě uvidíme Buriana jako 

spisovatele, který po odevzdání rukopisu tiskaři do výroby knihy příliš nezasahuje. V dalších 

příkladech již vyžadoval, nejspíš na základě lehce negativních zkušeností, zasílání 

vytisknutých archů ke kontrole, což, vzhledem ke značné vzdálenosti, také spolu s dalšími 

faktory, přispívalo k prodloužení výroby. Možná je překvapením, že marginální rozdíl tkví 

v přístupu autora-nakladatele a autora, který své dílo prodává jinému nakladateli.  

5.4.1. Předpis služby pro sprostého vojáka, svobodníka a bubeníka cís. král. 

pěchoty  

Jako první nechal Tomáš Burian u Pospíšila vydat spis Předpis služby pro sprostého 

vojáka, svobodníka a bubeníka cís. král. pěchoty. Bylo by pravděpodobně přesnější použít 

výraz „u Pospíšilů“. Pražský závod ještě oficiálně patřil Janu Hostivítovi, ačkoliv jeho vedení 

a správu zajišťoval již Jaroslav. Veškerou domluvu ohledně vydání všech Burianových tisků 

zajišťoval též on, což potvrzuje i fakt, že Pospíšil žádal, aby Burian rukopisy a veškerou 

korespondenci zasílal přímo k Jaroslavovi do Prahy, kde se knihy měly tisknout. Zaslané účty 

po vytisknutí Předpisu vyhotovil také Jaroslav.  

První zmínka o vydání Předpisu se objevila 30. července roku 1832, kdy Jaroslav 

Pospíšil, který se zrovna nacházel v Hradci Králové a zastupoval nepřítomného Jana 

Hostivíta, sděloval Burianovi, že otec souhlasí s vytisknutím jeho knihy. Tento spis se tiskl 

ještě na náklad autora. 

Tomáš Burian již přicházel s hotovou představou, jak má kniha vypadat. Formát zvolil 

dvanácterku. Jako mnoho jiných spisovatelů, i on vybral písmo či např. papír podle toho, jaké 

typy vídal v časopisech a novinách. U tohoto spisu žádal vytištění „písmem latinským jímž 

Muzejník se tlačí“,
186

 stejný požadavek byl vznesen i ohledně typu papíru. Pospíšil mu v již 

zmíněném dopise sděloval přesné sumy za jednotlivé položky. Např. arch potištěný tímto 

písmem stál 11 zlatých.  

Kvůli vzdálenosti mezi Pospíšilem a Burianem bylo jasné, že obvyklé zasílání korektur by 

tisk prodloužilo a tak Pospíšil žádal, aby „rukopis k tisku připravovaný byl čistý“
187

, aby se 

vyhnuly případným chybám. Jaroslav ostatně v tomto případě ani nepočítal s tím, že by 

Burianovi zasílal vytištěné archy ke korektuře. Buriana ubezpečoval, že osobně první otisky 

zkontroluje podle rukopisu a případné chyby ihned opraví. Několik omylů se nakonec přece 

jen vyskytlo, za něž se Burianovi omlouval. 
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Podle Pospíšilových propočtů měly veškeré výlohy s tiskem a vazbou stát 50 zlatých. 

Cena za jeden arch se měla pohybovat od 19 zlatých 48 krejcarů. Předběžně Pospíšil plánoval, 

že spis bude mít dohromady dva a půl archu, takže by výsledné náklady byly 49 zlatých 30 

krejcarů, čímž by zbylo 30 krejcarů na výdaje s obálkou. Tisk obálky vzhledem k počtu 

exemplářů měl činit tři zlaté. Papír barevný tmavý na obálku by byl dva zlaté 30 krejcarů. 

Cena vazby se měla v průměru pohybovat od jednoho výtisku asi jeden krejcar, tedy za 1000 

exemplářů by cena činila 16 zlatých 40 krejcarů. Vzhledem k tomu, že archů bylo nakonec 

více, zvedly se i náklady. Následující tabulka podává přehled všech nákladů na vydání tohoto 

spisu. 

 

Přehled nákladů na vydání spisu Přepis služby pro sprostého vojáka,   svobodníka a 

bubeníka cís. král. pěchoty 

Položka 
Cena počítaná na 1000 exemplářů 

Zlatý Krejcar 

Jeden arch 19 48 

Dva a půl archu 49 30 

Jednotlivé položky Zlatý Krejcar 

Vazba 16 40 

Tisk obálky 3  

Papír na obálku 2 30 

Návěští, inzerce v novinách 1 12 

Tabulka č. 1 

 

Vytisknutí a svázání díla tedy trvalo zhruba 66 dní. Nakonec se jednalo o čtyři a půl 

archu, což bylo více, než předpokládali na začátku. Celkem bylo vytištěno 1000 výtisků, 

z toho jeden nechal Burian skvostně svázat a věnoval ho rytíři Janu Jeníkovi z Bratřic. Cena 

za čtyři a půl archu byla 89 zlatých 6 krejcarů.  

Dne 11. dubna 1834 byl obdržený rukopis již v sazbě a chystalo se vysázení prvního 

archu, který se měl tisknout 17. dubna. Aby měl Burian představu o tom, jak tisk vypadá, 

posílal mu Pospíšil 11. dubna hrubý otisk titulu, „kartáčem toliko způsobený, a tedy ovšem 

špatný. O tisk čistý, stejný, pečlivě bude staráno.“
188
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Z důvodu úspory nákladů navrhoval Pospíšil poté zaslání hotových exemplářů přes jemu 

známé vídeňské knihkupectví Carla Gerolda. Zásilka se jim pak měla odeslat s nápisem 

Burianova jména a odtud by ji odeslali jemu do Nového Města. Tuto možnost využívaly i 

v budoucnu.  

9. června byly exempláře již vytištěny. Požadovaný papír na obálky nebyl k dostání, proto 

Pospíšilové použili jiný tmavý typ, avšak téměř shodný s žádaným. Změny ve fyzické podobě 

tisků byly poměrně typické a v mnoha případech se autor knihy o těchto obměnách dozvěděl, 

až když jeho kniha byla vytištěna. V tomto dopise ještě Jaroslav Pospíšil sděluje, že učinil 

drobné opravy, aby text byl v souladu s novou ortografií.  

Za to, že Pospíšilové Burianovi knihu vytiskli, požadovali, aby si směli nechat 20 

exemplářů s „odrážkou provisí“
189

 k prodeji v jejich knihkupectví. Výše provize zpravidla 

byla čtvrtina (např. devět exemplářů místo 12 exemplářů).
190

 Krom těchto 20 exemplářů si 

ještě nechali čtyři a to pro cenzuru.   

Pro Buriana pak byly přínosné zprávy o přijetí Předpisu v Praze. Někteří vlastenci 

autorovi radili, aby při druhém vydání pozměnil název díla. Shledali totiž, že slovo služebný 

implikuje, že předpis má sám sloužit či že je službě podroben. A Václav Hanka autorovi 

vzkazoval, že dříve vydal podobný spis Cvičení ve zbrani, který by mohl Burianovi posloužit 

k upřesnění některých nejasností, které v jeho díle Hanka našel.  

Předpis měl nakonec špatný odbyt. Jak Pospíšila, tak Buriana to překvapovalo, poněvadž 

kniha byla řádně ohlášena v novinách, což bylo tehdy považováno za jistotu určitého odbytu. 

Prodej byl mizivý dokonce i v Hradci Králové, kde bylo tehdy mnoho vojáků ergo 

potenciálních kupců. 

5.4.2. Cvičení ve zbrani jednotlivých vojáků  

Téhož roku začaly i přípravy na druhém Burianově díle. Domluvy ohledně vydání spisu 

Cvičení se ve zbrani jednotlivých vojáků, řad a zdělků c. k. pěchoty začaly 11. prosince 1834, 

tehdy Jaroslav Pospíšil Burianovi sděloval, že jeho dílo rádi vytisknou. Tato kniha byla opět 

vydána na vlastní náklad autora.  

Tisknutí spisu bylo poměrně rychlé. Již 28. ledna následujícího roku Pospíšil Burianovi 

psal, že mají vytištěné dva archy a třetí je již vysázen a připraven k tisku. Kniha měla celkem 
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čtyři a půl archu a jejich vytisknutí a svázání trvalo zhruba 66 dní. 15. března byly knihy již 

svázané a připravené k odeslání do vídeňského Nového města, kde Tomáš Burian působil.  

Celkem bylo vytištěno 100 kusů ve formátu dvanácterky. Z toho 54 exemplářů zůstalo 

rovnou v Praze, přičemž čtyři byly určeny zdejší cenzuře. A jeden výtisk nechal Burian opět 

„pěkně svázat“ a darovat rytíři Janu Jeníkovi Jeníkovi.  

Stejně jako u předešlého díla došlo nakonec ke změně papíru na obálce. Byl použit prostší 

typ, ale Pospíšil se domníval, že to u tohoto typu díla to není na škodu, jelikož tento papír je 

vhodný u obálek, které se brzy pošpiní. Nastaly také problémy s nedostatkem tiskového 

papíru, takže byli nuceni použít psací papír, jehož jediný rozdíl oproti tiskovému papíru tkvěl 

v tom, že byl dražší.  

 

Náklady na vydání kníhy Cvičení ve zbrani jednotlivých vojáků 

1000 exemplářů Zlatý Krejcar 

Čtyři archy 44  

Půl archu  5 30 

Jednotlivé položky Zlatý Krejcar 

Papír 39 36 

Obálka – sazba, tisk 3  

Obálka – papír 2  

Vazba – 999 ex.
191

 8 19,5 

Náklady celkem  103 30,5 

Tabulka č. 2 

 

Služebný předpis a tento spis byly tištěny již antikvou, což pak Burian označil jako příčinu 

jejich nepříliš dobrého odbytu. Domníval se, že kdyby byly knihy vytištěny „literou 

německou“
192

, tedy švabachem, bylo by to lepší, poněvadž čtenáři na antikvu nejsou ještě 

navyklí. U dalšího spisu („Předpis služby sprostého vojáka, desátníka, sedláře, kováře a 

trubače při cís. král. jízdě“) žádal znovu švabach, na vysvětlení napsal: „proč, již víte“.
193
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5.4.3. Gramatika 

Mezi úspěšná díla, která Pospíšil vytiskl, patří další Burianovo dílo, a to proslulá učebnice 

české gramatiky pro Němce Ausführliches theoretisch-praktisches Lehrbuch der böhmischen 

Sprache für Deutsche. Podobná učebnice se v českém prostředí tehdy nenacházela, navíc 

Burian sám vyučoval český jazyk vojenské kadety, vycházel z praxe a znal chyby 

dosavadních učebnic. Pro Pospíšila byl toto výhodný a naprosto jistý a bezpečný podnik a 

proto, když mu Burian sděloval, že nedisponuje finančními prostředky a žádal ho, jestli by ji 

nevydal na vlastní náklad, Pospíšil souhlasil. Navíc měl u této knihy jistotu odbytu, protože 

Burian již na začátku avizoval, že budou ve vojenské škole potřebovat nové učebnice. „Vy, 

rozmilý příteli, budete prvním, jemuž jej k prohlédnutí podám, neb na Vás skládám v tomto 

ohledu všecku důvěrnost, a u Vás bych jej nejraději vytisknout dal, od Vás jej ponesu k panu 

Šafaříkovi, zastihnuli jej doma, a poprosím ho o jeho mínění o rukopisu.“
194

 

Povolení k tisku gramatiky od cenzury bylo uděleno 26. října 1838, kromě malé změny 

v předmluvě se nevyskytly žádné problémy. 18. ledna následující roku byly vytištěny už tři 

archy, přičemž čtvrtý se již začínal sázet. V této době podal také Pospíšil oznámení do Květů. 

22. května odesílal Pospíšil ke kontrole čtvrtý až šestnáctý arch. Ačkoliv dokončení gramatiky 

bylo předběžně plánováno na srpen, hotova byla až 19. října roku 1839. Vytisknutí gramatiky 

tedy trvalo téměř celý rok. Burian ke konci Pospíšila úpěnlivě žádal, aby tisk co nejdříve 

dokončil, protože chtěl podle ní začít učit již od následujícího školního roku. „Věřte mi, že 

mne to čekání a váhání již nad míru mrzí, za několik dní jest tomu rok, co jsem Vám rukopis 

k tištění podal, a ještě nejsem u konce!“
195

 

Zdržení tisku nebylo však zapříčiněno Pospíšilovou laxností. Tisk se pozdržel kvůli 

nedostatku vhodného papíru. O nouzi papíru v Praze se Pospíšil zmiňoval už 26. října 1838. 

Pospíšilovi se nepodařilo sehnat dostatek papíru pro celý tisk, neboť v té době přicházel jen 

po částech a často nestejný druh. Ve snaze nezdržovat více tisk gramatiky, uchýlil se Pospíšil 

k nouzovému řešení. Jelikož se mu nepodařilo získat najednou stejný typ papíru, musel od 

druhého archu použít jiný druh papíru „poněkud snědší“
196

, ale Pospíšil doufal, že se tento 

rozdíl po svázání ztratí. Gramatika byla tedy ve výsledku vytištěna na dvou rozličných 

papírech. Další překážkou se stal typ písma, jímž tiskli česká slova, jednalo se o větší antikvu. 

Tisk pozdržel nedostatek literek. Pospíšil psal, že německá firma, od které je objednal, 
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některé špatně vyrobila. O nové sice záhy požádal, avšak značně dlouho trvalo jejich 

doručení. 

Nejspíš na základě předchozích zkušeností, kdy vytištěné knihy obsahovaly mnoho chyb, 

žádal nyní Burian, aby mu byly zasílány již vytištěné archy k provedení dalších korektur. 

Toto zřejmě také přispělo k prodloužení, protože Burian archy často posílal zpět 

s vyznačenými chybami, kterých nebylo málo. „Prosím Vás, posílejte mi každý vytištěný arch 

ku přehlídnutí, neobdržíte-li v osmi dnech odpovědi, tedy jest arch bez chyb a Vy hned 

s tiskem pokračovat můžete, jsou-li chyby v něm, tedy ihned Vám psát budu.“
197

 

Že tato činnost nebyla nesmyslná, dosvědčuje korespondence, kde Burian Pospíšilovi 

vypisoval chyby, které v nich objevil. Na úpravě výsledného textu se podílel i Pospíšil. 

Burian mu k tomu dal svolení, avšak později ho již žádal, aby tak razantní přeměny nečinil. 

Jelikož tisk se stále protahoval, Burian nakonec od zasílání archů sám upustil, snaže se proces 

urychlit. Pospíšil také často otálel se zasíláním archů. Zasílání archů ke kontrole vyžadovali i 

jiní autoři, např. v dopise Františka Josefa Slámy nacházíme zmínku o odeslání opravených 

archů.   

Spisovatelé zpravidla nežádali mnoho, v drtivé většině určovali jen formát či písmo. Jejich 

požadavky se zpravidla týkaly jen ohledně formátu či typu písma, zbytek nechávali na 

dobrém vkusu Pospíšila. Např. Josef Ehrenberger ohledně vzhledu knihy „Ostruhy krále 

Jana“ určoval pouze písmo antikvu a ve věci pravopisu, aby se sazeč držel rukopisu, jinak 

„formát a ouhlednost vydání pozůstavuji vašnostinu krasochuti“.
198

 Pospíšil autorům zasílal 

na ukázku vytištěné archy, a např. František Josef Sláma při této příležitosti Pospíšilův návrh 

odmítl a napsal „písmo ale zdá se mi příliš drobné, a také trochu setřelé“, vytýkal ještě další 

nedostatky, např. ohledně vysázení marginálií, a navrhoval lepší řešení. Jedním 

z nejstručnějších autorů ohledně požadavků byl Václav Jaromír Picek, který u knihy 

Přátelství žádal jen „aby papír a tisk pěkný byl“
199

. Stejným způsobem přistupoval i stran 

honoráře: „přijmu, jak obyčejně platíte za arch a vybral bych ho nejspíš v samých knihách“. 

O fyzické podobě knihy se Burian odvolával na svá předchozí díla, která nechal u 

Pospíšila vytisknout. Žádal to samé písmo a papír jako u Předpisu, a dále stanovil, jak mají 

být vysázeny nadpisy. U nich navrhoval, aby byly vytištěny větší literou než zbylý text. 

Ostatní náležitosti nechával na Pospíšilovi se slovy, že on ví, jak vše udělat, aby byla kniha 
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sličného vzhledu. Stran obálky se opět odvolal na předešlý Předpis. Jen žádal jinou barvu. Na 

závěr ještě Pospíšilovi připomínal vyhotovení obsahu, který měl být umístěn vzadu.   

Vydání gramatiky provázela řada dalších nepříjemností. I Burian sídlící mimo Čechy se 

dozvěděl, že se v Praze rozšířily pomluvy o tom, jak ho Pospíšil k tisknutí gramatiky 

přemlouval, dokonce až nutil. Burian to okomentoval slovy: „Vy drahý příteli, musíte v té 

Praze mít hromadu závistníků a nepříznivců.“
200

 Po Praze se také šířily zvěsti o Burianově 

honoráři, což Pospíšila rozčílilo a snažil se zjistit, kdo je vynáší. Burian přiznal, že o této 

záležitosti mluvil s hrabětem Karlem Drahotínem Villanim a setníkem Hladkým. Avšak za ně 

se zaručil a odmítl domněnku, že by dotyčné informace roznesli právě oni.
201

  

Zajímavé je, že mezi Pospíšilem a Burianem nebyla sepsána žádná smlouva, dohoda byla 

uzavřena „rukoudáním“.
202

 Jistou roli mohlo hrát to, že byli dlouholetými přáteli. Dohodli se, 

že Burian dostane 100 zlatých jako honorář, k tomu deset výtisků gramatiky na velínovém
203

 

papíře. Později žádal o dalších 20 exemplářů, které potřeboval pro své přátele, ale i nadřízené. 

Bylo také stanoveno, že Pospíšil si ke každému výtisku smí přičíst krejcar, takže se mu 

veškeré náklady, vzhledem k plánovanému odbytu, měly bezpečně vrátit. 

O výši honoráře se později Burian s Pospíšilem ještě dohadovali. Burian si v dopise ze 

dne 12. září 1839 posteskl, že se k němu Pospíšil nezachoval spravedlivě a otevřeně napsal: 

„To je skrblictví, toť ovšem uznáte?“.
204

 Ale s honorářem byl nakonec spokojen, možná, že je 

vhodnější použít slovo smířen, v tomtéž dopise napsal: „stran honoráru jsem se vším, cokoliv 

mi dáte, spokojen“
205

. Pospíšil mu nakonec vyplatil více, za což mu byl Burian upřímně 

vděčný. Jádro příčiny, proč se na Pospíšila rozzlobil, tkvělo v tom, že mu „utrhl těch ode mne 

neprávě žádaných 10 exemplářů“
206

. Burian závěrem narážel na výše zmíněné pomluvy, ale 

slíbil, že od něj se žádných pomluv nenaděje. Na základě tohoto dopisu mu je Pospíšil 
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nakonec přiznal. Z této ukázky plyne, že se s Pospíšilem dalo domluvit, nestál tvrdě na svém 

a ve věci honoráře dokázal uznat, že si autor za svou činnost zaslouží vyšší odměnu. 

Burian obdržené výtisky opět daroval svým přátelům a kolegům. Dva výtisky na lepším 

papíru věnoval opět Janu Jeníkovi z Bratřic, kterého v korespondenci označoval jako „můj 

drahý příznivce“.
207

 Knihu na velínovém papíru věnoval básníkovi a politikovi baronovi 

Karlu Drahotovi Villanimu, o kterém hovořil jako o „mém milém žáku“.
208

 

Podle Burianových předběžných výpočtů mělo Pospíšilovi po prodeji zůstat přibližně 

1080 zlatých „neboli 50 procent slušného knihkupeckého rabatu s 80 zlatými nadbytku.“
209

 

Burian otevřeně napsal, že kdyby se s ním Pospíšil o tento zisk rozdělil a dal mu ještě 20 

exemplářů, jednal by „ještě uznaleji a spravedlivěji.“
210

 Burian výpočet zisku provedl na 

základě plánované objednávky na 200 – 300 exemplářů pro vojenský ústav.  

 

Náklady na 1000 exemplářů Ausführliches theoretisch-praktisches Lehrbuch der 

böhmischen Sprache für Deutsche 

Tisk a papír 700 zlatých 

Burianův honorář (peníze + 30 exemplářů) 220 zlatých 

Celkem 920 zlatých 

Tabulka č. 3 

Gramatika se měla původně prodávat za čtyři zlaté, ale Pospíšil cenu poté zvýšil na pět. 

Burian se ale obával, jestli toto navýšení nebude znamenat problém při koupi, protože již 

jejich referentovi ve vojenském ústavu oznámil cenu nižší. Navíc škola očekávala, že jí 

Pospíšil nabídne „znamenitý rabat“ při koupi tak velkého počtu exemplářů. Pospíšil jim 

vyhověl a nabídl jim slevu 25 %.  

Ačkoliv Pospíšilovu činnost Burian velmi často chválil a vyjadřoval mu podporu, v jedné 

věci se s ním neshodl. Týkalo se to rozdílné kvality tisků a jejich prodejní ceny. Burian 

shledával jako nevhodné, ba nemorální a rozhodně nevlastenecké prodávat knihy vyrobené 

z horšího materiálu za identickou cenu jako exempláře tištěné na lepším papíře. Kritizoval, že 
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Pospíšil dává tyto přednostní exempláře „váženějším osobám“.
211

 V tomto chování spatřoval 

neúctu k českému obecenstvu a žádal, aby za stejné peníze dostávali „alespoň na oko stejné 

zboží“.
212

 Tento Pospíšilův zvyk kastovat čtenáře označoval za nespravedlivý, „snad upřímný 

vlastenec, podávající v ošumělém kabátě utrhnuvší sobě od huby peníze, špatnější výtisk než 

vyfintěný, ale lhostejný boháč obdrží.“
213

  

 O budoucí odbyt gramatiky se staral hlavně Pospíšil. Krom oznámení v Květech 

posílal také výtisky několika lidem, aby o ní napsali recenzi a tím aby se dostala do širšího 

povědomí. Již v této fázi vzbuzovala gramatika zájem a sklízela vesměs pochvalu, a to i od 

významných osobností a autorit v oblasti českého jazyka, např. spisovatele, redaktora a 

slavisty Pavla Josefa Šafaříka, který v těchto letech vedl redakci Muzejníku, či profesora 

českého jazyka a literatury na Karlo-Ferdinandově univerzitě Jana Pravoslava Koubka, který 

nakonec podle této gramatiky začal přednášet namísto původní od Jana Nejedlého. Díky tomu 

se zvýšil odbyt a prý také nabyla „ještě většího jména“. 

Pospíšil měl z přicházejících uznání radost, neb doporučení od těchto autorit působilo 

příznivě na mínění ostatních lidí, ale zároveň Buriana připravoval na kritiku, která měla jistě 

přijít, a zdůrazňoval, že mnozí lidé chválí gramatiku jako „zajíce v pytli – a mnozí 

nepochybně, až vyjde, leccos k vytýkání naleznou a snad i s obmyslnou hanou se vyrojí“.
214

 

V Burianovu gramatiku však absolutně věřil: „Já pravím: že teprve vaší gramatikou Němce a 

málo vzdělaní Češi pravého návod k češtině obdrží, jehož posud neměli. I jsem vám za toto 

dílo nejen co nakladatel, nýbrž spíše co Čech díky zavázán.“
215

 Navíc prostřednictvím 

Burianových kontaktů ve Vídni se vyskytla naděje, že se o gramatice bude psát i ve 

vídeňských novinách.  Proto Burianovi zasílal s knihami i návěští k otištění v rakouských 

novinách.  

Zásluhou kontaktů s mnoha vlastenci získával předběžnou představu o recepci gramatiky 

u zbylé společnosti. Např. Alois Vojtěch Šembera, se kterým byl Pospíšil v písemném 

kontaktu, mu o gramatice napsal, že „Gramatika Burianova jest s velkou pilností složena a ke 

cvičení školnímu nad všecky předešlé dostatečnější.“ Avšak kritizoval některé části, které dle 

jeho soudu potřebují zjednodušit. Týkalo se to např. „časoslov“ (sloves) či příkladů v závěru 
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knihy, u kterých radil, aby byly příště lépe vybrané, spíše drobnější a zajímavější. Vytýkal, že 

některé tyto příklady jsou pro začátečníky příliš náročné a že se spíše hodí do obšírné 

chrestomatie, ne však, coby přídavek ke gramatice.
216

 Nicméně i přes tuto kritiku Pospíšila 

ujišťoval, že bude nabádat své studenty, aby si ji zakoupili. 

S odbytem problémy, jak se ostatně od začátku očekávalo, nebyly. Pospíšil Burianovi 

nadšeně sděloval, že obdržel nedávno zprávu od jakéhosi knihkupce z Krumlova o prodání 20 

exemplářů německému úřednictvu. Do budoucna se také objevovaly nadějné vyhlídky na 

další odbyt, např. synovec Pavla Josefa Šafaříka Janko Šafařík, který roku 1839 krátce 

pobýval v Praze, slíbil, že se čeština v Rusku bude vyučovat právě podle této Burianovy 

gramatiky. Pospíšil tuto zprávu kvitoval a dodával: „tedy by tato až do Asie se dostala! Veliké 

výhledy!“
217

 Po vytištění gramatiky zasílal Pospíšil několik exemplářů různým knihkupectvím 

a k zásilkám přidával vždy i návěští.  

Úspěch prvního vydání podnítil Pospíšila k myšlence vydat druhé, vylepšené a pokud 

možno stručnější. Obával se, že by brzy musel zákazníky odmítat, protože jich na skladě měli 

jen pomálu. Burian 26. srpna 1841 souhlasil. S uplynutím času od vytištění prvního vydání si 

uvědomil mnoho nedokonalostí, jež toto první vydání mělo a rozhodl se jej kompletně 

předělat a vylepšit. O úspěchu první gramatiky svědčí i fakt, že také jiní nakladatelé měli o ni 

zájem a snažili se pro druhé vydání Buriana získat. Ten však zůstal Pospíšilovi věrný.  

Při tomto druhém vydání byl Burian ve svých požadavcích ohledně vzhledu knihy 

konkrétnější a zřejmě, poučen z praxe při prvním vydání, i ve věci honoráře. Konkrétně 

stanovil počet exemplářů, typ papíru, zde se opět setkáváme s identifikací dle periodik či 

známých knih: „bělejším papíře než jest Čechoslovan, ačkoliv tento papír jinak dosti pevný 

jest.“
218

 Určil, kolik má jeden exemplář stát, přičemž cenu stanovil na dva zlaté, a zdůraznil, 

že se nesmí prodávat za vyšší cenu. Honorářem žádal 450 zlatých. Z této sumy měl Pospíšil 

odevzdat jménem Burianovým do Matice české 50 zlatých, Svatojanskému dědictví deset 

zlatých a zbylou sumu chtěl použít jednak na umoření dluhu, jenž u Pospíšila měl a jednak na 

knihy nové. Závěrem žádal vyhotovení jednoho exempláře na „na pěkném bílém (ale ne 

velínském), a 10 na prostém papíru.“
219
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Pospíšil přijal první část rukopisu koncem prosince roku 1841. 15. května následujícího 

roku se tiskl třetí arch a čtvrtý byl již vysázen. V této době plánoval Burian dokončení první 

části do tří týdnů. Slib splnil, 2. července 1842 byla kompletně dokončena první část, která 

měla dohromady zhruba deset archů.  

Dne 15. června obdržel Pospíšil rukopis druhé části a 6. listopadu následovala třetí část. 

Burian předběžně plánoval dokončení knihy na jaře, což se později ukázalo jako zcela 

nereálné. Pospíšilové Buriana žádali, aby s dokončením neprodléval vzhledem k nastalým 

nepřejícným okolnostem.  

Počátkem června téhož roku se Pospíšilové začali děsit rozsáhlosti gramatiky. Jaroslav 

v dopise sděluje obavy ze zvýšení nákladů za tisk a papír a zmiňuje i obavy ze zvýšení 

honoráře. Prozatímní odhad konečného počtu archů byl přibližně 40. Pospíšilové žádali 

zkrácení dosud nevytištěných částí. V této době se začali Pospíšilové totiž strachovat o 

budoucí odbyt. Tyto obavy byly také zvyšovány faktem, že druhé vydání gramatiky bylo 

tištěno ještě starým pravopisem, ačkoliv se již hojně tisklo v nové ortografii. Zejména dvě 

významné autority, Matice česká a Národní muzeum, tuto praxi prosazovaly.  

Čím více čas postupoval, prohlašoval Jan Hostivít, že se mu toto vydání nevyplatí a bude 

muset kvůli němu mnoho obětovat, ačkoliv uznával, že tato gramatika je mnohem lepší než ta 

první. Truchlivé výhledy podporovali i profesoři Jan Pravoslav Koubek v Praze a Alois 

Vojtěch Šembera v Olomouci, kteří přednášeli podle gramatiky
220

 učitele českého jazyka na 

vídeňské polytechnice Jana Nepomuka Konečného.  

Kdyby gramatika nebyla již téměř dokončena, je pravděpodobné, že by Pospíšilové od 

jejího dohotovení ustoupili. Jaroslav doslova napsal: „Avšak co naplat ducha tratit – věc tak 

valně dokročivší musí ku konci provedena být“.
221

 Do řešení krize se zapojil i sám autor a 

navrhoval prodávat gramatiku za levnější cenu a také dobrovolně snížil svůj honorář na 100 

zlatých z původních 450. Cenu gramatiky pak ustavovali podle ceny zmíněné gramatiky 

Konečného, jež stála jeden zlatý 20 krejcarů.   

Jelikož rok předtím došlo k předání pražské filiálky Jaroslavovi, Burianovy účty měly 

pokračovat u Jana Hostivíta.
222

 19. dubna 1844 se práce blížily ke konci, Burianovi byl 

odeslán ke kontrole dvacátý šestý až čtyřicátý arch. Pospíšil vyňal z gramatiky praktickou část 

a nechal ji vytisknout pod názvem „Malá chrestomatie“. Jednalo se o drobný spisek čítající 
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zhruba tři archy. Toto drobounké vydání zamýšlel především pro nemajetné „studentíčky“
223

, 

kteří si nemohli dovolit opatřit „za nějakých 12 stř. [íbrných].“
224

 celou gramatiku. 

24. května byly gramatiky připraveny k odeslání do vojenského ústavu, kde Burian učil. 

Odesílalo se tam 60 nesvázaných exemplářů. Exempláře určené pro Burianovu osobu se 

odesílaly později, protože se hned po dokončení tisku posílaly do Hradce Králové, kde se 

všechny knihy, jež vzešly z Pospíšilových filiálek, po dokončení tisku „vážily, tj. zbrožovaly“. 

Jaroslav vysvětloval, že se tato praxe činí na přání Jana Hostivíta. Burianovy exempláře pak 

z Hradce Králové zamířily zpět do Prahy a odtud do vídeňského Nového Města. 

Ačkoliv kniha byla dokončena až roku 1844, v impresu se nachází rok 1843, což bylo 

zapříčiněno tím, že se dokončení tisku tak dlouho protahovalo. „Nyní na konci celého díla 

vyznat musím, že jsem se s ním dost namrzel, zvláště proto, že jste s jeho dokončením tak 

náramně váhal, odtud pošlo i to, že nyní na čele spisu stojí rok 1843, ano již rok 1844.“
225

 

Poté, co byla kniha konečně dokončena, byl Burian zklamán, Pospíšilovi zaslal sepsané 

požadavky pro sazeče, ale sazeč se jimi v některých případech neřídil. Burianovi požadavky 

sepsané v „Napomenutí sazeči“
226

 sledovaly jeden hlavní cíl, a to přehlednost a snadnou 

orientaci v textu.  

V prvé řadě stanovil, aby se používaly rozdílné litery. Pro nadpisy žádal „silnější a 

černější literky“, aby se tak zřetelně odlišily hlavní nadpisové části od podřízených. Veškeré 

poznámky se měly umisťovat pod textem na kraji stránky a měly být označeny hvězdičkou, 

přičemž tento text měl být vysázen nejdrobnějším písmem. Burian doporučoval, aby měl 

sazeč stále při ruce výtisk prvního vydání, protože se na něj v rukopise často odvolával a bylo 

žádoucí, aby sazeč vše kontroloval. Napomenutí obsahovalo vysvětlení k Burianovým 

znakům v rukopise, např. užíval červenou barvu jako upozornění, aby sazeč dával bedlivý 

pozor. Dále ho nabádal, aby byl velmi pečlivý při kontrole posloupnosti číselného označení. 

Další napomenutí se týkala především odsazení určitých, především nadpisových a 

podnapisových částí od ostatního textu, Burian přesně udával, kolik řádků se má u jakých 

oddílů odsadit.  
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Burian neskrýval své rozčarování z výsledku. Ačkoliv Pospíšil slíbil, že mu bude posílat 

archy ke kontrole, slib úplně nesplnil. Některé se k Burianovi nedostaly vůbec, čehož on 

velice litoval, protože v nich pak zůstalo mnoho chyb.  

Na knize se tedy pracovalo čtyři roky. Takové prodloužení výroby tisku zřejmě zapříčinilo 

několik faktorů. Jedním z nich mohlo být zasílání vytištěných archů ke kontrole. Vliv mohlo 

mít také to, že Burian se stihl mezitím oženit, tudíž neměl již tolik času.  

Při přípravě druhého vydání byly na českém trhu ještě další dvě zdařilé gramatiky. Oběma 

vydáním Burianovy gramatiky neublížilo, že toho času byly na trhu dvě učebnice jiné. Prvá 

byla spisovatele a překladatele Vincence Pavla Žáka. Nejednalo se o čistě českou gramatiku, 

Burian ji nazýval „českomoravsko-slovácko-ziakovskou“
227

. Chválil, že je zdařile zpracovaná, 

ale ubezpečoval Pospíšila, že pro vyučování češtiny není vhodná. Vytýkal jí např. to, že není 

dobře přehledná. „Ale že jest velmi nepohodlná, neboť když v ní něco hledám, nic dříve 

nenajdu, až téměř celou knihu prohlídnu.“
228

  O druhé se v korespondenci zmínil Burian. 

Jednalo se o mluvnici Jana Nepomuka Konečného. Oproti Burianově byla nejen stručnější, 

ale i lacinější, což zřejmě způsobilo, že o ni byl také velký zájem. Proto Burian žádal 

Pospíšila, aby o chystaném třetím vydání jeho gramatiky informoval čtenáře ve svých 

novinách. Ačkoliv vyhlídky na odbyt druhého vydání nevypadaly dobře, nakonec i toto 

vydání bylo přijato stejně vřele jako předešlé a Pospíšilové byli posléze také spokojeni. 

Třetí vydání začali plánovat počátkem roku 1850. Burian si přál, aby ho to stálo co 

nejméně práce. Navrhoval, aby tato gramatika byla stručnější oproti předešlým vydáním, 

proto chtěl zkrátit některé kapitoly, např. o slovesech, předložkách, vynechat některé 

příklady... Také chtěl použít nový pravopis, aby bylo vydání nejnovější, proto Pospíšila 

nabádal, aby neopomněl poučit sazeče. Gramatika byla vydána ještě téhož roku 1850, Pospíšil 

později celé vydání prodal vídeňskému knihkupci Wilhelmovi Braumüllerovi.  

5.5. Cenzura 

S příchodem knihtisku se začala uplatňovat preventivní forma cenzury, kdy pověřené 

osoby kontrolovaly rukopis ještě předtím, než byla kniha dána do oběhu, což bylo často 

zdlouhavé. Právě tato praxe fungovala v Pospíšilově době. Přísnost cenzury se proměňovala 

v závislosti na politických rozhodnutích. Jedním z nich bylo nařízení vydané roku 1807, které 

přikázalo všem tiskárnám, aby odevzdávaly dokladový exemplář. Cenzurní dohled 
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vykonávalo v letech 1801 až 1848 policejní a cenzurní ministerstvo.
229

 Poté byla cenzura 

zrušena a cenzurní opatření byla upravována jednotlivými zákony.
230

 Cenzura nejen 

povolovala tisk knihy, ale zasahovala také do úpravy textu a distribuce tisků. Striktně byly 

zakazovány takové knihy, které byly označeny jako nebezpečné pro stát či církev, ale i tisky, 

které skandalizovaly osoby, rozšiřovaly falešné zprávy či způsobovaly rozruch ve 

společnosti.
231

  

Mnoho autorů se tedy právem obávalo, co na jejich tisk cenzura řekne a zda ho povolí. 

Mnohdy se snažili problematické pasáže upravit tak, aby tisk bez problémů prošel. Např. u 

zmíněné Burianovy gramatiky se Pospíšil podivoval, že v části se vzorovými dopisy „onen 

Slavatův k Valdštejnovi cenzurou prošel, ačkoli již v r. 1811, když jiné poměry panovaly.“
232

 

Pospíšil si to vysvětlil tak, že zřejmě pomohlo poznamenání informující o vytisknutí tohoto 

spisu v německém jazyce již v roce 1811. Snahu obejít cenzuru ukazuje i následující ukázka 

od Tomáše Buriana. Pospíšil vydával knihu, v níž se pojednávalo o stavění věží, a zřejmě se 

obával, aby cenzura tisk nezakázala s odůvodněním, že by někdo mohl chtít dle tohoto popisu 

postavit věž, což by mohlo být nebezpečné. Burian mu tedy radil, aby v případě zamítnutí 

namítl, že úplný popis těchto věží byl již otištěn v pruském vojenském časopise předešlý rok a 

není tedy důvod, proč by se tento spisek měl nyní veřejnosti zadržovat.  

Jiný případ lze vidět u Františka Josefa Slámy, který se zlobil nad tím, že mu cenzura 

přikázala vynechat důležité pasáže, kvůli kterým text ztrácí svou jednotnost a čtenáři tak textu 

plně neporozumí a mnozí nebudou chápat různé autorovi narážky. Obdobně se zarazil nad 

výslednou podobou svého článku Alois Vojtěch Šembera, jemuž byl v Květech otištěn článek, 

avšak s několika úpravami. V uvedené stati byla vynechána „nota o německých nápisech na 

silnicích a firmách řemeslnických.“
233

 

Zásahy cenzury se ovšem netýkaly jen obsahu děl, ale i jejich samotného výběru. 

Zmíněný Šembera si Pospíšilovi posteskl, že chtěl vydat Labyrint světa od Jana Amose 
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Komenského, ale „byl jsem od cenzury vídeňské odmrštěn“
234

, a hned dodával, že „Vysoké 

Mýto
235

, jenž nyní do tisku přijít má, velmi dlouho u cenzury vázne“
236

, přičemž se obával, že 

toto zdržení je předznamením budoucího zamítnutí. 

5.6. Reklama 

Jak moc důležitá byla pro autory upozornění otištěná v soudobých periodikách, napověděl 

už výše zmíněný Burianův Předpis služby pro sprostého vojáka, svobodníka a bubeníka cís. 

král. pěchoty. Jak autor, tak i spisovatel se u této knihy divili nízkému odbytu. Pospíšil 

nechápal, jak je to možné, protože kniha byla řádně zavčas oznámena v Květech.  

Podíváme-li se do Pospíšilovy korespondence, zjistíme, že nejčastějšími žádostmi, 

kterými byl zavalen, byly právě tyto „titule“ na nově vycházející knihy. Řada soudobých 

spisovatelů žádala Pospíšila o uveřejnění zmínky o vydání jejich díla v Květech, které Pospíšil 

redigoval. Takováto upozornění byla považována za půlku úspěchu při odbytu. Např. Alois 

Vojtěch Šembera, který vydal drobný kalendář, se divil, že o něj lidé nestojí, „ačkoliv knížka 

úhledná, fraktura pro lid tištěná a laciná. Kdyby pak se alespoň v poučných hospodářských 

listech zmínka jakákoliv byla učinila, aby se vědělo, že vyšla.“
237

 Avšak tento případ je 

poněkud odlišný od ostatních. Šembera sám nezaslal žádnému redaktorovi upozornění, 

očekával, že to za něj učiní jiní. Osobně totiž takto sám činil. Upozorňoval Pospíšila na nově 

vydaná díla jiných autorů a poskytoval mu tím možnost otisknout upozornění o jejich vzniku: 

„U Štorcha [Alexandra] vyšlo, chcete-li to snad oznámit“.
238

 Jelikož jeho kalendář tedy nebyl 

oznámen, měl špatný odbyt a Šembera na základě této zkušenosti nakonec konstatoval: „Bez 

ohlášení a zde onde povzbuzování není žádného odbytu“.
239

 Tato stručná výpověď výstižně 

charakterizuje důležitost oznámení knihy v mysli soudobých spisovatelů a nakladatelů. U 

následujícího díla o historii Mongolska již své zvyky Šembera přehodnotil a Pospíšilovi zaslal 

oznámení pro Květy. „Záleží mi na tom, by se spis ohlásil dřív, než zestárne, což se při 

knihách příležitostných, jako řečená historie, obyčejně během roku stává.“
240
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Při určování počtu exemplářů, které se mají vytisknout, se předem počítalo nejen s výtisky 

pro cenzuru, ale i s knihami pro časopisy a noviny, od kterých se očekávalo, že budou 

publikovat zmínku o nově vycházející knize a tak jí dopomohou k většímu prodeji. Např. 

František Josef Sláma, který sepsal historii Prachatic a vydal ji na vlastní náklad, Pospíšila 

žádal, aby neopomněl zaslat ještě jeden výtisk knězi a učiteli Josefu Václavu Justinovi 

Michlovi „s tím doložením, aby oni krátkou zprávu do Včely podál“.
241

  U Slámy je zřetelné, 

že někteří autoři si nevěděli rady, jak s prodejem knihy, kterou vydali na vlastní náklad, 

postupovat. Od Pospíšila obdržel také návěští, ale netušil pořádně, kam je vhodné je zaslat. 

Jak se později ukázalo, kniha se prodávala velmi špatně, takže zoufalý Sláma žádal Pospíšila 

o radu a pomoc, „aby spis ten přec nějaký odbyt nalezl“.
242

 Vydání knihy přímo nakladatelem 

pak mělo oproti této formě značnou výhodu, nakladatel měl vytvořené kontakty mezi 

knihkupci. Běžná praxe byla navíc taková, že si Pospíšil jakožto tiskař vyžádal opět provizi, 

tedy srážku z ceny knih, které zakoupil pro své knihkupectví.  

5.7. Inzerce 

V Pospíšilových tiscích se hojně nachází inzerce na jím vydané tisky. Anonce se vyskytují 

v různých podobách. Buď ve formě celostránkových titulních listů, např. v díle Dějepis 

národu českého od Jakuba Malého se na konci hlavního textu knihy nachází titulní strany 

druhého, třetího a čtvrtého dílu, přičemž na rubu těchto listů vysázel inzerci na další knihy, 

které byly k dostání v jeho skladu. Tato praxe byla již tehdy běžná a velmi často ji můžeme 

zahlédnout i v tiscích Jaroslavova otce.  

Seznamy dostupných knih se skládaly z názvu knihy, jména autora, ceny a zpravidla i 

krátkého obsahu, který informoval o obsahu knihy a snažil se čtenáře nalákat ke koupi knihy.  

Inzerce byla sporadicky tištěna na barevný papír.  

Jistou formou reklamy by se mohlo také brát tzv. nabídnutí v knize Přírodní léčení od 

Kappera. Autor zde oslovuje své čtenáře a sděluje, že je ochoten poskytnout jim radu buď 

osobně anebo písemně. Zároveň žádá, aby v případě písemného dotazu zasílali také „co 

nejdůkladnější vylíčení pacienta a jeho nemoci“.
243

 Závěrem tohoto nabídnutí však 

upozorňuje, že není medicínským lékařem, nýbrž že je doktorem přírodovědy a přírodním 

lékařem. 

                                                           
241

 PNP, LA, fond Pospíšil Jan Hostivít 1342, korespondence vlastní přijatá Jaroslav Pospíšil – dopis od Františka 
Josefa Slámy, 26. listopadu 1838.  
242

 PNP, LA, fond Pospíšil Jan Hostivít 1342, korespondence vlastní přijatá Jaroslav Pospíšil – dopis od Františka 
Josefa Slámy, 7. prosince 1839.  
243

 KAPPER, Emanuel. Přírodní léční dle Schrotha a Priessnitze. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1865, s. 99-100.  



61 
 

Méně časté jsou anonce na produkty a služby od jiných podnikatelů. S touto formou se 

setkáváme např. ve Velkém Národním Kalendáři na rok obyčejný 1870. V jeho závěru jsou 

otištěny nabídky na „Dokonalé vyhojení hniloby kosti“, „Doktora Rosy životní balzám“
244

 a 

nabídka Bedřicha Soumara, knihaře v Jičíně.  

Pospíšil se neomezoval jen na tisknutí katalogů, vydával také jednolisty či dvoulisty 

s nabídkou knih z jeho skladu. Některé nabídky byly přímo určeny konkrétnímu okruhu lidí. 

Např. u nabídky knížek pro mládež je v záhlaví natištěno: „Velebnému duchovenstvu, zvláště 

důstojným pánům vikářům, jakož i ctěnému učitelstvu a pánům vychovatelům schvalují se na 

dárky pro mládež následující spisy“.
245

 Zadní strana tohoto dvojlistu byla využita k otištění 

dalších tiskových předmětů, které byly u Pospíšila k dispozici, např. mapy a pilnostenky, což 

byly odměny pro žáky za pilnost a dobré chování. 

Podobný list vydal ku příležitosti obnovení Květů. Jeho cílem bylo informovat čtenářskou 

obec o obnově tohoto listu a získat subskribenty. Pospíšil ujišťoval čtenáře, že časopis bude 

pokračovat v předchozích šlépějích, avšak „s ohledem na změněné okolnosti a potřeby“
246

. 

Hlavní náplní měla být opět literatura, vědy a umění, doslovně je zde napsáno „všechny 

nepolitické záležitosti“.
247

 Také byli vyzváni všichni čtenáři, aby se neostýchali zasílat své 

dopisy s informacemi ze společenského života ze svých krajů či s dopisy z různých cest a 

výletů. V oznámení bylo napsáno, že jedině tak budou moci Květy podávat kompletní 

přehled.
248

 Tímto způsobem se na přelomu 15. a 16. století začalo novinářství rozvíjet. 

Informace byly předávány písemnou formou v podobě dopisů, ze kterých postupem času 

mizel jejich subjektivní charakter.
249

 Závěrem zmíněného listu bylo uvedeno, kdy bude 

časopis vycházet, kde a za kolik peněz je možno si ho předplatit. Současně s tímto 

informativním letákem rozesílal Pospíšil spisovatelům ještě jeden list, v němž je žádal o 

příspěvky do časopisu. Snažil se je nalákat také tím, že jejich honorář bude slušný a navíc 

bude růst současně s růstem odbytu.  
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5.8. Honoráře 

Autorský honorář, tedy odměna autorovi za jeho dílo, byla v 19. století stále ještě raritou. 

Autorské právo má své počátky v privilegiích, kterými panovník uděloval právo k tiknutí 

určité knihy tiskařům a nakladatelům. Právní ochrana samotného autora se začala rozvíjet až 

v 18. století a od 19. století se právní ochrana vztahovala na tzv. duševní vlastnictví autora.
250

 

Nízké odměny autorům či jejich neexistence byly pro nakladatele značnou výhodou, jelikož 

se jim tak neprodražovaly náklady na výrobu knih. Nižší náklady byly také důvodem, proč se 

uchylovaly k patiskům, což je přetiskování oblíbených děl v rozporu s vlastnickým právem 

původce.
251

 Častým úkazem také bylo, že autor platil náklady na výrobu knihy zcela sám.  

Spisovatelská činnost byla v 19. století dosud považována za dobrovolnou činnost, kterou 

umělec slouží společnosti, což ovlivňovalo odměňování autorů. Jak můžeme vidět u Pospíšila, 

spisovatelé si svou odměnu vybírali formou autorských výtisků, které následně prodávali 

sami. Nebylo výjimkou, že si autoři vybírali také i jiné knihy, které měl Pospíšil skladem. 

Dalším způsobem, jak si autoři mohli zajistit alespoň nějaké finanční prostředky, byly 

dedikace, tedy věnování knihy určité osobě, které sepisovali buď autoři, tiskaři, nakladatelé, 

editoři nebo překladatelé. Dedikací se autor ucházel o přízeň nebo finanční dotaci dedikanta, 

což byla mnohdy významná osobnost.
252

   

V Pospíšilově případě nejčastěji požadovali zhruba 50 až 100 exemplářů. Mnozí prosili o 

několik výtisků na lepším, zpravidla velínovém papíře. Ovšem počty těchto exemplářů byly 

nižší, dosahovaly přibližně deseti kusů. Tyto lepší výtisky byly určeny jako dary významným 

osobnostem či přátelům. Např. Tomáš Burian daroval výtisk své gramatiky na velínovém 

papíře na „vyšší místa“, výtisky na normálním papíře pak věnoval hlavně svým přátelům, 

např. Janu Jeníkovi rytíři z Bratřic a poručíku baronu Karlu Drahotínu Villanimu. Zmíněný 

Stránský žádal pouze dva „sličně vázané“
253

 exempláře, avšak žádal jen kvalitní papír, vazbu 

si zaplatil již sám, v dopise Pospíšila nabádal, aby je knihař bedlivě a čistě svázal. Nejspíš 
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narážel na předchozí zkušenost, kdy mu listy ze zaslaného exempláře vypadaly.
254

 Dalším 

způsobem autorské odměny byla kombinace jak finančního honoráře, tak autorských 

exemplářů. Těch bylo v tomto případě výrazně méně. Někteří spisovatelé si výši honoráře 

stanovili sami a pak čekali, zdali jim ho Pospíšil přizná. Takovým spisovatelem byl např. 

Tomáš Burian. Jiní finanční ohodnocení nechávali na Pospíšilovi a přesně si stanovili pouze 

počet exemplářů, které jim budou formou honoráře věnovány, tento způsob praktikoval např. 

Josef Ehrenberger, který se u povídky Ostruha krále Jana vzdal finančního ocenění, formou 

honoráře požadoval 30 obyčejných výtisků a šest na lepším papíře a k tomu Květy pro daný 

rok. U povídky Kapradí určené pro Květy se Ehrenberger k finančnímu ocenění vyjádřil takto: 

„Abych za práci předloženou slušně honorován byl, a to dle možností nakladatele“
255

 a aby 

tato povídka byla také vytištěna samostatně. Přál si, aby mu Pospíšil vyhotovil 15 exemplářů.  

Avšak v této době bylo také mnoho spisovatelů, kteří vlivem vlasteneckých ideálů chtěli 

především své dílo zpřístupnit lidem a otázka honoráře pro ně byla až na druhém místě. 

Zmíněný Burian při tisknutí gramatiky napsal: „Myslíte-li že by se snad gramatice lepší odbyt 

zjednal, kdyby se laciněji prodávala, toť já ihned se uvoluji ustoupit od přislíbeného mně 

honoráru až na jedno sto zlatých.“
256

 

Samozřejmě se dohoda ohledně honoráře lišila autor od autora. Na příkladu básníka 

Václava Jaromíra Picka si můžeme demonstrovat případ, kdy autor žádá o vydání spisu na 

náklady nakladatele. Pickovo dílo Přátelství zamýšlel původně vydat na náklady Matice, to 

však nevyšlo, a proto se obrátil na Pospíšila. Navrhoval mu, aby Pospíšil přejal náklady za 

tisk a sklad, přitom se zavazoval, že mu „svým časem dokázanou škodu vynahradí“
257

, také se 

vzdal honoráře a výtisků zdarma. Alespoň do chvíle, dokud nebude jasné, zdali se toto dílo 

Pospíšilovi vyplatí. 

Honoráře se zpravidla vypočítávaly tak, že se určila cena za jeden arch, která se poté 

sčítala. Např. Tomáš Burian za druhé vydání gramatiky, která měla zhruba 40 archů, dostal 

170 zlatých. Za článek o puškařství, který byl otištěn v časopise, obdržel 17 zlatých 30 

krejcarů.
258

 Jak již bylo řečeno, Burian původně žádal honorář značně vyšší, ale vzhledem 

k vzniklé panice z budoucích ztrát za toto vydání gramatiky dobrovolně sám slevil. 
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V porovnání s ním měla Božena Němcová za Babičku honorář 151 zlatých a za Národní 

báchorky 308 zlatých. A přesto se zato na Pospíšila strhla bouře výčitek.
259

 

Ve smlouvě k ilustrovanému dramatickému albu mezi Ignácem Leopoldem Koberem a 

Vítězslavem Hálkem je honorář stanoven čtyři zlaté za jednu stranu, včetně titulního listu. I 

kdyby daný tisk měl jen 100 stran, výše honoráře značně převyšuje částku, kterou dostala 

Němcová.
260

 Zde je však nutné přihlédnout ke skutečnosti, že se jedná o odlišné typy 

publikací. Obdobný příklad lze vidět ve smlouvě mezi Koberem a lexikografem Jakubem 

Malým o jeho redaktorské činnosti na Riegrově slovníku naučném. Bylo ustanoveno, že Malý 

bude dostávat za každý sešit v rozsahu tři a půl archu 40 zlatých a za tří archový sešit 34 

zlatých 20 krejcarů.
261

  

Zde uvádím také žádost Jana Novotného. Ten žádal Pospíšila o zálohu, aniž by odevzdal 

alespoň část rukopisu. Ovšem Pospíšil nejdříve požadoval alespoň ukázku rukopisu jako 

záruku, že autor na textu skutečně pracuje. Jelikož Novotný nic neměl a nebyl schopen hned 

něco napsat a Pospíšilovi zaslat, spolupráce byla ukončena.   

Pospíšilovy spory ohledně honorářů byly naznačeny již v předešlé kapitole. Božena 

Němcová nebyla zdaleka jedinou autorkou, která měla s Pospíšilem neshody. Někteří autoři 

s nízkým oceněním souhlasili, jiní nabídku nepřijali a šli k jinému nakladateli. Např. v dopise 

Tomáše Buriana nacházíme zmínku, že u Pospíšila chtěl Karel Slavoj Amerling nechat 

vytisknout svou mluvnici francouzského jazyka, ale nabídnuté dva výtisky honorářem se mu 

zdály nedostačující a od Pospíšila proto odešel.
262

 

Z nízkých honorářů byli obviňováni i další nakladatelé, jak dosvědčuje dopis od českého 

novináře a spisovatele Ferdinanda Čenského, v němž si Pospíšilovi stěžuje na jednání 

některých nakladatelů, když mají vyplácet honoráře. Jmenovitě se jednalo o českého politika 

a novináře Jana Stanislava Skrejšovského, od kterého prý dosud nedostal „ani groše, od 

[Františka Augustina] Urbánka, ani krejcar od [Eduarda] Grégra ještě ani vindry jsem 

neviděl honoráře. Urbánek poukázal mne k „Všem svatým“, Eduard Grégr až prý po žních 

sběratelé Matice lidu příspěvky zašlou.“
263

 Z pohledu Čenského jednal se spisovateli nejlépe 
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Václav Vlček v revue Osvěta. S vytištěným článkem vždy prý současně zaslal i honorář „o 

jakém se ještě spisovatelstvu českému nesnilo.“
264

 

Nelze však říct, že by všichni autoři, kteří u Pospíšila vydali knihu, byli nespokojeni po 

finanční stránce. Je pravda, že pochvalných zmínek o Pospíšilovi jakožto nakladateli je 

v korespondenci poskrovnu. Jednou z těchto výjimek byl např. český spisovatel Antonín 

Stránský, kterému u Pospíšila vyšel zpěvník. Na závěr dopisu, v němž se upřesňovaly 

informace ohledně tisknoucího se díla, Stránský napsal: „jevím své přání, aby toto čtvrté 

vydání netoliko vlasti prospělo, ale i panu nakladateli se odměnilo.“
265

 Obdobně to bylo i 

s Tomášem Burianem. Zde je ovšem nutné vzít v úvahu, že Burian a Pospíšil byli blízcí 

přátelé.   

5.9. Dedikace 

V souvislosti s výše uvedeným Pickem se nabízí zmínit tehdejší problémy s dedikacemi. 

Jak již bylo uvedeno, Picek u Pospíšila vydal několik děl. U spisu Přátelství se vyskytl 

problém právě s dedikací, Picek se o tom vyjádřil: „Ta milá dedikace i mně dělá vrtačky“
266

. 

Hrabě Johann Wilhelm Wurmbrand-Stuppach dedikaci sice přijal a na básně se podepsal, leč 

k tomu došlo už roku 1843 a tehdy k tisku nakonec nedošlo. Jak Pospíšil, tak Picek si tedy 

nebyli nyní jisti, zdali je povolení k dedikaci stále aktuální. Proto museli pro tento nový 

rukopis získat „plnomocenství pana hraběte“.
267

 Nejdříve chtěli jít pouze za advokátem 

Karlem Helmingrem, který pro hraběte pracoval a měl od něj plnou moc, tudíž by pak stačil 

jen jeho podpis. V případě, že by si netroufl zastoupit hraběte v této věci, napsali by následně 

dopis určený přímo hraběti, avšak opět skrze Helmingera, protože „on vždycky ví, kde se pan 

hrabě zdržuje.“
268

 Snahu získat pro dedikaci osobu, která je významná a ve společnosti známá 

a která by pomohla zvednout prestiž knihy, dosvědčuje i Pospíšilův nápad dedikovat nějakou 

českou knihu rakouské arcivévodkyni Žofii Frederice Dorothee Vilemíně, o níž se doslechl, 
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že se učí češtině. Ačkoliv sám nevěděl, „která princezna to jest“
269

, považoval to za velmi 

šťastné, kdyby svolila k dedikaci „nějakého českého spisu“.
270

 

O tom, jak ožehavá dedikace byla, svědčí i Pospíšilova potřeba mít povolení k dedikaci 

přímo od dedikované osoby, tak tomu bylo např. u Burianova spisu Předpis služby pro 

jezdectvo. Burian ho však uklidňoval, že potvrzení přímo od knížete Jana Lobkowicze není 

zapotřebí, avšak kdyby přeci jenom nějaké dosvědčení nutné bylo, prý by postačilo ukázat 

tento Burianův dopis.
271

  

5.10. Pospíšilova korespondence 

Dochované dopisy napovídají mnohé jak o Pospíšilovi samotném, tak o soudobé 

společnosti a aktuálním dění. Krom řešení stavu českého jazyka a literatury byla častým 

námětem konverzace také česká politika, o které již byla řeč.  

Dalším motivem byl pravopis a pravopisné změny, ke kterým postupně docházelo. Jak je 

typické, národ se rozdělil na dvě nesmiřitelné části, kdy jedna žádala konzervativní přístup a 

druhá směřovala k celkem výrazným pravopisným změnám. Tomáš Burian chtěl zřejmě 

sepsat pro Květy své mínění o novém pravopisu, který se mu nelíbil, ale Jaroslav Pospíšil mu 

sděloval, že ho Pavel Josef Šafařík žádal, aby žádné mínění do Květů ohledně pravopisů 

nepřijímal, ani pochvalná, ani ta odmítající. Přál si, aby byl věci ponechán volný a přirozený 

průběh. 

Od 40. let 19. století se český pravopis začal osvobozovat od pozůstatků bratrského 

pravopisu. Podle etymologie se zavedlo psaní „si“, „zi“ i „sy“, „zy“ a také „ci“. Používání 

antikvy namísto fraktury způsobilo odstranění spřežky „ʃʃ“, namísto které se začalo užívat 

písmeno „š“. Délka samohlásky „i“ byla nyní označována diakritickým znaménkem (dříve se 

označovala pomocí písmena „j“). Litera „j“ začala nově označovat konsonant „j“, který dosud 

označovala litera „g“. Používání diakritického znaménka nad písmenem „g“ pro označení 

konsonantu „g“ tak přestalo.
272

 Roku 1842 bylo vydáno rozhodnutí, aby veškeré spisy 

v českém jazyce vydávané Maticí českou byly tištěny tímto skladným pravopisem.
273

 

Pospíšil se na pravopisné spory dokázal dívat s odstupem. Chápal, proč jsou někteří lidé 

tak silně proti plánovaným změnám, ale zároveň uznával výhody, které změny přinesou. 
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Nový pravopis shledával jednodušší, zejména pro ty, kteří se češtinu budou učit. Viděl v něm 

také šanci na lepší písemné domluvení s Poláky a s Uhry. Na Burianův argument, že změnou 

pravopisu se zneváží úcta k práci jejich předků, argumentoval, že „my můžeme naše předky 

dle zásluh jejich vážit a ctít a proto přece uznávat, že to ono lépe činit se dá“
274

 a dodával, že 

„potomstvo naše, kteréž za dobré opravy náš žehnat musí.“
275

 Pospíšil se obával jediného, a to 

jak české čtenářstvo tuto změnu přijme a „zdali by se povšechným ji uvedením nerozhořčilo a 

sice tak, že by snažení naše literární vůbec se zarazilo? Obávám se, že ano.“
276

 

Celkově se však vyjádřil, že proti těmto pokusům není a raději chtěl nechat vydat několik 

knížek novým pravopisem, aby se samo ukázalo, ujmou-li se změny či ne. Ačkoliv jako 

nakladatel by prý proti těmto novotám měl bojovat „jelikož ony náramně odbyt škodit 

hrozí“
277

, přičemž hned dodává, že posud žádné knihy novým pravopisem nevydal a zatím to 

nemá ani v úmyslu. Z praxe se proti novému pravopisu stavěl především kvůli faktu, že by 

„čárka nad i totiž, při malých písmenech beztoho nedosti znalá obrousila by se častým tiskem 

tak, že by brzy skoro co pouhý puntík vypadala, a jaký potom rozdíl mezi takovým a 

obyčejným i? O oči by pak člověk přijít mohl, kdyby to náležitě rozeznat chtěl“.
 278

 Závěrem 

lze ale říct, že se ke změnám stavěl spíše kladně. Z pozice nakladatele se však obával, že se 

zavedením nového pravopisu nastane ještě mnoho nesnází, zejména při korekturách, kdy by 

se mu nový způsob se starým pletl.  

Ve výše citovaném listu z roku 1841, kde řešili přijetí nového pravopisu, pak Pospíšil 

plynule přešel ke shrnutí užívání češtiny v Praze. Buriana, který to v dalším dopise vítal 

s potěšením, informoval, že se Pražené přestávají stydět mluvit česky na veřejnosti, a jak 

vypozoroval, že „česky na ulici mluvící přátelé již skutečně s posměchem okolojdoucích 

(aspoň ne tak nestoudně projevovaným) se nepotkávají“.
279

 Vyjádřil pevné přesvědčení, že 

„za padesát let více češtiny než němčiny v Praze rozléhat se bude. Vždyť pak jiní čas po čase 

Prahu navštěvující mluví o patrném přibývání veřejně česky mluvících“
280

. Pospíšil zmáhání 

                                                           
274

 PNP, LA, fond Pospíšil Jan Hostivít 1342, korespondence vlastní odeslaná Jaroslav Pospíšil – dopis Tomáši 
Burianovi, 24. října 1841. 
275

 PNP, LA, fond Pospíšil Jan Hostivít 1342, korespondence vlastní odeslaná Jaroslav Pospíšil – dopis Tomáši 
Burianovi, 24. října 1841. 
276

 PNP, LA, fond Pospíšil Jan Hostivít 1342, korespondence vlastní přijatá Jaroslav Pospíšil – dopis od Tomáše 
Burianovi, 24. října 1841. 
277

 PNP, LA, fond Pospíšil Jan Hostivít 1342, korespondence vlastní odeslaná Jaroslav Pospíšil – dopis Tomáši 
Burianovi, 24. října 1841. 
278

 PNP, LA, fond Pospíšil Jan Hostivít 1342, korespondence vlastní odeslaná Jaroslav Pospíšil – dopis Tomáši 
Burianovi, 24. října 1841. 
279

 PNP, LA, fond Pospíšil Jan Hostivít 1342, korespondence vlastní odeslaná Jaroslav Pospíšil – dopis Tomáši 
Burianovi, 24. října 1841. 
280

 PNP, LA, fond Pospíšil Jan Hostivít 1342, korespondence vlastní odeslaná Jaroslav Pospíšil – dopis Tomáši 
Burianovi, 24. října 1841. 



68 
 

češtiny připisoval především „drženým národním zábavám“
281

, a vzápětí dodal, že „Besedy 

naše byly vždy tak ochotně a tak plně navštěvovány – taktéž i české hudební akademie, i 

divadlo české mnohem četněji se navštěvuje nežli před 10ti – sty lety.“ 
282

 Vlastenci si mezi 

sebou také nadšeně sdělovali o významných osobnostech, které se česky učí. Např. Burian se 

radoval nad zprávou, že mladý arcikníže František „pilně se češtině učí a jak rád s ní 

mluví.“
283

 Další takto oslavovanou osobou byla arcivévodkyně Žofie, o níž již byla řeč.  

Burian byl po těchto informacích z domova lačný a vždy Pospíšila žádal, aby v tom 

nepolevoval. Díky tomu, že se Pospíšil účastnil řady společenských sešlostí a odborných 

přednášek, poskytoval Burianovi pohledy do tehdejší pražské vlastenecké společnosti často a 

detailně.  

Jak je již možná patrno z výše citovaných dopisů, Burianovy dopisy byly bohatým 

zdrojem informací, zejména o Pospíšilově praxi, avšak stejně tak cenné jsou i listy Jaroslava 

Pospíšila určené Burianovi do Nového Města ve Vídni. Obsahují významné zprávy o životě 

tehdejší společnosti. Pospíšil mu podrobně referoval o vlasteneckých kruzích, zejména 

novinky z Prahy. Některé zprávy dnes pobaví. Např. koncem prosince roku 1871 Buriana 

informoval, že „Staroměstská věž začíná se klonit, kdo ví, nezřítí-li se, dokud tento dopis 

obdržíte.“ 
284

 

Ačkoliv se s Burianem osobně vídali velmi zřídka, prostřednictvím korespondence se 

z nich stali velmi blízcí přátelé. Nejenže se s ním Pospíšil radil ohledně vydání některých 

knih, ale sdílel s ním i různé obavy a strasti. Jako příklad poslouží problémy s vydáváním 

almanachu Vesna. Pospíšilovi se nedařilo získávat dostatečný počet příspěvků. Jakožto 

příčinu udával hlavně přísnou kritiku. Nedostatkem spisovatelů byl upřímně zaskočen, jak 

vyplývá z poznámky „Kdo by to, nejsa poučen, uvěřit mohl?“
285

 Zcela jiného druhu je 

stížnost, že vydal v Květech jakousi básničku (blíže nespecifikoval), ale autor (nejmenován) ji 

z nedostatku trpělivosti zaslal později i do Včely Janu Nepomukovi Štěpánkovi. Jak Pospíšil, 

tak Štěpánek s vydáním básničky otáleli, až nakonec, zcela nezávisle na sobě, ji vydali ve 
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stejný den, takže báseň nakonec vyšla jak v Květech, tak i ve Včele.
286

 Pospíšil k tomu ještě 

poznamenal, že „Štěpánek se na to velice mrzel“
287

, jelikož básničku rozdělil na dvě části, 

zatímco Pospíšil ji otiskl celou najednou. Při tištění druhé části si Štěpánek prý neodpustil 

přidat k ní své podivení nad touto situací.   

Pro Buriana bylo také výhodné mít v Praze někoho blízkého, poněvadž mu Pospíšil 

pomáhal vyřizovat nejnutnější záležitosti, např. objednávání periodik a knih. A velkou 

výhodou samozřejmě bylo, že Pospíšil byl vlastníkem Květů.  

Že ne vždy v Pospíšilovi převládl obchodní duch a občas se nechal svést emocemi, 

dokládá zmínka z dopisu Václava Pěšiny
288

, který Pospíšila osočil, že mu Vesnu neodeslal 

kvůli poznámce o jejím vycházení, kterou Pěšina pronesl. „Tak Oni mne, že sem ke dvěma 

osobám o letošní Vesně mluvil, jak mi píší, tím potrestat chtěli, že mi ji ani na mé písemné 

požádání, odeslat se zdržovali?“
289

 

Pěšina se snažil Pospíšila usmířit a dokládal, že to s ním myslel dobře, nikoliv špatně. 

Nešlo o nic urážlivého, Pěšina se to snažil v dopise interpretovat spíše jako radu. „Totiž by 

byla v listopadu, nejdéle v prosinci byla vyšla? Toť by tím nebylo na škodu bývalo, ani Vesně 

na ceně ujalo. To je pravda v celém světě a od každého uznána, by každý na jistý čas vázaný 

spis v svůj čas také vyšel.“
290

 Závěrem dodal, že by byl raději přijal almanach o něco tenčí, 

jen kdyby přišel včas.  

5.11. Konkurence 

Zajímavé jsou také zmínky o činnosti Pospíšilovy konkurence. Např. spisovatel a novinář 

Karel Storch si stěžoval na „Házovce“
291

, kteří mu dělají problémy s papíry. Firma Synové 

Bohumila Haase (Ludvík, Ondřej st., Bohumil ml. a Rudolf) si totiž ustanovila podmínku, že 

nebudou tisknout nikomu, kdo si u nich papír nekoupí. A těm, kteří budou tisknout jinde, zase 

neprodají papír. Storch se nakonec vzmohl jen na nedořečenou poznámku „To by byla...!“
292
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Z Rybičkových dopisů zase získáváme narážky na kvalitu kalendářů konkurenčních 

závodů. Chválil, jak dobré knihy vycházejí z Pospíšilova závodu. Konkrétně kalendář na rok 

1877 chválil, proto, že „jste užili k němu pevného, bílého papíru a obrázku čistých zřetelných 

nikoliv již otřelých a špinavých, jak to jinde spatřujeme, což tím více uráží, když uvážíme, že 

větší část našich kalendářů vytištěna jest na tak špatném a bídném papíře, že bychom se 

nerozpakovali zvolat – „že to není papír nýbrž hadr!“
293

  

V porovnání s činností některých dalších tiskařů a nakladatelů, vycházel Pospíšil často 

lépe, než by mohly signalizovat některé legendy o jeho charakteru a obchodních praktikách. 

Ferdinand Čenský vychvaloval Popíšilovo „úslužné chování“
294

 nejen k němu, ale i k jeho 

předchůdcům. Dále píše, že takovéto chování „nynější pokolení českého knihkupectva mohl by 

sobě za vzor vzít, ano za pořekadlo na všecky časy budoucí!“.
295

 Čenský si dále stěžoval, že 

jednání knihkupců se radikálně proměnilo, dříve psali knihkupci i o různých kulturních 

novinkách, dnes se omezují pouze na své zájmy, navíc jim značně dlouho trvá, než vůbec 

odepíší, byť i jen dvouřádkovou odpověď. Jeho stížnost se však netýkala jen knihkupců, ale i 

redaktorů: „A což teprve to hrubství, ta bezohlednost nynějších pánů redaktorův – 

floutkův!“
296

 Ve světle těchto výtek vystupuje Pospíšil převážně kladně. Ve většině dopisů 

sděloval i novinky z veřejného či literárního života. Avšak vždy záleželo na tom, jaké osobě 

je dopis určen, zdali se jedná o přítele či blízkou osobou nebo jen o někoho, s kým ho pojí 

pracovní záležitosti. Roli hrálo také to, v jaké záležitosti byl dopis psán.  

Korespondence také mnoho napoví o tehdejších knihkupeckých vztazích. Např. Pospíšil 

se obával, aby se někteří místní knihkupci neurazili, protože lidé, a nejčastěji se jednalo o 

pracovníky určité instituce či spolku, kteří objednávali knihy ve větším počtu, pořizují knihy 

od něho a ne od nich. Tento případ lze ilustrovat na korespondenci s Aloisem Vojtěchem 

Šemberou, který si od Pospíšila objednal Burianovu gramatiku, přibližně asi 50 exemplářů. 

Šembera na takovouto obavu odvětil, že knihkupec Johann Georg Neugebauer je tímto sám 

vinen, poněvadž již hodnou dobu věděl, že bude zapotřebí několik desítek kusů gramatik, ale 

neopatřil je. Stejný problém s ním měli i se zajištěním chrestomatie
297

 od básníka a dramatika 

Simeona Karla Macháčka. Nespolehlivost místního knihkupce Šemberu tím více mrzela, 
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protože za ní viděl překážku pro své studenty v navyknutí kupování českých knih. Vzhledem 

k tomu, že museli vždy čekat často několik týdnů, ba až měsíců, než knihkupec knihu dodal a 

Šemberův vlastní sklad byl nedostatečně vybaven, studenti raději peníze investovali jinak. 

Vše se prodlužovalo také kvůli skutečnosti, že objednané spisy zůstávaly příliš dlouho ležet 

v Brně „na hlavním mýtě neb při revizí“
298

, následkem čehož pak např. Květy na rok 1840 

ještě 30. ledna téhož roku neměli. Šembera také zmiňuje, že nabídka tohoto knihkupectví je 

schopna uspokojit pouze poptávku po vychovatelských a starších náboženských spisech.  

 Jelikož chtěl Šembera pomoci v rozšiřování českých knih, především beletristických 

spisů, a moc dobře si uvědomoval, že se zmíněným Neugebauerem to nepůjde, nabídl tedy 

Pospíšilovi spolupráci při prodeji knih vzešlých z jeho tiskárny. Tato součinnost měla 

spočívat v tom, že Pospíšil by vždy zaslal po poště či jinak několik výtisků, načež hned po 

rozprodání nebo ke konci roku by mu Šembera sestavil účet a spolu s penězi odeslal do Prahy. 

Šembera také počítal s tím, že, jak je to u knihkupců obvyklé, dostane za svou práci „slušná 

procenta“.
299

 Stejná nabídka byla určena i Janu Hostivítovi Pospíšilovi. Pokud by Jaroslav 

Pospíšil souhlasil, žádal o zaslání několika básnických sbírek a Přemyslovců od Jana Erazima 

Vocela, se kterými chtěl knihkupeckou činnost zahájit. Dále prosil o Františka Ladislava 

Čelakovského a jeho Ohlas písní ruských a o Angeliku od Františka Turínského. Dne 4. 

listopadu téhož roku již uvažoval o založení knižního skladu, ale obával se reakce 

Neugebauera. Knihy zasílané v rámci této kooperace byly dopravovány právě prostřednictvím 

knihkupce Neugebauera. O tom, jaké knihy budou do Olomouce zasílány, rozhodoval v prvé 

řadě Šembera, který věděl, co místní čtenáři žádají nejvíc a co se tu má šanci prodat.  

 Díky této spolupráci se také naskýtá nahlédnutí do praxe v knižním prodeji. Hlavním 

důvodem, proč Šembera žádal provizi z této činnosti, nebylo, jak by se na první pohled mohlo 

zdát, finanční obohacení, nýbrž určitá finanční jistota. Šembera se obával, vzhledem 

k zaběhnuté praxi, kdy mnozí „vlastenečkové knihy vezmou, a na placení zapomenou, za něž 

pak skladník sám dokazovat musí“
300

, že by se mohl kvůli těmto praktikám ocitnout 

v nesnázích. Od této činnosti si především sliboval, že v Olomouci, stejně tak jako v Brně, 

„cit vlastenecký se probudí a jazyk národní u větší vážnosti přijde“.
301
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Pohled na soudobé praktiky poskytuje také domluva ohledně vydání Mariánské písně od 

kněze a profesora filozofie Františka Matouše Klácela, kterou zasílal do Prahy k Pospíšilovi 

Šembera. V úvodu psal, že se jistě bude Pospíšil divit, proč posílají do Prahy k vytisknutí 

takový drobný tisk, když ho mohou vytisknout též na Moravě. Šembera mu soukromě 

sděloval, že olomoucká konzistoř k tisku této „naskrz katolické písně“
302

 odepřela svolení, 

poněvadž „i v ní vidíc panslavismus“
303

. Do Prahy spis posílal v naději, že zde mají lidé 

„zdravější smysly a příšer se nebojí.“
304

 Závěrem ho požádal, aby se o výše uvedených 

příčinách nezmiňoval, alespoň ne do té doby, dokud nebudou mít imprimatur.  

Pospíšil s některými svými konkurenty samozřejmě obchodoval, jak dokládá jeho dopis 

určený Ignáci Leopoldu Koberovi, v němž Pospíšil upřesňuje podmínky platby za knihy, které 

u něj Kober pro svůj podnik hodlal koupit. Celková suma činila 1250 zlatých. Kober původně 

žádal lhůtu ke splacení částky celoroční, to však Pospíšil odmítl a navrhl jiný způsob. 

V hotovosti mělo být hned zaplaceno 300 zlatých, další část měla být formou směnky 

splacena do šesti měsíců. 200 zlatých z této částky činilo přenechání vlastnického práva na 12 

Tylových dramat. Část peněz také Pospíšil vyhradil na jeho vlastní nákupy u Kobera, což ale 

podmiňoval tím, že mu Kober přepustí 50 %.
305

 

S Koberem spolupracoval Pospíšil častěji, šlo např. i o přenechání práv k vydání knih. 

Roku 1874 takto prodával práva k Báchorkám od Jakuba Malého. Podmínkou také bylo, že 

Kober od Pospíšila odkoupí exempláře, které mu ještě zůstaly na skladě, celkově se jednalo o 

110 exemplářů čtvrtého dílu a 140 exemplářů pátého.
306

   

Korespondence je cenná také v tom, že obsahuje údaje nejen o tom, jak byly knihy 

přijímány, což bylo pro Pospíšila přínosné, ale ukazuje, o jaký typ literatury byl zájem, a kdy 

se upřednostňovala němčina před češtinou a kdy naopak. Např. Tomáš Burian si vyžádal, aby 

mu byla zasílána jen původní česká tvorba s odůvodněním, že překlady zvláště z němčiny 

„můžeme bez toho v jazyku původním číst.“
307
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Často skloňovaným tématem se stal, jak se dá ostatně očekávat, i soudobý český knižní trh 

a podíl české literatury v něm. Antonín Rybička kritizoval především převahu nekvalitní 

literatury, která absolutně postrádá jakoukoli úroveň a ačkoliv lid zabaví, na druhé straně ho 

demoralizuje. Narážel hlavně na spisy, jež nesou označení „poučné a zábavné pro lid“ a které 

knižní trh zaplavily. Tyto knihy pejorativně popsal takto: „Neboť knihy a bibliotéky takovéto, 

podobajíce se muchomůrkám po dešti v půdě bahnité a smrduté rostoucím na místě“.
308

  Dle 

Rybičkova pohledu tyto spisy nečiní nic jiného, než jen „otravují mysl a znemravňují 

srdce“
309

 a čtenáře „vyzývají k činům a předsevzetím jemu i jiným nemálo záhubným“.
310

 

Do kontrastu s touto přísnou kritikou uvádí Pospíšilův spis Válka, o němž napsal, že „na spisy 

jako jest Vašnostina „Válka“ jsem vždy kladl a klást budu nemalou váhu, poněvadž spisy 

takovými, třeba byly co objemu se týče sebe skrovnější, k vzdělání a ošlechtění lidu našeho 

snáze a platněji se pomáhá a přičiňuje, nežli haldami oněch knih a bibliotéky, jimiž pod 

titulem „spisů pomocných a zábavných“.
311

 Závěrem dodal, že by bylo zapotřebí dalšího 

Koniáše, který by takovéto knihy „třeba s jejich skladateli a nakladateli na hranici 

vrhnul!“
312

 

 Obsah dopisů, které Pospíšil obdržel, pokud se týkaly veřejného dění, často 

uveřejňoval v Květech. Někteří autoři s tím již předem počítali a dopis stylizovali tak, aby se 

text dal použít rovnou a Pospíšil jej nemusel ještě upravovat. Tato praxe byla typická pro 

Tomáše Buriana, který často referoval o nějaké události, již se zúčastnil. Někteří dopisovatelé 

mu posílali příspěvky v zastoupení přes jejich přítele, jak dokládá Burianův dopis: „Opět jsem 

tuto něco na našem panu Polákovi [Matěj Milota Zdirad] vymohl, což Vám bez meškání 

odesílám, použijte toho dle libosti Vaší, avšak bez jména skladatelova, jen písmenem M 

podepsáno to budiž.“
313

 

 Nejčastěji byly zasílány cestopisné články z výletů po českých, ale i zahraničních 

krajích. Např. Alois Vojtěch Šembera zaslal Pospíšilovi cestopis Z Litomyšle po Evropě a do 
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Austrálie od prvního doloženého Čecha na australském kontinentu Jana Jílka.
314

 V drtivé 

většině však převažovaly popisy kulturních událostí. Např. Šembera zaslal „relaci“ o 

moravském divadle. Zároveň doufal, že zprávy z krajů povzbudí usedlíky ke čtení pražských 

Květů. Dalšími nejčastějšími příspěvky pak byly rozmanité povídky.  

Mnohé zprávy a články přicházely bez Pospíšilova vyzvání. Zřejmě fungovala nepsaná 

dohoda, že se mu tyto věci posílaly a on si pak mezi nimi vybíral, zda je vydá. Pospíšil měl 

také své autory, kteří mu posílali pravidelně příspěvky do různých rubrik, např. Kašpara 

Bělopotockého, Vratislava Ehrenbergera, Tomáše Buriana, Morice Fialku a další. Někteří pak 

žádali, v případě, že Pospíšil jejich příspěvek vytiskne, aby jim následně zaslal dotyčné číslo 

časopisu, případně novin.  

Některé články Pospíšil ihned odmítal, např. Jozefu Hurbanovi zamítl otisknout v Květech 

jeho obranný článek s odůvodněním, že je to prý až moc hrubé a surové, což Hurban odsoudil 

s tím, že Květy vždy bývaly „otevřenějším orgánem naším hlasům“.
315

 Pospíšila děsil 

Hurbanův radikalismus, s jakým přistupoval ke slovenské otázce. Hurban na oplátku Pospíšila 

osočil, že se vyznačuje nejistotou a nedůvěrou ve věci slovenské národní otázky. Hurban své 

nasazení odůvodňoval takto: „chceme i my Slováci žít vyšší, duchovný a slovutný život“.
316

 Za 

toto bojoval a trpělivě snášel kritiku a příkoří, která se na něj sypala ze všech stran, neboť si 

uvědomoval, že v boji „se jich nejedna střela dotkne“.
317

 Hurban později odmítal přijímat 

české knihy, které mu Pospíšil zasílal a vracel je zpět, poněvadž veškeré finance dával na 

slovenské knihy.  
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6. Ediční program Jaroslava Pospíšila 

Poté, co Jaroslav Pospíšil převzal pražskou oficínu (1843), pokračoval v zavedené 

produkci, kterou se snažil postupně rozšiřovat, co se týče počtu titulů i zvyšování jejich 

nákladu. Jeho podíl na vydávání původní české literatury byl tehdy značný. Mezi autory, které 

vydával, patřil např. Prokop Choholoušek, Václav Bolemír Nebeský, František Jaromír 

Rubeš, Karel Sabina, Josef Kajetán Tyl, Jan Erazim Vocel, Karel Jaromír Erben, Božena 

Němcová, Vítězslav Hálek či Gustav Pfleger Moravský.
318

  

Ve 40. letech vydával Pospíšil soubory spisů vybraných českých autorů, jednalo se např. o 

Jana z Hvězdy, barona Drahotína Maria Villaniho nebo Aloise Vlatislava Rirenšafta. Ediční 

plány obsahovaly kromě beletrie rovněž i populárně-naučné publikace, hlavně o historických 

tématech, dále divadelní příručky, květomluvy, besedníky, deklamace, krasořečníky, 

populární právnické příručky a kalendáře. V mnoha případech se jednalo o překlady a 

adaptace zahraniční literatury. V překladech převažovala literatura pro děti a divadelní hry. 

Nejčastěji pocházely z německého jazyka.  Na domácích verzích se jako překladatelé podíleli 

František Doucha, Josef Jiří Kolár, Jakub Malý, Josef Bojislav Pichl, František Pravda, Josef 

Kajetán Tyl, Jan Nepomuk Vávra Lomnický, Josef Věnceslav Vlasák a další.
319

  

Od 50. let se tak jako další nakladatelé Pospíšil zaměřil na vydávání edic. Zde mohl 

uplatnit již předtím vydané a úspěšné tituly. Jednou z nejobsáhlejších byla Divadelní 

bibliotéka, vydávaná v letech 1851 až 1882. Celkem měla 178 svazků a sloužila jako základna 

pro české ochotnické divadlo. Založení edice pravděpodobně inicioval František Ladislav 

Rieger. Roku 1891 edici obnovil Pospíšilův syn, vydal však jen dalších deset svazků. V 

převážné většině se jednalo o překlady a šlo zejména o komedie, veselohry, různé frašky. 

Svazky zpravidla obsahovaly tři tituly, jeden hlavní a dvě aktovky
320

 a stály v průměru 25 

krejcarů.  

Divadelní umění mělo nespornou oblibu u širokých vrstev obyvatel, a to z mnoha důvodů, 

např. díky divadlu bylo možné víceméně otevřeně pojednávat o aktuálních jevech, kterými 

tehdy lidé žili. Často se tak dělo i prostřednictvím alegorie. Lidé si žádali, aby vystoupení, 

jichž byli svědky v  reálném životě a která lákala jejich pozornost, byla stylizována také 

                                                           
318

 OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. sv. 3/II P-Ř. Praha : Academia, 1985-
2008, s. 1029. 
319

 OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. sv. 3/II P-Ř. Praha : Academia, 1985-
2008, s. 1029. 
320

 tamtéž, s. 1029. 



76 
 

v divadle. Divadelní hry byly zaměřeny především na ochotnické a kočující české 

společnosti.
321

   

6.1. Skladba edičního programu 

V Pospíšilově edičním programu výrazně převažovaly knihy určené pro děti a mládež. 

Nejčastěji se jednalo o povídky, dějepisné, poučné či nábožensky-výchovné. Tato literatura 

byla diferencována do několika kategorií - knihy určené dětem, mládeži či dospívající 

mládeži. Některé publikace byly určeny nejen mládeži, ale i dospělým čtenářům. Sporadicky 

se také setkáváme s knihami zaměřenými výslovně na dívčí čtenářky, např. Dárek svatého 

Mikuláše od učitele Jana Přibíka určený „pro hodné dívenky“.
322

 Genderové rozdělní knih se 

týkalo pouze dívčích čtenářek.  

Takovéto diferencování čtenářů, sice ojedinělé, se týká i produkce určené pro dospělé 

čtenáře, např. kniha Umění zalíbiti se manželům a jejich lásky i vážnosti sobě získat a 

zachovat od autora Františka Bohumila Tomsy, která byla věnována především mladým 

nevěstám a manželkám. Pro muže byla určena např. Rozmluva s bohem od Josefa Mírumila 

Pohořelého.  

V knihkupeckých katalozích jsou u mnohých autorů uvedeny také jejich profese. Účelem 

těchto rozšiřujících informací bylo zvýšit důvěryhodnost titulu. Nejčastěji bývají proto 

uváděni knězi a učitelé. Avšak jednalo se i o jiné profese, např. u knihy Příruční kniha k 

vedení práva je u autora Josefa Vintíře dodáno, že působil jako referent u kriminálního soudu 

v Praze. Tyto údaje jsou otištěny také v knize na titulním listě. Tento způsob se však 

nepraktikoval pouze u spisovatelů, ale také u překladatelů. U knihy „Domácí lékař, aneb: 

Kniha o šetření zdraví“ od Heinricha Felixe Paulitzkého, doktora v obojím lékařství, kterou 

přeložil Antonín Jan Jungmann „císařský rada, rytíř řádu Leopoldova, doktor v lékařství, 

prvního porodního lékaře v Porodnici pražské a c. k. profesor“.
323

  

Graf ukazuje procentuální zastoupení jednotlivých žánrů. V kategorii krásná literatura je 

obsažena prozaická i poetická tvorba. Drama je vyčleněno zvlášť, aby bylo názorně 

demonstrováno, jak početnou skupinu v Pospíšilově edičním programu tvořilo. Oproti tomu 

poezie byla u Pospíšila zastoupena v menšině. Jak uvidíme níže, jednalo se především o různé 

deklamovánky a novočeskou poezii s romantickým vlivem, zejména básně Boleslava 

Jablonského, Václava Bolemíra Nebeského či Jana Erazima Vocela, Gustava Pflegera 

Moravského, Vítězslava Hálka, Jana z Hvězdy, Karla Drahotína Villaniho, Karla Jaromíra 

Erbena a dalších.  
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Graf č. 1. Zdroj: Pospíšilovy nakladatelské a knihkupecké katalogy z let 1843, 1863, 1871. 
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Přehled nejvydávanějších žánrů 

Pro děti a mládež 

Výchovné, nábožensky-výchovné 

Historické – nejčastěji povídky 

Naučné 

Povídky Historické, historicko-romantické, zábavné 

Populárně-naučné publikace  

Botanika 

Zoologie 

Historie 

Příručky – geografie, právo, etika, 

jazykověda – především německé a české 

mluvnice 

Drama 

Veselohry, frašky 

Dramatický žert 

Historické hry 

Písňové texty 
Zpěvníky 

Mše  

Poezie 
Deklamovánky  

Novočeská poezie 

Tabulka č. 4 

 

Tabulka podává přehled jen o hlavních žánrech, avšak Pospíšilův ediční program byl 

přece jen pestřejší. Vydával také kuchařky (Magdalena Dobromila Rettigová), životopisy 

(např. Život Mohamedův od Washingtona Irvinga či Život a působení Václava Matěje 

Krameriusa od Antonína Rybičky), různé vzorníky, např. Malý gratulant od Františka 

Bohumila Tomsy, který obsahuje vzory blahopřání k rozličným příležitostem, jako jsou 

narozeniny, Nový rok, jmeniny apod. Nechyběly ani různé nábožensky zaměřené knihy, např. 

Vítězství kříže od Eugena Tupého, nebo příručka Ministrance, aneb navededení k posluhování 

knězi při oltáři. Vydával také publikace týkající se aktuálního dění, např. Stavební řád nový, 

pro království České s král. hlavním městem Prahou či Klíč k novým penězům rakouského 

čísla od Josefa Opatrného. 

Z uvedeného grafu je patrné, jak velké zastoupení měla dětská literatura u Pospíšila. Na 

tento typ literatury měl významný vliv zákon o školství z roku 1869 a tzv. Hasnerova školská 

reforma. Došlo totiž ke zrušení konkordátu a omezení vlivu církve na školství. Do této doby 

disponovala církev poměrně značným vlivem, zasahovala např. do výběru učebnic, dohlížela 
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na řízení škol, chovaní žáků i učitelů. Všeobecná a povinná školní docházka se vztahovala na 

děti od 6 do 14 let. Ve školách se rozšířila škála vyučovaných předmětů a obsah vyučování. 

Kromě klasických předmětů jako je náboženství, čtení, psaní a počítání, se nyní věnovali také 

odbornějším předmětům, jako např. chemie, fyzika, geometrie, přírodopis, či zeměpis. 

Výsledkem poté bylo, že se české země v oblasti gramotnosti obyvatel dostaly na první místo 

v monarchii.
324

  

Tím, že došlo k rozšíření vyučovacích předmětů, snažili se učitelé a spisovatelé přiblížit 

dětem a mládeži nové poznatky z různých vědních oborů a to pokrokovou a pro ně vhodnou a 

zajímavou formou. Záslužnou roli zde sehrály i literární teorie a kritika, které začaly od 50. let 

19. století odmítat dosavadní překlady moralizující literatury a požadovaly domácí, umělecky 

kvalitní literaturu pro tuto čtenářkou skupinu.
325

 Tyto tendence lze sledovat i u Pospíšila, 

v 50. letech vydal např. učebnici Stručný Seznam Země, čili, Měřický, přírodní, občanský a 

všeobecný zeměpis (Pantheon Neumann, 1851), Stručný popis minerálií čili nerostů pro 

mládež (Liborin Tolman, 1853), série knih Kratičkého přírodopisu od Josefa Vojtěcha 

Houšky, např. Kratičký přírodopis o rostlinách a nerostech (1852) nebo Kratičký Přírodopis 

o ptácích (1854). Později vydal např. Malého kouzelníka, což byla kniha věnující se 

chemickým a fyzikálním pokusům a počtům. Prvně vyšel roku 1863, pak následovalo 

rozšířené vydání v letech 1868, 1873, 1878, a dále sem patří např. Ze života zvířat (1871) a 

další. 

Pro mládež vydával knižnici Zábavy pro mládež, která vycházela v letech 1857-99. 

Dosáhla celkem 185 svazků. Roku 1885 byla přerušena, obnovena byla v roce 1891 

Jaroslavem Pospíšilem ml. Redaktorské práce vykonával František Josef Andrlík. Obsah 

knižnice byl provázen značným výchovným a vzdělávacím nádechem. Jako první svazek 

edice byla vydána historická povídka od Josefa Vojtěcha Houšky. V knižnici převažovaly 

adaptace a volné překlady německých, anglických, francouzských, italských, polských a 

ruských autorů, velmi často anonymních. Autory těchto parafrází byli čeští spisovatelé Josef 

Ehrenberger, Ignát Herrmann, Marie Čacká, Vojta Náprstek, František Bohumil Tomsa a 

další. Někteří v knižnici publikovali kromě překladů i vlastní tvorbu.
326

  

                                                           
324

 ILLIEV, Jiří et al. Literatura pro mládež a četba mládeže ve 2. polovině 19. století: určeno pro posl. fak. 
pedagog. 1. vyd. Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1988, s. 13-14.  
325

 ILLIEV, Jiří et al. Literatura pro mládež a četba mládeže ve 2. polovině 19. století: určeno pro posl. fak. 
pedagog. 1. vyd. Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1988, s. 15.  
326

 OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. sv. 3/II P-Ř. Praha : Academia, 1985-
2008, s. 1030. 



80 
 

Závěrem výčtu knih Zábavy pro mládež uváděl Pospíšil doporučení, že: „Všecky tyto, 

zvláště na odměny dítkám při zkouškách se hodící spisy“.
327

 Také ubezpečoval čtenáře, že 

všechny tyto spisy jsou pohotově připraveny u něj v knihkupectví a že je nabízí 

„v presovaném papíře rozličných barev, v ceně deseti krejcarů a vyšší.“
328

 Knihy vydávané 

v bibliotéce Zábavy pro mládež měly stejný formát a byly prodávány za nižší ceny. Dále 

anoncoval další vydání u rozebraných titulů, stejně tak že budou doplněny všechny svazky 

Divadelní bibliotéky.  

Další knižnice pro děti se dlouho neudržely. Jednalo se např. o Divadelní hry pro mládež 

(1867-63), na kterých se podíleli Josef Kouble a Václav Žížala-Donovský. Dramatické hry 

určené přímo mládeži byly specifikem teprve od 2. poloviny 19. století. Do této doby se 

divadelní publikum vnímalo jako věkově smíšená skupina lidí. Hry pro děti a mládež v 50. 

letech obsahovaly stejně jako tvorba pro dospělé mnoho přepisů zahraniční literatury. Tyto 

přepisy a překlady cizojazyčné tvorby nahrazovaly nedostatek původních domácích kvalitních 

her.
329

 

 Z dalších knižnic Pospíšil vydával Pestré květy (1893), jejichž redaktorem byl Karel Josef 

Zákoucký či Domácí bibliotéku (1864-66), kde funkci redaktora zastal Pospíšil. Domácí 

bibliotéka obsahovala romány, novely a zábavné spisy přeložené z francouzštiny, angličtiny, 

němčiny a polštiny.
330

 Pospíšilova konkurence se mladším čtenářům věnovala také, od 50. let 

docházelo k rozmachu časopisů pro tuto čtenářskou skupinu, šlo např. o Zlaté klasy, které 

vydával v letech 1854-56 Josef Jelínek, či časopis Klásky od Josefa Nikolaua (1857-1858). 

Z knižních edic se jednalo např. o Dědictví maličkých vydávané u Josefa Antonína Šrůtka 

(1859), Bibliotéka obrázková pro mládež (1861, vydával Adolf Kuranda), Obrázková 

knihovna pro mládež (1883-1890, vydával Theodor Böhm), Nová knihovna pro mládež (1874, 

František Augustin Urbánek).
331

  

Z knih pro děti a mládež u Pospíšila převažovaly povídky, což bylo pro tuto dobu 

charakteristické. Frekventované byly také tzv. obrazy ze života. Prozaická tvorba tohoto 

období se snažila zobrazovat realisticky soudobý život a věnovat se námětům, které byly 

dosud opomíjeny. Poezie byla oproti tomu u Pospíšila velmi výjimečná. Jednalo se o domácí 

tvorbu, např. Karel Alois Vinařický: Kytka básniček: dárek malým čtenářům (1852), 
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František Doucha: Lípový věnec: deklamace, písně a jiné básně mládeži (1871-1874), Jan 

Pravoslav Přibík: Malý deklamátor (1875). Nechybí ani Karel Jaromír Erben, jehož sbírky 

lidové slovesnosti vydal Pospíšil několikrát, šlo např. o Prostonárodní české písně a říkadla 

(1864). Zmíněný Vinařický patřil k nejpokrokovějším dětským autorům. Požadoval, aby 

poezie pro děti obsahovala prvky ohlasových a lidových básní.   

Oblíbeným autorem u dětských čtenářů byl také Jan Neruda a jeho básně Loretánské 

zvonky a Letní ty noci zářivá z cyklu Kniha veršů, Náš Boubín má šedivou čepičku z Prostých 

motivů). Dalším autorem byl Vítězslav Hálek, jehož básně ze sbírek Večerní písně, V přírodě 

či Balady a romance byly mládeži blízké. Dále Adolf Heyduk a jeho sbírky Lesní kvítí, Nové 

cigánské melodie, V snění a další. Tito autoři patřili ke skupině Májovců, která vnímala 

literaturu pro děti a mládež jako integrální součást národní literatury.
332

  

Z Pospíšilových katalogů také vyplývá, že často vydával povídky původně otištěné 

v časopisech, např. v Květech, a následně vydané i knižně, to jsou např. Příběhy a obrazy 

z cizích dílů světa od Františka Maška, které byly otištěny roku 1842 v Květech a knižně vyšly 

1844. Podobný jev lze také sledovat u her vyšlých v Divadelní bibliotéce.  

Z katalogů také plyne, že nabízel i starší vydání Květů. Např. roku 1863 nabízel ročník 

1843 za jeden zlatý 20 krejcarů, ročník 1845 za jeden zlatý 90 krejcarů, 1848 (Květy a plody) 

za 70 krejcarů, 1850 za 35 krejcarů. Z ještě starších ročníků byl ke koupi rok 1834 a to za 

cenu jeden zlatý 26 krejcarů a také ročníky vydávané ještě pod názvem Jindy a nyní. Pospíšil 

kromě seznamu knih vydaných vlastním nákladem uváděl v katalozích také knihy z jiných 

nakladatelství, které nabízel ve svém knihkupectví.  

Řada titulů vyšla opakovaně, mnohdy se lišily cenou, ačkoliv rozdíly byly nepatrné, 

v některých případech zůstala cena stejná, např. i třetí vydání novely Hrobník od Karla Sabiny 

stálo původních 28 krejcarů. Nepatrný cenový rozdíl se týkal výchovné povídky pro mládež 

Poctivý sirotek od Václava Vojtěch Houšky. První vydání stálo 16 krejcarů a druhé 18 

krejcarů. Poněkud vyšší diferenci lze nalézt u Opanování Peruánska (čtvrtý díl spisu Amerika 

od času svého odkrytí až do nejnovější doby od Jakuba Malého). První vydání činilo 54 

krejcarů, avšak druhé již jeden zlatý pět krejcarů. Další vydání se od prvního lišila často tím, 

že docházelo k jejich rozšíření či přepracování. Katalogy také neopomínaly čtenáře 

informovat o slevách. V takovýchto případech byla uvedena původní, vyšší cena a nová, 

nižší.  
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Německojazyčné knihy se vyskytují u Jaroslava Pospíšila již v menšině. V katalogu 

z roku 1863 nabízel pouze pět tisků, roku 1871 se nabídka rozšířila na 11, avšak toto číslo je 

stále zanedbatelné oproti českojazyčným knihám. Většinou se jednalo o jazykové učebnice 

českého jazyka od českých autorů (Jan Nepomucký Sýkora, Tomáš Burian, Jakub Malý, Josef 

Věnceslav Vlasák), dále to byly geografické publikace. V německém jazyce nabízel Pospíšil 

také Hausköchin od Magdaleny Dobromily Rettigové.  

6.2. Divadelní bibliotéka 

Dramata vydávaná u Pospíšila byla ze tří čtvrtin překlady z cizích jazyků, nejčastěji 

z francouzštiny, polštiny
333

 a němčiny. Zřídka se objevovaly překlady z anglického (Richard 

Birnsley Sheridan), španělského (Pablo Calderón de la Barca), ruského (Alexandr Sergejevič 

Puškin, Ivan Sergejevič Turgeněv), italského (Carlo Goldoni), norského (Bjørnstjerne 

Björnson, Henrik Ibsen) či maďarského jazyka (Károly Kisfaludy).
334

 Domácí dramatická 

tvorba se prosazovala až v 1. pol. 70. let. Byla zastoupena dramaty Viléma Ferdinanda 

Černického (pseudonym Sedlecký), Jana Dunovského, Vilém Gablera, Ladislava 

Stroupežnického a dalších.
335

  

Z německých autorů byl jedním z nejoblíbenějších dramatik a básník August von 

Kotzebue. Jiným frekventovaným autorem byl dramatik a libretista Julius Roderich Benedix. 

Z dalších autorů jmenujme např. Eduarda von Bauernfelda, Fridricha Vilhelma Hackländera, 

Fridricha Schillera a Charlotte Birch-Pfeifferovou.
336

  

Překlady francouzských her byly českým čtenářům zpřístupňovány buď přímo z originálu, 

anebo z německých adaptací. Z francouzských autorů jmenujme např. dramatika Eugena 

Scribeho (Učenec; Pst!) či Alexandra Dumase (Osudná sázka). Na překladech a adaptacích se 

podíleli Karel Havlíček Borovský, Václav Rodomil Kramerius, Josef Kajetán Tyl, Jaroslav 

Vrchlický i sám Pospíšil. Knižnici doplňoval samostatně vydávaný Divadelní slovník (1876), 

na kterém se podílel Josef Jiří Stankovský.
337

  

6.3. Dvojí provedení 

Pospíšil často vydával tutéž knihu v různých variantách. Nejednalo se pouze o rozdílnou 

kvalitu papíru či vazby, u nichž je základní rozdělení na „ztuha vázané a sešité“, to je případ 

knihy Výtah z německé mluvnice: nápomocná knížka pro českou mládež k snadnému a 
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pravidelnému naučení-se německé řeči od Jana Nepomuka Sýkory. Nevázané vydání stálo 30 

krejcarů, ztuha vázané 36 krejcarů. Páté vydání Básní Boleslava Jablonského (1872) bylo 

nabízeno hned ve třech verzích. Základní vydání stálo jeden zlatý 40 krejcarů, na velínském 

papíře bylo za jeden zlatý 80 krejcarů a skvostná vazba za dva zlatý 80 krejcarů.   

Tuto snahu nabídnout čtenářům co nejširší výběr lze demonstrovat i u modlitebních knih, 

u nichž bylo v katalogu uvedeno:  „rozmanitých vazbách v hojném výběru“.
338

 Některé 

exempláře měly obrázky, a to buď barevně provedené či jen černobílé. To můžeme vidět např. 

u učebnice Přírodopis prostonárodní, čili, Popsání zvířat, rostlin a nerostů vedle tříd a řádů 

jejich (3. vyd., 1854), s černobílými ilustracemi stála jeden zlatý 15 krejcarů a s malovanými 

obrázky tři zlatý 30 krejcarů. Některé tituly bylo také možno kupovat po jednotlivých sešitech 

či koupit celou knihu kompletně v jednom svazku.  

Náročnější provedení se lišila výší ceny. U knih určených pro děti i mládež je možno 

sledovat snahu o nižší cenu. Ta se nejčastěji pohybovala v rozmezí 10-30 krejcarů. Avšak 

pokud kniha obsahovala ilustrace, byla cena samozřejmě vyšší.  

Pospíšil vydání nerozlišoval jen podle vazby, ale i podle kvality papíru. Např. Český 

zpěvníček byl nabízen buď na „pěkném papíře za 14 kr.“ nebo na „obyčejném za 10 kr.“.
339

 

Cenový rozdíl byl i ve zmíněných vazebných rozdílech. Pevná vazba byla samozřejmě 

finančně náročnější. Výše uvedené seznamy knih, které byly u Pospíšila k dostání, uváděly u 

knih, které byly vydány ve dvojí podobě, obě cenové varianty.  

Ilustrace se v Pospíšilových knihách vyskytuje spíše zřídka, zřejmě z tohoto důvodu je 

také u knih, které je obsahují, uvedeno jak na titulním listě, tak i v katalogu, že se zde 

nachází. Pokud je jich více, bývá uveden i počet. Mnohdy je ilustrace omezena pouze na 

portrét autora na frontispisu.  

Stejně tak tomu bylo, pokud kniha obsahovala přílohy. Např. Přehled soustavy živočišné 

od Jana Krejčího nesl upozornění, že kniha obsahuje také 16 kamenopisných tabulek. 

Podobně tomu bylo u mapek či podobizen autorů.  

6.4. Tiskové předměty = akcidenční tiskoviny 

Pospíšil se neomezil ve svém podnikání pouze na tisknutí knih, časopisů a novin. V jeho 

knihkupeckém katalogu se nachází řada publikací, které nazval „tiskové předměty“. Jednalo 

se o rozličné tiskoviny od abecedy pro děti přes listy křestní, oddávací, úmrtní a ohlašovací. 

Tyto listy vycházely jak v katolické, tak v evangelické podobě. Škála tohoto typu produkce 

byla velmi rozmanitá, patřily sem např. i matriky, opět katolické a evangelické. Jejich cena se 
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pohybovala od 60 do 70 krejcarů. Stejně jako u knih, i zde nacházíme dvojí provedení, buď 

levnější či dražší.  

 

 

Přehled tiskovin nabízených v katalozích v letech 1863 a 1871 

Název Cena 

Abeceda (jednotlivá veliká písmena celé abecedy a 

cifry) 

10 kr.; v pouzdře,  

jednotlivě řezané - 40 kr.  

Cukrovinky (drobné básničky) na barevném archu po 3 kr. 

Jídelní listy v české a německé řeči ve 4 ci. 
100 ks - 90 kr., jednotlivě po 1 kr.;  

menší (ranní) 10 ks za 5 kr. 

Listy čili vysvědčení křestní, oddávací, úmrtní a  

ohlášení, katolické 
kniha za 48 kr. 

Listy křestní, oddávací a úmrtní, evangelické.  kniha za 48 kr. 

Lístky na domy o bytech na nájem,  

české a německé 
po 2 kr. 

Pilnostenky rozličného druhu a velikosti, černé i 

malované 

po 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1 kr.,  

nejmenšího druhu 100 ks. Za 50 kr. 

Matriky katolické: křestní, oddávací a úmrtní kniha za 60 a 70 kr. 

Matriky evangelické, trojí kniha za 35 kr. 

Národní hymna 
100 ks. Za 64 kr., 50 za 36 kr.,  

jednotlivě po 1 kr. 

Početní tabulka (sčítání, odčítání, násobení, dělení) za 2 kr. 

Vysvědčení česká: pro učedníky ze školy opakovací,  

z náboženství pro zasnoubence 
cena za každého (na půlarchu) 1 1/2 kr. 

Zpovědní cedule kniha za 42 kr.  

 Pro obecní představenstva Cena 

Čeledínské knížky česko-německé 10 kr.  

Pracovní knížky česko-německé 10 kr.  

Domovské listy česko-německé 2 kr. 

Vysvědčení chudoby 1 kr. 

Vysvědčení o mravech 1 kr. 
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Konskripční list česko-německý 2 kr. 

Listy na ohledání mrtvoly pro lékaře 2 ks. Za 1 kr. 

Tabulka č. 5 

 

Přehled kartografických a obrazovaných produktů nabízených v katalozích v letech 

1863 a 1871 

Mapy 
Cena 

1863 1871 

Království české 70, 78 kr. 50 kr. 

Mocnářství rakouské 70, 78 kr. 50 kr. 

Turecko evropské 60 kr. 60 kr. 

Evropa 78 kr. 60 kr. 

Severní Itálie 20 kr.  

Obrazy 
 

Historické: Čech, Libuše, Přemysl... (6 ks) 15 kr./kus 

Podobizny spisovatelů: celkem 7 20 kr./kus 

Tabulka č. 6 

 

Kromě těchto velkých map nabízel v roce 1863 ještě drobné mapky v průměru za devět 

krejcarů. Mezi drobné tiskové předměty se dále řadily různé druhy hymen, početní tabulky či 

zpovědní cedule.  

Pospíšil lidem, se kterými byl v kontaktu prostřednictvím korespondence, zasílal ukázku 

svých tisků, což by se dalo brát také jako určitá forma reklamy. Tomáši Burianovi zaslal „na 

ukázku našeho tisku přání ku jmeninám otcovým na sv. Jana Křtitele“
340

. Přání je vytištěno na 

červeném papíře, černě tištěný text se nachází na pozadí s  drobným krajkovým dírkovaným 

motivem. Orámování je tvořeno zdobnou krajkou s florálními prvky.   

Dalším způsobem, jak se snažil svou firmu zviditelnit, byl jakýsi typ inzerátu otištěný 

v různých tiscích, např. v Pospíšilově knihkupeckém katalogu z roku 1871 se na zadní straně 

desek nachází stručná charakteristika Pospíšilova knihkupectví a jeho tiskárny: „Knihkupectví 

Jaroslava Pospíšila má vždy pohotově i jiné novější knihy česko-slovanské rozmanitého 
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oboru, u jakýchkoliv jiných nakladatelů v Čechách nebo na Moravě vyšlé; takové pak, jež by 

právě na skladě nebyly, obstará na požádání správně a co nejrychleji možná.“
341

 

Dále je uvedeno, že je také možno si v knihkupectví předplatit časopisy a že se tam též 

nachází expedice pro celé Čechy Dědictví svatojanského a Dědictví maličkých. Obdobně je 

představena i knihtiskárna, která se nacházela na stejné adrese jako knihkupectví. Pospíšil ji 

představil jako tiskárnu, která uspokojí na nejvyšší úrovni potřeby každého zákazníka, 

v inzerátu je doslova uvedeno „pro pražské i venkovské pány objednavatele“.
342

 Zároveň 

sděloval, že jeho firma také nabízí: „na žádost anebo s dorozuměním pánům objednavatelů 

rukopisní opravy, jakož i správné překlady z němčiny do jazyka českého.“
343
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7. Landfrasovi 

Rodina Landfrasva bývá v literatuře obvykle uváděna jako jindřichohradecká podoba 

Pospíšilů. Text vedle sebe postaví rodinu Landfrasů a Pospíšilů, jako dva úspěšné 

podnikatelské subjekty, čímž pomůže porozumět knihkupecké praxi v 19. století. 

Josef Ladfras působil jako tovaryš u hradeckého tiskaře Františka Petra Hilgartnera. Poté 

působil v Jindřichově Hradci jako knihař.
344

 Landfrasovi, stejně jako Janu Hostivítovi pomohl 

k tiskárně sňatek s bohatou nevěstou. Landfras se oženil s Helenou, dcerou zámožného 

obchodníka Šimona Grotze. Po smrti Hilgartnera si tiskárnu i se skladem pomocí věna své 

manželky roku 1797 koupil a založil vlastní knihařství. Knihy na skladě z větší části tvořily 

modlitby, např. Nebeský budíček, Pět červených korálků, Bůh nejčistší láska atd.
345

 Úspěšné 

tituly Landfras přetiskoval. Vyráběl také nebeklíče, písničky a svaté obrázky, které se 

prodávaly na jarmarcích.  

Stejně jako Pospíšil, získal i Landfras povolení k tisku krajských patentů, cirkulářů a 

vyhlášek pro táborský krajský úřad, což mu přineslo značné finanční prostředky. Nejdříve 

tiskl přímo v Táboře, později zasílal hotové výtisky z Jindřichova Hradce do Tábora. 

Postupně se stal členem magistrátu a městské rady. Po něm převzal rodinný podnik syn Alois 

(1826). Ten, stejně jako Jaroslav Pospíšil, studoval na místním gymnáziu a poté pokračoval 

ve studiích v Praze, kde se seznámil s několika spisovateli, např. s Janem Hýblem. Po návratu 

z Prahy nastoupil jako učedník u svého otce. Od této doby je patrná snaha o vydávání 

naučných a zábavných knih současných autorů a také rozšíření vydávání náboženské 

literatury. Kramářské tisky měly své výrazné místo v edičním programu i nadále.
346

 

Shodně s Pospíšily, i Landfrasovi byli v kontaktu s učiteli na místním gymnáziu a s 

duchovními, kteří si u nich nechávali tisknout svá pojednání, zpěvníky, kázání, mravoučné 

povídky a další. V případě Landfrasů se jednalo např. o ředitele hlavní školy Jana 

Hřebeského. Pospíšil tikl např. seznamy žáků pro gymnázium v Rychnově a v Hradci 

Králové, praktické příručky v německém jazyce a studentské verše složené na profesory.
347
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Alois Landfras byl také literárně činný, věnoval se překladům, které pak v jejich tiskárně 

vyšly, šlo např. o Zazděné okno (1848) a Příbuzenství (1819) od Augusta von Kotzebue. 

Společně s Václavem Špinkou sepsali kriminální povídky Krčma v lese (1853) a Zločinec 

skrze ztracenou čest.
348

   

Jako faktor k Aloisovi Landfrasovi nastoupil Václav Rodomil Kramerius, od kterého r. 

1829 odkoupil sklad České expedice i s právem přetisku. Z tiskárny tak vzešlo několik dalších 

vydání oblíbeného Robinsona Crusoe, Život a činy Dr. Fausta, Historie o dobře známém 

šašku Enšpíglovi, Historie o Tristanu a krásné Isoldě, Znamenité příběhy pana Prášila a 

další.
349

  

Landfras měl také monopol na tisknutí kalendářů, díky kterým pronikl do povědomí 

širokých vrstev čtenářů. K tomu pomáhalo i vydávání oblíbených modlitebních knih (Jan 

Hýbl, František Dobromil Kamarýt, Jan Šrámek, František Bohumil Tomsa atd.), snářů, 

proroctví, kancionálů, křížových cest a pobožností k poutním místům. Za Aloisova vedení 

dosáhla produkce náboženské literatury vrcholu. Rozhodnutí vydávat tento typ literatury 

vyžadovalo početnou skupinu spolupracovníků - kněží, kteří většinou sami přicházeli 

s nabídkou ke spolupráci. S Landfrasovými spolupracovali především jindřichohradečtí 

duchovní, např. František Josef Golda, Jan Štěpán Claudius, Jan Nepomuk Hřebeský, Jan 

Zátka a další. Spolupracovníky však měli i v širším okolí, např. v Římově to byl Jan Marchal, 

ve Stráži nad Nežárkou Matouš Veselý, v Kunžaku Jan Tomáš Nováček. Zřídka 

spolupracovali s kněžími mimo budějovickou diecézi. Téměř všichni spolupracovníci byli 

z řad nižšího kléru. Výjimečná je spolupráce s evangelickými duchovními (na zakázku vytiskl 

Landfras kázání Jana Salatnaye, Jana Vegha). Tato spolupráce byla výhodná také proto, že 

duchovní netrvali na honorářích a často se spokojili s autorskými výtisky. Typická je pro ně 

také nižší cena, díky které byly knihy dostupné širokému okruhu čtenářů.
350

   

V roce 1843 získal Landfras povolení k tisknutí deníku Neuhauser Allgemeiner  Anzeiger. 

V roce 1848 vydal tři čísla prvního českého časopisu v Jindřichově Hradci Ozvěna. Místo 

Anzeigeru začal vydávat Neuhauser Wochenblatt (1848), později Neuhauser Wochenpost 

(1854), dále vydával Zvěst od Nežárky (1863), pokusil se také o vydávání humoristického 
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časopisu Hacafírek v kacabajce (1848), jehož redaktorem byl Václav Rodomil Kramerius. 

Časopis však dlouho nevydržel.
351

  

Ve 30. letech expandoval do dalších měst. První pobočku společně s litografickým 

závodem založil v Českých Budějovicích, další v Pelhřimově a obnovil také otcovu pobočku 

v Táboře. Od roku 1853 tiskl i kamenotiskem. Vlastnil také půjčovnu knih (od roku 1849). 

Alois rovněž suploval na gymnáziu, působil jako školní dozorce (od r. 1826). Byl mezi 

zakládajícími členy Matice české (od r. 1834), členem Českého muzea (od r. 1843), od r. 

1841 členem městské rady a v lechtech 1850 - 1861 působil ve funkci starosty.
352

  

Roku 1858 předal Alois Landfras rodinný podnik synovi Vilémovi, kterému do své smrti 

pomáhal. Zemřel 9. května 1875. Do 60. let se tiskárna jmenovala Alois Josef Landfras a syn, 

poté došlo ke změně na Alois Landfras a syn.
353

 Od tohoto období se tiskárna zaměřila více 

směrem k regionu. Od roku 1871 začal vycházet týdeník Ohlas od Nežárky, který vycházel až 

do roku 1942 a tím se zařadil mezi nejdéle vycházející regionální periodika.
354

  

Stejně tak i z Pospíšilovy tiskárny vycházela hojně díla regionálních autorů, např. 

Magdaleny Dobromily Rettigové, jež psala hlavně mravoučné knihy pro dívky a kuchařské 

knihy. Nejznámější je Domácí kuchařka (1826), ta vyšla celkem šestkrát a patří mezi 

nejúspěšnější Pospíšilovy tisky. Mezi regionální autory patřil i její manžel Jan Alois Sudiprav 

Rettig, dále Josef Miloslav Rautenkranc, Karel Sudimír Šnajdr, František Dobromysl Trnka, 

František Vladislav Hek. V této produkci převažoval náboženský vliv a většina byla určena 

dětem a mládeži. Šlo především o sbírky kázání, písní a modliteb. Ačkoliv převažuje 

množství náboženské literatury, druhořadé překladové literatury a mravoučných povídek nad 

významnými díly, má tato literatura svou důležitou pozici, pomáhala totiž rozšiřovat 

čtenářský zájem o česky psané knihy.
355

 Z němčiny byla překládána nejčastěji literatura pro 

děti a mládež, v níž byla silná mravoučná náboženská tendence. V této knižní produkci 

nechával Pospíšil vytisknout „dárek dobře zvedeným a pilným dítkám školním“. 

Duchovenstvo totiž rozdávalo žákům za dobré chování knížky jako odměnu. Literatura pro 

tuto čtenářskou skupinu tvořila významný podíl v Pospíšilově edičním programu. Oblíbené 

byly např. Chudobičky (1829) a Narcisky (1834) od Magdaleny Dobromily Rettigové, 

Pomněnky (Josef Vlastimil Kamarýt, 1834) a Myrhový věneček (1828) od Marie Antonie, 
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která založila tradici původních dívčích mravně výchovných knih a u níž bylo pozoruhodné 

stylistické a jazykové zpracování.
356

 

V 80. letech nastalo pro Landfrasovi těžší období.  V důsledku malého odbytu firma 

omezovala tisk vlastním nákladem a soustředila se především na zakázky od místních 

institucí, např. vzdělávacích ústavů a spolků. Opadal také zájem o vydávání náboženské 

literatury, což bylo způsobeno vimperským tiskařem Janem Steinbrenerem, který se na tento 

typ literatury také specializoval. Významným producentem této literatury bylo také pražské 

Dědictví svatojanské. Výsledkem bylo, že se Landfrasovi zaměřili více na světskou naučnou a 

zábavnou literaturu a z náboženských knih vydávali v různých zpracováních nebeklíče.
357

 

V následujícím desetiletí získala tiskárna titul c. a k. dvorní. Po smrti Viléma Landfrase 1. 

června 1902 převzal podnik syn Vilém Bohumil. 
358

 

U některých tisků vyráběli také dva typy exemplářů, které se lišily v mnoha ohledech 

podle cílové skupiny čtenářů. Odlišnosti byly v kvalitě papíru a typu písma, kdy latinka byla 

určena pro městské čtenáře a švabach pro konzervativní venkov. U vazby také záleželo, pro 

koho je exemplář určen. Do města putovaly knihy s koženou vazbou, na venkov s deskami 

z mosazného plechu. Koupi knih měly také napomoci ryté frontispisy a ocelorytinové 

ilustrace. Takové tendence jsme viděli také u Pospíšilů. 

Landfrasovské knihy byly prodávány jednak v jejich knihkupectví, ale také byly 

rozesílány dalším knihkupcům. Část produkce rozprodávali překupníci na poutích, jarmarcích 

a u poutních kostelů. Jejich tisky se dostávaly také mimo Čechy, např. do Saska, Rakouska.
359

 

7.1. Ediční program Pospíšilů a Landfrasů 

Osudy rodin Pospíšilů a Landfrasů spojuje mnohé, shody nalézáme i v jejich edičním 

programu, které jsou charakteristické svou pestrostí a je v nich také patrná snaha zaujmout co 

nejširší okruh čtenářů. Obě rodiny jsou si podobné v mnoha bodech, např. obě získávaly 

zakázky od různých institucí (školy, úřady), expandovaly se svými podniky do dalších měst, 

udržovaly kontakty s významnými dobovými osobnostmi, vydávaly současnou domácí i 

překladovou literaturu, ale i starší literární památky, také noviny a časopisy a měly 
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privilegium na tisk kalendářů. Obě rodiny mají také podobnou rodovou linku. Po otcích, kteří 

rodinné firmy založili, následovali v činnosti jejich synové, kteří se snažili činnost podniků 

vylepšit a rozšířit, po nich následovala třetí generace, za jejichž vedení ale firmy pomalu 

upadaly.  

Oba zakladatelé rodu začali svou činnost tak, že pokračovali v intencích svých 

předchůdců. U Josefa Jana Landfrasa to byly úspěšné barokní české i německé modlitební 

knihy. S přelomem 18. a 19. století se začal zaměřovat také na kramářské písně. Náboženská 

literatura se vzdělávací funkcí, jako např. kramářské tisky s náboženským motivem, 

pocházela většinou z pera místních autorů, většinou kněžích. Ti za svá díla nežádali honorář. 

To, že autoři byli místní a čtenáři je znali a pokládali je za autoritu, napomáhalo prodeji. 

Podobně začal i Pospíšil, činnost zahájil knížkami lidového čtení a modlitebními knihami.
360

 

Významný podíl na Pospíšilově edičním programu měla dramata. Vydával také libreta 

(Dráteník, překlad Chmela). U něj vyšla také první česká tragédie Angelina (František 

Turínský, 1821). Jak bylo výše zmíněno, vydával hojně i překlady, nejčastěji z němčiny a 

angličtiny, např. Panna jezerní (Walter Scott, 1828), Novely (Miguel de Cervantes y 

Saavendra, 1838).
361

 

U Landfrasů byla další významnou skupinou zábavná literatura, jako kramářské tisky se 

světskou tematikou či lidové povídky, a dále naučná literatura a příručky, které tvořily 

menšinu. S nástupem Jaroslava a Aloise Josefa docházelo k postupnému rozšiřování edičního 

programu, ačkoliv oba jinak pokračovali ve stopách svých otců. Jeho syn Alois Josef ediční 

program rozšířil o starší knížky lidového čtení, vydával i soudobou původní či přeloženou 

zábavnou a didaktickou prózu.
362

 Ke starší literatuře se obracel i Jan Hostivít Pospíšil. 

Vydával také edice památek ze starší české literatury (např. Knihy o statečnosti válečné neb 

rekovské, též domácí neb křesťanské, 1819, z rukopisu Řehoře Hrubého z Jelení je vydal Josef 

Václav Zimmermann, dále Staří letopisové čeští od roku 1378 do 1527, editorem byl 

František Palacký, Orbis pictus (1833), Josef Chmela), literární sborníky (Milozor aneb 

rozličné spisy poučujícího a obveselujícího obsahu, Věrný raditel rodičů, dítek, pěstounů a 

učitelů, oba 1824).
 363
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Pokud porovnáme ediční program s dalším významným tiskařem, nakladatelem a 

knihkupcem Bohumilem Haasem st. a jeho syny, najdeme již více odlišností. Zde převažovala 

výrazně nad ostatními žánry odborná literatura (48 % z celkové produkce), třetinu z této 

produkce tvořily zakázky pro Královskou českou společnost nauk. Za touto skupinou 

následovala náboženská literatura (25 %) a krásná literatura (27 %).
364

 Haaseho produkce od 

jeho nástupu každým rokem stoupala. Změna přišla po roce 1821, kdy zaznamenal pokles, 

což mohlo být způsobeno také nově vzniklou konkurencí v oblasti jazykově české literatury v 

podobě Jana Hostivíta Pospíšila, který v té době do Prahy expandoval.  

Pospíšil i Haase vydávali velmi populárními almanachy. U Pospíšila to byl např. 

Almanach aneb Novoročenka 1823, Dennice aneb Novoročenka na rok 1825. V roce 1828 

vyšel první svazek Almanachy dramatických her od Václava Klimenta Klicpery, u Haaseho to 

byla edice Divadlo od Jana Nepomuka Štěpánka.
365

 Pospíšilovi se oproti Haasemu postupně 

orientovali vysloveně na českojazyčnou literaturu, u Haasů tato tvorba tvořila zhruba 30 % 

z celkové produkce (knihy v němčině přes 60 %).
366

 Tento fakt odlišoval Haaseho i oproti 

např. Václavu Matěji Krameriovi, který tiskl v českém jazyce. Krameriovou cílovou skupinou 

byly především lidové vrstvy. Ediční program se skládal hlavně z publicistické a osvětové 

literatury a kalendářů, takže zde nacházíme podobnost jak s Pospíšilovými, tak 

s Landfrasovými. Podobné zaměření lze sledovat i u Ignáce Leopolda Kobera, který přišel do 

Prahy roku 1853, založil zde knihkupectví a od roku 1857 i nakladatelství.
367

 Kober se 

programově orientoval na vydávání českých spisů a znamenal tak pro Pospíšila významnou 

konkurenci (podobně jako zmínění František Antonín Urbánek či Josef Mikuláš). Kober 

vydával spisy Josefa Kajetána Tyla, Václava Klimenta Klicpery, Karla Hynka Máchy, 

Františka Jaromíra Rubeše, Matěje Zdirada Poláka a dalších.
368

 Tato díla vycházela v edici 

Spisy výtečných českých básníkův novověkých. Práce většiny těchto autorů vycházely i u 

Pospíšila. Zaměřil se také na vydávání české naučné literatury. Největšími počiny v tomto 

odvětví byla Českomoravská kronika od Karla Vladislava Zapa a samozřejmě Slovník naučný 
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(1860 – 1874).
369

 Kober vydával také knihy v německém jazyce a stejně jako Pospíšil i díla 

světové literatury v českém překladu. Největší podíl v jeho edičním programu měla beletrie, 

na druhém místě to byly učebnice, poté publikace o zemědělství a dramata. Pospíšil i Kober 

vydávali v menší míře díla geografická, právnická a hospodářská. Koberův ediční program 

byl rozsáhlejší než ten Pospíšilův, tiskl např. i publikace pojednávající o dějinách umění.
370

 

V době, kdy do Prahy přibyl Ignác Leopold Kober, získal knihkupeckou koncesi i 

Alexander Storch (1854), který měl velký sortiment s českými knihami. Po Koberovi bylo 

v Praze druhým největším knihkupectvím Slovanské knihkupectví Josefa Nováka a Josefa 

Richarda Vilímka. Ti vydávali především české školní učebnice, literaturu pro mládež, 

evangelickou literaturu a českou beletrii (Jan Neruda, František Palacký). Na české autory 

(edice Česká bibliotéka) se zaměřil také Alois Hynek, který začal podnikat od 80. let. 

Vydával kuchařky, divadelní hry a časopisy.
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8. Typografie - titulní strana 

O titulní straně lze obecně říci, že je rozčleněna do tří segmentů. Každá část se dále člení 

na menší části. Údaje z těchto podčástí jsou od sebe vizuálně odděleny. Pospíšil zde využíval 

různé písmové stupně i různé písmové řezy (slabé, polotučné, tučné). Údaje v jednotlivých 

segmentech bývají ukončovány tečkou, což též napomáhá orientaci v textu. Jednotlivé části 

jsou od sebe zpravidla odděleny linkou, Pospíšil využíval několik typů. Nejčastěji využívaná 

byla jednoduchá krátká rovná linka, využíval ale také krátkou vlnitou linku či linku 

ozdobenou vegetabilními motivy či typografickými prvky. Avšak oddělování segmentů 

pomocí linek není vždy pravidlem. Navíc jednotlivé informační údaje jsou od sebe 

oddělovány také značnými mezerami, takže i bez linek je rozčlenění údajů patrné. 

První část titulní strany bývá nejvýraznější. Zde se nachází názvové údaje. Poté následuje 

prostřední část, která bývá nejobsažnější. Jsou zde uvedeny informace o autorovi či 

překladateli, případně o vydání. Nedílnou součástí je podnázev. Jméno autora či překladatele 

je vždy zvýrazněno, bývá tučné, avšak výška písmového obrazu je zachována s ostatními 

údaji. Pokud má kniha jak autora, tak překladatele, bývají tito tvůrci odděleni. Např. v knize 

Život Mohamedův je autor Washington Irving vytištěn tučným písmem a jméno překladatele 

Františka Ladislava Riegera je vytištěno kurzívou.  

Třetí část tvoří impresum. V mnoha tiscích je tato část oddělena zdobnější linkou. Bývají 

použity vegetabilní či typografické motivy. V impresu je často zvýrazněno místo vydání, tedy 

Praha. Bývá tištěna buď kapitálkami či tučnějším písmovým řezem oproti jménu tiskaře.  

V některých tiscích se nachází i předtitulní list. V knize Jitka. Hraběnka Toggenburská od 

Kryštofa Šmida z roku 1876 je na tento předtitul použit odlišný papír a to žlutý. Oproti 

následujícímu titulnímu listu se zde nachází drobné orámování vytvořené pomocí vlnité linky. 

Rohy stran a středy linek jsou ozdobeny typografickými motivy.   

V letech, kdy už Jaroslav Pospíšil tiskárnu nevlastnil, bývá tiskař uveden na rubu titulní 

strany. Knihy tiskl Jan Otto v Praze. Takovéto tisky mají v impresu na titulní straně označení 

„Nákladem Jaroslava Pospíšila“ oproti původnímu „Tiskem a nákladem Jaroslava Pospíšila“. 

Hned poté následuje rok vydání. Na rubu titulní strany je pak označení „Knihtiskárna J. Otty 

v Praze“. Jméno tiskaře, později již jen nakladatele, bývá v drtivé většině uvedeno v plném 

znění. Jen několik tisků neslo zkrácené křestní jméno.  

Stejně rozmanité bylo i členění hlavního textu. Kapitoly jsou od sebe zpravidla odděleny 

typografickými znaky (např. tři hvězdičky, lístky a uplatnění zde našly i již zmíněné linky).  

Vnitřní členění na kapitoly a podkapitoly je též různorodé. V některých tiscích jsou 

kapitoly označeny římskými či arabskými číslicemi, někdy doprovázené i slovním údajem, 
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výjimkou ale není čistě slovní označení. Různorodost panuje i v jejich typografii. Kapitoly 

mohou být označeny tučně či kurzívou. Uvnitř kapitoly byl v některých případech text 

segregován pomocí typografických znamének, např. tří hvězdiček. Pro snadnější orientaci 

v textu byla často využita živá záhlaví. Označení složek bylo provedeno nejčastěji arabskými 

číslicemi, v případě nutnosti doplněné typografickými značkami. Paginace bývá provedena 

totožně jako dnes, tedy arabskou číslicí, která je umístěna zpravidla v horním okraji strany. 

Úvodní strana, kde začíná text, očíslována, jak je zvykem, nebývá. Pokud se v knize nachází 

předmluva, bývá paginována římskými číslicemi anebo paginace zcela chybí. Obsah kapitol 

bývá umístěn vpředu, to se týká nejčastěji odborné literatury, ale v některých knihách byl 

vytisknut až v závěru knihy.  

8.1. Typografické vybavení  

Typografické vybavení Pospíšilovy oficíny bylo bohaté. Srovnáme-li tisky vyšlé u 

Jaroslava v Praze s tisky jeho otce a později s tisky vzešlé z činnosti bratra Ladislava, 

zjistíme, že využívali podobné typy písem. Pospíšilové hojně využívali různé písmové stupně, 

různou tučnost a různé typy písem, což přispívalo nejen ke snazší vizualizaci údajů, ale i k 

orientaci.  

Jaroslav Pospíšil tiskl české knihy již antikvou. Klasicistní antikva se od 19. století hojně 

využívala nejen jako písmo celé knižní tvorby, ale používala se i coby nadpisové písmo. Ještě 

v prvním desetiletí tohoto století využívali tiskaři nepříliš početný fundus písem, která se 

nepoužívala jen pro tisk knih, ale i akcidenčních tiskovin. Snaha zesílit půvabnost a lákavost 

tisků vedla sporadicky k využívání zdobných variant kurzívy a antikvy. Zásadní změnu 

způsobila průmyslová revoluce. Tiskařství a písmařství degradovalo z uměleckého řemesla na 

pouhý průmysl, v němž drtivě převážil aspekt ekonomické prosperity. To vedlo k tomu, že se 

začal klást důraz na novost a originalitu písma, jejichž hlavním cílem bylo získat pozornost a 

zajistit jejich prodejnost. Tím se dostala na piedestal pozornosti akcidenční písma.
372

 Na 

titulních stranách Pospíšilových tisků byla hojně využívána právě tato tzv. úpadková písma. 

8.2. Akcidenční písma 

U českých textů se využívala antikva a její rozličné typy. V případě titulní strany se 

vystřídalo hned několik druhů, téměř vždy se však jednalo o patkovou formu. Název knihy 

byl vytištěn tak, aby vyčníval nad ostatními údaji. Pro vizuální odlišení se názvy mnohdy 

tiskly verzálami, které byly tučné. Mnohdy byl název vytisknut úzkou tučnou antikvou. Velmi 

frekventovaná byla také tučná antikva plastická, její světlá i tmavá verze. Nezřídka se také 

setkáváme s antikvovou toskánkou. Toskánku uvedl v roce 1815 Vincent Figrins. Její vzhled 
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se vyznačuje štěpením serifů a dříků. V případě názvů nebylo také výjimečné, že jeho 

jednotlivá slova byla vytisknuta různými typy písem, např. u knihy Život a působení Václava 

Matěje Krameriusa jsou využity hned tři typy. Část je zpodobněna obyčejnou tučnou 

patkovou antikvou, druhá část světlou tučnou plastickou antikvou a poslední část úzkou 

tučnou antikvou. V názvové části se také uplatnila egyptienka plastická. Pro egyptienku jsou 

charakteristické nasazované hranolovité serify bez náběhu.
373

 

Jméno autora bylo zpravidla provedeno obyčejnou tučnou antikvou. V knize Z posledních 

dob Jerusaléma je jméno autora vytisknuto širokou antikvou a litery jsou proložené. Oproti 

názvu bývá písmový stupeň menší. Ozvláštněný typ písma se používal opět v impresu, a to u 

slov označujících místo tisku. Tento údaj bývá vytisknut verzálkami, údaje o tiskaři a roku 

vydání jsou již majuskulemi. Zde se uplatňovaly různé formy toskánky, např. u knihy Život 

Mohamedův od Washingtona Irwinga je místo tisku vytisknuto plastickou toskánkou 

s kruhovým štěpením. Četný výskyt má také tučná plastická antikva, která bývala v této části 

obtažená. Avšak pravidlem to není. U některých tisků se vyskytuje i obyčejná tučná antikva.  

8.3. Dekorační prvky 

Pospíšil využíval hojně rozličné formy rokokových linek v několika obměnách. Zájem o 

linky se zvýšil především v manýrismu, kdy plnily zvláště dělící funkci a tím napomáhaly 

snazší orientaci v textu. Krom výše zmíněných funkcí pomáhaly oddělovat v textu knihy např. 

záhlaví či poznámky pod čarou. od zrcadla sazby a pomáhaly také zvýrazňovat číslování či 

konec kapitol.
374

 Rokokové linky se skládaly z rozmanitého repertoáru typografických 

ozdůbek. Základní zásoba linek v Pospíšilově oficíně se skládala z jednoduché linky, 

dvojlinky, trojlinky, které byly rovné anebo vlnité. Linky mohly být prosté jakékoliv 

ornamentiky, anebo ozdobeny ornamenty či tiskařskými ozdůbkami. Velmi často byla 

používána rovná linka, v jejímž středu byl ozdobný prvek.  

Zřídka byly linky využity k orámování strany. Např. u předtitulu knihy Antonína Rybičky 

Život a působení Václava Matěje Krameriusa se s touto možností využití setkáváme. Rám je 

vytvořen tzv. rokokovou tyčí. Plná tučná konzola s oblými rohy je ovinutá typografickými 

ozdůbkami. Jak již bylo řečeno, u těchto předtitulů nebylo výjimkou, že byly vytištěny na 

odlišný, zpravidla barevný papír. Jedná se např. o díla Květný košíček od Krištofa Šmida nebo 

Dějepis národ českého od Jakuba Malého. U prvního dílu tohoto spisu jsou na závěr otištěny 
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na modrý papír titulní listy následujících dílů, které měly následovat. Předtitulní list obsahuje 

chybný rok vydání 1863. Na vlastním titulním listě je již uveden správný (1864).  

Další typografickou ozdobou byly vlysy, které byly převzaty z architektury, oproti linkám 

byly používány méně. Na rozdíl od linky, která měla krom dekorační funkce ještě 

segmentující úkol, je lišta čistě zdobný element. S lištou se u Pospíšila setkáváme např. v díle 

Básně Boleslava Jablonského z roku 1884. Zde použité lišty jsou vyplněný vegetabilními 

ornamenty. V záhlaví prvního oddílu jsou z listových úponků vytvořeny siluety malých 

dráčků.  

Stejně řídce Pospíšil využíval viněty. Ve zmíněné sbírce básní od Jablonského se v samém 

závěru svazku nachází drobná viněta složená opět z vegetabilních prvků. Dekorační funkci 

vinět, jakožto prvků signalizující závěr kapitoly či knihy u Jaroslava Pospíšila převzaly výše 

popsané linky. U Jana Hostivíta Pospíšila tomu tak nebylo. V jeho tiskařské praxi byly viněty 

poměrně často využívány a byly umisťovány i na titulní strany, např. v dílech Almanach 

dramatických her (1826) či Orbis pictus. Svět v obrazích (1833). Viněta byla v těchto dílech 

umístěna mezi název a impresum. V případě knihy Orbis pictus  se setkáváme s vinětou na 

titulní straně i u Jaroslava. Zpracování vinět u Jana Hostivíta Pospíšila bylo bohatší. Hojně 

využíval viněty s malými andělíčky, květinovými vzory, vlnitými linkami či kudrlinkami.  

Dalším dekoračním prvkem byly iniciály. Např. v knize Básně Boleslava Nebeského 

(1884). Tento spis byl již zhotoven v tiskárně Jana Otty, což je označeno na rubu titulní 

strany. Na titulní straně je použita jednoduchá toskánková antikva. Na začátku každé básně se 

nachází tučná zdobná iniciála, vyplněná florálními prvky. V úvodu první básně je umístěna 

zdobná lišta s vegetabilními a florálními  motivy. Listové úponky vytváří malé dráčky. Avšak 

využívání zdobných iniciál v Pospíšilových tiscích bylo marginální.  

8.4. Ilustrace 

Ilustrace se v Pospíšilových tiscích vyskytují sporadicky. Pokud kniha obsahuje ilustraci, 

je nejčastěji umístěna na frontispisu, např. u Básní Boleslava Nebeského z roku 1884 byl na 

tomto místě vytisknut portrét autora. U knihy Květný košíček se na frontispisu nachází 

ilustrace, která se vztahuje přímo k textu a pod obrázkem je uvedeno i číslo konkrétní strany a 

ocitovaná věta. Nejčastější formou ilustrací byl šrafovaný dřevoryt. Tato technika, vynalezená 

Thomasem Bewickem (1771) rozvíjela původní ideu dřevořezu, oproti kterému začala 

používat tvrdé dřevěné destičky, které byly naříznuté napříč létům a ke zpracování využívala 

mědiryteckou jehlu. To vše umožnilo tvůrci bohatší modelaci a stínování.
375
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Stejně jako v knihách Jana Hostivíta, tak i Jaroslav umisťoval ilustrace do knih spíše 

vzácně. Knihou s nejbohatší obrázkovou výzdobou je v případě obou Pospíšilů Orbis pictus. 

Svět v obrazech. Jan Hostivít Pospíšil nechával ilustrace nejčastěji vytvořit od rytců Jana 

Berky, Antonína Machka či Jiřího Döblera. Byl prvním mimopražským tiskařem, který 

k ilustraci svých knih užíval také litografii
376

, např. v knize Příběhy starého zákona pro 

mládež ku školnímu vyučování od Josefa Chmely z roku 1821 s frontispisem od Antonína 

Machka.
377

 Začátky litografie u Jana Hostivíta Pospíšila a Bohumila Haaseho (řada Divadlo 

od Jana Nepomuka Štěpánka, 1821, litografie Jan Kroupa) odpovídaly tradičnímu pojetí 

výtvarně provedených titulních listů a frontispisů, které stále čerpaly ze stylu pozdního 18. 

století. Ve 20. letech se objevily pokusy spojit litografovaný text s obrazem. Významný krok 

podnikl Haase, když použil litografii ve funkci vědecké ilustrace (Jan Svatopluk Presl – O 

přirozenosti rostlin aneb Rostlinář,..., 1823, Ignaz Friedrich Tausch – Hortus Canalius, 1823) 

a později i v mravoučné beletrii, např. Javornického překlady. V časopise začal pravidelně 

litografii užívat podnik Jana Ferdinanda Schönfelda (Čechoslav). Litografie v beletrii nebyla 

využívána tolik, jako předtím mědiryt, lept či ocelorytina a později i dřevoryt. Hojnější 

využití našla v topografických dílech a v přílohách časopisů.
378

 Oproti zmíněným technikám 

jako mědiryt, dřevořez či lept vynikala snadností, možností širokého uplatnění (od 

příležitostných a akcidenčních tisků až po knižní ilustraci) a také ekonomickou výhodností, 

díky ní došlo např. ke zlevnění tisku not a map. Touto technikou bylo možné vyrobit vysoký 

počet exemplářů při nižších nákladech. Dokázala oslovit širokou veřejnost, pomáhala při 

popularizování nových vědeckých objevů, stala se klíčovým komunikačním prostředkem. 

Zpočátku byla vnímána jako reprodukční technika, postupně se ale prosadila i jako 

plnohodnotná umělecká tvorba.  

První dílny ve světě se začaly objevovat po Senefelderově cestě po Evropě. Roku 1801 

byla založena dílna ve Vídni, následovala Paříž (1802) a Londýn (1803). Pro Čechy byla 

důležitým bodem Vídeň a zde založený ústav Adolfa Kunikeho. Právě sem se jezdili čeští 

umělci nové technice učit. Působil zde např. Antonín Machek, jenž v této dílně vytvořil první 

                                                           
376

 Litografie, kterou vynalezl Alois Senefelder (1796), se objevila po Velké francouzské revoluci. In: 
WITTLICHOVÁ, JANA. Litografie. Chemische Steindruckerei, litografie, polyautography, kamenopis, kamenotisk. 
In: Litografie, aneb, Kamenopis : počátky české litografie 1819-1850 k 200. výročí vynálezu litografie Aloisem 
Senefelderem. Praha : Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 1996, s. 8. 
377

 VOIT, Petr: Encyklopedie knihy starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. století a počátkem 19. 
století: papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a 
kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. 2. vyd. Praha : 
Libri, 2006, s. 709. 2. sv. 
378

 Litografie, aneb, Kamenopis : počátky české litografie 1819-1850 k 200. výročí vynálezu litografie Aloisem 
Senefelderem. Praha : Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 1996, s. 148.  



99 
 

sešit Dějin českých v obrazech.
379

 Stát reguloval počet litografických dílen pomocí povinnosti 

získat povolení k jejímu provozování, které udělovalo c. k. České zemské gubernium. 

Kamenotisk byl v Rakousku pečlivě střežen policejními a cenzurními orgány, což bylo 

stanoveno jeho zařazením mezi policejně-obchodní živnosti. Panovala totiž obava z jeho 

zneužití politickou karikaturou či protistátními letáky.
380

 První litografické dílny u nás vlastnil 

Antonín Langweil (od 1819), Ferdinand Schönfeld (od 1820), Bohumil Haase (od 1821), 

Antonín Machek (od 1822) a Karel Vilém Medau (od 1831). S posledně zmíněnou dílnou 

spolupracovali i studenti pražské Akademie.
381

 Ani postavení grafiky v rámci umění nebylo 

snadné. Dlouho zůstávala pouze v řemeslné poloze opomíjeného oboru a byla závislá na 

malbě. Tato situace skončila až vystoupením Julia Mařáka a generace 90. let, kteří se grafice 

začali věnovat jako svébytnému uměleckému projevu.
382

 

V případě Jaroslava Pospíšila se setkáváme se jmény dalších umělců, se kterými 

spolupracoval, např. Janem Vilímem a dílnou Františka Šíra. Nechybí také jméno Františka 

Eduarda Sandtnera. Ten se podílel na grafickém doprovodu k Pomněnkám (1842-1845), 

vytvořil např. litografický portrét Elišky Přemyslovny (ročník 1845).
383

 

Zřejmě právě z důvodu, že ilustrace nebyly u Pospíšilů tak běžné, jejich existence 

v tisku se oznamovala na titulní straně. Pod názvem bylo uvedeno „s obrázkem“, což mělo 

pomoci přimět čtenáře ke koupi. Na základě Pospíšilovy korespondence lze potvrdit, že tato 

informace svůj účel plnila. V Pospíšilově seznamu vydaných knih vyniká počtem ilustrací 

především Orbis pictus, opomenout bychom neměli ani Národní kalendáře.  

8.5. Národní kalendář 

Na Pospíšilovy poměry se nachází větší počet ilustrací i v Národním kalendáři. Konkrétně 

v exempláři na rok 1858 se nachází v místě, kde bývá frontispis, složená mědirytová ilustrace 

vytvořená dle Karla Škréty, která byla vyhotovena v dílně Františka Šíra. Pod obrázkem je 
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nápis: „Waldštejn se svými 24 syny před králem českým Přemyslem Otakarem II.“.
384

 

Kalendář je tištěn částečně švabachem a částečně antikvou. Titulní strana a úvodní část, v níž 

jsou uvedeny suché dny apod., jsou provedeny antikvou. Vlastní kalendář, část s povídkami 

až po vypsání trhů ale už švabachem. Závěrečná část knihy, v níž jsou informace o poštovní 

službě a kolcích, je opět antikvou. Vypsání knih, které má Pospíšil na skladě je, až na několik 

švabachových výjimek, také antikvou. Důvodem, proč jsou čtyři díla vytištěna oproti ostatním 

jiným typem písma, byla zřejmě snaha odlišit je od ostatních a ozvláštnit výčet všech děl. Vše 

jsou to totiž česko-jazyčné knihy a jako většina ostatních, jsou určeny pro mládež. Kalendář je 

svázán v měkkých deskách, přičemž na vnitřní straně přední desky je otištěna knihkupecká 

nabídka Jaroslava Pospíšila. 

Právo tisknout kalendář znamenalo pro nakladatele a tiskaře vždy velkou výhodu, neboť 

představovaly finanční jistotou. V úvodu se nacházela data s církevními svátky na daný rok, 

na kdy připadají takzvané suché neboli postní dny a zatmění Slunce a Měsíce. Pak následují 

tabulky s jednotlivými měsíci. U každého měsíce je vždy uvedeno, kolik má dnů. Jednotlivé 

dny jsou vypsané. Kalendář obsahuje speciální sloupečky pro katolíky a pro evangelíky. 

Poslední sloupeček patří znamení zvěrokruhu. U příslušných dnů jsou symboly označeny fáze 

Měsíce. Pro snazší orientaci je používána červená barva, kterou jsou vyznačeny svátky, 

neděle a symboly pro měsíční fáze poslední čtvrt a úplněk. Nový měsíc a první čtvrt jsou 

vyznačeny černou barvou. V závěru každého měsíce se nachází znovu vypsání, kdy nastane 

která fáze Měsíce s přídavkem, v kolik hodin k tomu dojde. Nakonec následuje židovský 

kalendář.   

Za posledním měsícem následuje část nazvaná Stoletý kalendář, který vychází 

z dlouhodobého pozorování jednotlivých měsíců a na základě toho jsou určeny typické 

meteorologické jevy v daném časovém období. Hned poté následuje vysvětlení, jak vznikl 

úvodní mědirytový obrázek a objasnění zobrazené historické události. Tato část je tištěna 

ještě antikvou.  

Další část otevírají povídky, krátký úryvek nazvaný Dobrá rada a pak sekce Všehochuť, 

v níž jsou vypsány historky, které se staly skutečným lidem. Pro zvýšení věrohodnosti je u 

některých příspěvků uvedeno i jméno a místo bydliště. Každá takováto průpovídka má název 

vytištěn tučným písmem. Jedná se především o stručné a vtipné zprávy, které mohou být 
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poučné, což je ostatně uvedeno u jedné z povídek: „Je to sice nepatrný příběh, ale kdo chce, 

může v tom ledacos patrně vidět a taky se z toho něčemu třeba poučit.“
385

  

Některé povídky jsou doplněny drobnými ilustracemi, které nesou karikaturní prvky, 

jejich tvůrce však uveden není. Je však pravděpodobné, že pochází stejně jako úvodní obrázek 

z dílny Františka Šíra. Zakladatelem karikaturního směru v grafice v Čechách byla tvorba 

Antonína Gareise. Ke spojování litografie a karikatury u nás docházelo během 40. let 19. 

století, významnou roli zde hráli studenti pražské Akademie výtvarného umění a jejich školní 

práce a cvičení.
386

  

V závěru druhé povídky se nachází autorovo vybídnutí ke čtenářům: „Laskavý čtenáři, jsi-

li přítel podobného čtení, anebo znáš-li někoho, jenž takové čtení miluje, zajisté mu uděláš 

touto knížkou o Vánocích neb o Novém roce pěknou radost.“
387

 Je zde také uvedeno, z jaké 

knížky byla povídka vyňata a kolik stojí, takže formy reklamy byly u Pospíšila různorodé a 

neomezovaly se jen na počáteční či konečné výpisy jeho uskladněných knih. Na závěr jsou 

vypsány trhy, které se v Čechách budou konat, s uvedením doby. Trhy jsou srovnány 

abecedně podle místopisného jména, které je oproti ostatním údajům tučnější.   

Ve Velkém Národním Kalendáři na rok obyčejný 1870 nacházíme bohatě zdobenou titulní 

stranu. V rozích rokajového rámu se nachází drobné ilustrativní výjevy z venkovského a 

městského života. Uprostřed dolní části je vyobrazena veduta s pohledem na Pražský hrad. 

Hned na frontispisu nacházíme ilustraci s výjevem zobrazující korunování Jiřího z Poděbrad 

českým králem. V záhlaví každého měsíce se nachází drobná viněta s motivy typickými pro 

daný měsíc. Každému měsíci je věnován dvojlist, přičemž část je vyhrazena pro poznámky 

vlastníků. Některé ilustrace v beletristické části vynikají svou velikostí, kdy zaplňují téměř 

celou stranu.  

8.6. Orbis pictus u Pospíšilů 

Orbis pojednává o všem, co lidstvo obklopuje. Od jednotlivých druhů zvířat, lidských 

činností, náboženských znalostí až po přírodní jevy a vesmír. Vysvětluje se zde, k čemu co 

slouží, jak co vzniká, zvířata jsou zachycena v prostředí pro ně charakteristickém, vysvětluje 

se, co jedí a co je pro ně příznačné, tedy podle čeho je děti poznají. Zvířata jsou popsána buď 

podle fyzických nebo charakterových vlastností. Každý zvířecí druh je rozdělen na další 

menší druhy. Např. ptactvo se dále dělí na vodní, dravé, polní, lesní a zpěvavé.  
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U některých zvířat je uveden v závorce synonymní výraz, který se pro to dané zvíře 

používá, či je zmíněno opačné pohlaví daného zvířete, např. „kočka (kocour), krtek 

(krtice)“.
388

 Např. v kapitole třinácté, která pojednává o vodních ptácích, jsou tyto 

vysvětlivky: „Norek (potápka) se potápí (ponořuje)“
389

. Kuriozitou je drak v kapitole třicáté 

s názvem Hadi. V náboženské části se pojednává nejen o křesťanství, ale i o židovství, o 

pohanství a islámu. Nevýhodou je však jistá neuspořádanost v kapitolách, které ne vždy na 

sebe navazují.  

Orbis pictus od Jana Amose Komenského vydal Jan Hostivít Pospíšil poprvé roku 1833. 

Kniha vynikala přibližně 300 dřevoryty. Ilustrace pro tuto knihu byly přejaty od 

vratislavského nakladatele Wilhelma Korna.
390

 Pospíšil pro Orbis pictus pořídil 156 štočků. 

Úroveň domácí tvorby ještě na počátku 20. let nevybočovala z průměru, žádná ze současných 

firem nepřinášela nic nového a nejspíš proto se Pospíšil obrátil do zahraničí.
391

  

Pospíšilův Orbis Pictus byl zcela unikátním vydáním v českém prostředí. Již čtyři měsíce 

po vydání se prodalo 3 500 knih.
392

 Toto vydání obsahuje 150 kapitol, závěrečná se příznačně 

nazývá Poslední soud. Ilustrace v Orbisu jsou šrafované. Kreslíř využíval jak horizontální, tak 

vertikální šrafuru a obrázky jsou přizpůsobeny dětským čtenářům, např. v páté kapitole 

s názvem Povětří je mráček, jenž má obličej a vyfukuje vítr, který ohýbá stromy. Ilustrace 

jsou názorné a jednoduché, z toho důvodu se zřejmě nerespektuje skutečná velikost, např. 

žížala je stejně velká jako rak. Avšak v rámci jednoho druhu velikost respektována je, např. 

v kapitole čtvernožci je odlišena velikost psa a štěněte. Stejně tak se diferencuje velikost 

v závislosti na vzdálenosti, tedy zobrazovaný objekt, který je dál, je menší, i když se jedná o 

větší zvíře než to, které se nachází v popředí obrázku. Pozadí zde tvoří aktivní prvek. Autor 

ilustrací zařadil zvířata do jejich přirozeného prostředí, např. kamzík je zachycen na skále. Na 

obrázcích jsou pečlivě zobrazeny různé detaily, např. v deváté kapitole s názvem Plodové 

zemští jsou vykresleny rozmanité druhy květin, stromy jsou vroubkované, kopce a oblaka 

šrafované, na poli jsou znázorněny jednotlivé klasy. V kapitole, jež pojednává o ptácích, jsou 

detailně vykresleny i drápky a zvýrazněna jednotlivá pírka.  
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Orbis Pictus je koncipován tak, že u každého obrázku se vždy nachází písmeno, které 

odkazuje k témuž písmenu v určité části textu, jež pojednává o tom, co se nachází na obrázku. 

Text je rozčleněn do pěti sloupečků. První je v latině, druhý v němčině, třetí v češtině, čtvrtý 

v polštině a pátý ve francouzštině. V šestém sloupci najdeme vybraná latinská substantiva 

z prvého sloupečku, u nichž je uveden jmenný rod.  

V životopise Jana Amose Komenského je citována jeho věta, kde uvádí důvod vzniku 

této knihy: „Za tou příčinou, že když nelze dětem věci samé do smyslu podat, aby je alespoň 

skrze obrazy pochopit mohly“.
393

 Je zde vylíčen velice těžký život Jana Amose, ale i jeho 

pevná vůle a pracovitost. O Komenském zde autor mluví jako o „našem vlastenci“. 

Komenského myšlenka, „aby učení mužové všech národů nechali péči o mrtvou latinu a 

snažnost svou obraceli ku vzdělání řečí svých národních a skrze ně i lidu obecního v každé 

zemi“
394

, byla jistě v této době vřele vítaná a podnětná.  

Na závěr knihy je uvedeno polské vyslovování hlásek v českém a německém jazyce, poté 

následují omyly. Z důvodu zásahu královéhradecké biskupské konzistoře musel Pospíšil 

Orbis pictus vytisknout se zřetelem k bratrskému pravopisu.  

Jaroslav Pospíšil vydal Orbis pictus samostatně v roce 1845 a použil zde totožné štočky, 

jako Jan Hostivít v roce 1833. Vydání z roku 1845 obsahuje méně ilustrací, než hradecká 

verze. Liší se v mnoha dalších aspektech, ale především zastoupenými jazyky. Vydání z roku 

1833 je pětijazyčné (latina, němčina, čeština, polština, francouzština), pražské vydání pouze 

čtyřjazyčné (latina, němčina, čeština, francouzština). Další odlišnosti se týkají např. 

uspořádání zrcadla sazby či formátu. V hradeckém vydání jsou jednotlivé kapitoly očíslované, 

v pražském toto zcela chybí, obě vydání mají sice na titulní straně vinětu, ale ne stejnou. 

V hradecké verzi se nachází tři včelí úly s vegetabilním pozadím, pražský typ obsahuje 

personifikované umění. Kolem této postavy se nachází harfa, knihy, malířské náčiní a plátno. 

Zachován zůstal životopis Jana Amose Komenského a úvodní kapitola, kterou předchází 

ilustrace zachycující učitele a žáka. Učitel s rákoskou a zdviženým ukazovákem hledí na žáka. 

V rozhovoru se líčí, jak učitel povede dítě na cestě moudrosti a bude mu vše s Boží pomocí 

ukazovat. Následně je uvedena abeceda i s fonetickým přepisem.  

Jaroslav Pospíšil ml. pokračoval v tradici a v roce 1896 vydal také Orbis Pictus. Na titulní 

straně nacházíme informaci, že se jedná o nezměněné vydání z roku 1883. Jedná se o 

hradecký exemplář od Jana Ladislava Pospíšila. Štočky tohoto vydání jsou naprosto odlišné 

od výše popsaných vydání z let 1833 a 1845. Ilustrace vytvořil fotograf a grafik Jan Vilím.  
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8.7. Vazba 

V případě vazby Pospíšilových tisků se jedná o tzv. nakladatelskou vazbu, která se začala 

rozvíjet v souvislosti s rozvojem knižního obchodu a nakladatelských domů. Nakladatelská 

vazba spočívá v jednotné vazbě pro všechny exempláře určitého vydání. Pro tento typ vazeb 

se užívala slepotisková výzdoba, která se mohla zdobit také zlacením. Od 19. století se ve 

výrobě vazeb začala prosazovat také industrializace. Uplatnění našla též strojově vytvořená 

plátěná vazba. Přední deska u tohoto typu byla okrášlena buď litografií, anebo raženým 

tiskem.
395

  

Pospíšil vydával tisky ve dvou formách, a to v pevné a měkké vazbě. Měkká vazba, což je 

typ lepené brožury, měla na rozdíl od pevné vazby názvové údaje otištěny i na deskách a na 

hřbetu. Údaje otištěné na přední desce jsou totožné s údaji na titulní stránce. Desky lepené 

brožury jsou tvořeny papírovou obálkou, do níž se hřbet složek zavěsil prostřednictvím 

klihu.
396

 Desky u tohoto typu bývají orámovány zdobnými bordurami. U některých tisků této 

vazby se nachází drobná ilustrace i na přední desce. U tvrdé varianty desek je často využívána 

poloplátěná vazba. Desky mohou být pokryty tragantovým či škrobovým papírem.  

Hřbet tvrdých desek u některých exemplářů imituje členění na tzv. mezivazí pomocí 

typografických ozdůbek či linek. Tyto segmentující prvky bývají vytvořeny nejčastěji 

slepotiskovou metodou. Zlaceným slepotiskem bývají na hřbetu uvedeny také názvové údaje. 
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9. Závěr  

V diplomové práci jsem se zaměřila na osobnost tiskaře, knihkupce a nakladatele 

Jaroslava Pospíšila. Práce se soustředila především na zmapování jeho profesní činnosti, která 

začala ve 40. letech a skončila v 80. letech 19. století.   

Díky dochované korespondenci bylo možné nahlédnout do chodu Pospíšilova podniku a 

tak zjistit, jak probíhal tisk a distribuce knih, jaké problémy je provázely, jak vypadala praxe 

v placení účtů, komunikace s autory a zákazníky. Korespondence také odkryla význam 

společenských styků s důležitými lidmi, kteří se tehdy aktivně podíleli na společenském dění. 

Přinášely totiž Pospíšilovi řadu výhod, nejen, že díky nim získával zakázky, ale i tito lidé se 

podíleli na jeho edičním programu. V mnoha případech je vidět, že na jejich rady skutečně dal 

a knihy poté vytiskl. Pospíšilova korespondence poskytuje také nahlédnutí do soudobé 

vlastenecké společnosti a odkrývá Pospíšilovy názory na současný stav a přicházející změny. 

Korespondence obsahuje mnohem více zajímavostí o tehdejší době, než je zde uvedeno. 

Názory mnoha různých lidí z rozličných koutů monarchie jsou velmi zajímavé a dokreslují 

naše znalosti o historii. Zvláště cenné jsou Pospíšilovy dopisy určené Tomáši Burianovi. Tím, 

že se účastnil společenského života, mohl Burianovi do vídeňského Nového Města zasílat 

drobnou kroniku pražského vlasteneckého a kulturního života. Což potvrzuje i Ferdinand 

Čenský, který některé tyto dopisy vydal. Pospíšila řadil mezi přední muže. Antonín Rybička, 

který tyto dopisy vybíral, napsal: „Věřte, že jsem zase na dlouhý čas nečetl něco tak 

zajímavého, jako jest výbor listů nadepsaných a pokládám jej za vzácnou pomůcku k dějinám 

naší národní ožilosti a všelikých s ní spojených nesnází, trampot, usilování, obětí, praní a 

podobných. Jestiť ať tak dím výbor tento opravdový kaleidoskop našeho národního 

vyvinování“.
397

 

Podrobný výčet veškerých překážek, které museli tehdejší vlastenci překonávat při 

rozšiřování české knižní a periodické produkce, ukazuje, kolik aspektů ve výsledku 

ovlivňovalo český knižní trh. Na jedné straně byla obrovská vůle a touha, aby se česká 

literatura vyrovnala zahraniční, zejména německé tvorbě ve všech ohledech, na druhé straně 

byly překážky v podobě kritiky, politických sporů mezi mladočechy a staročechy, které 

ovlivňovaly přijetí jednotlivých článků v novinách a časopisech a časopisy i almanachy často 

trpěly nedostatkem příspěvků. Dále bariéry v podobě doručování a cenzury. 

Typografický rozbor Pospíšilových tisků ukázal, že Pospíšil nijak nepřekračoval dobový 

úzus. Knihy dosud vykazují shodu s úpravou Jana Hostivíta. Oba také využívali ve svých 
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tiscích méně ilustrace. Postup doby je vidět ve faktu, že u Jaroslava převažuje užívání 

antikvy.    

V diplomové práci nebyla opomenuta ani Pospíšilova rodina, na jejímž popisu byly 

demonstrovány shodné rysy typické pro představitele klanu Pospíšilů. Rodina Pospíšilů byla 

poté porovnána s rodinou Landfrasů, kteří působili v Jindřichově Hradci. Zde se ukázalo, 

kolik společných prvků obě rodiny mají, nejen v edičním programu, ale i v tom, jak se jejich 

podniky rozvíjely.  

Pospíšilům byla často vytýkána lakota. Avšak Pospíšilové byli v prvé řadě podnikatelé a 

dle toho také jednali, navíc se museli potýkat s dravou konkurencí ostatních tiskařů. Mnohdy 

hleděli především na podnikatelské záměry. Např. Jan Hostivít Pospíšil, ač sám katolík, 

vydával i nekatolická díla, např. nekatolické písně, také se snažil vydat Praxis pietatis od Jana 

Amose Komenského.
398

  

Na základě prostudovaných Pospíšilových knižních nabídek a souborného katalogu 

CASLIN lze konstatovat, že Pospíšilův ediční program byl velmi pestrý a snažil se uspokojit 

všechny čtenářské zájmy. Největší pozornosti se však těšila literatura určená dětem a mládeži. 

Pospíšil se snažil svým čtenářům přinášet nejen současnou českou literární tvorbu, ale 

zpřístupňoval jim i zahraniční literaturu, ať už formou přímých překladů či volného 

přepracování. Snaha vyjít čtenářům vstříc je přítomna i ve výrobě rozličných forem vydání. 

To vše má rodina Pospíšilů společné s Landfrasovými, kteří také působili mimo hlavní 

centrum v Praze a jejichž čtenářská obec se skládala především z lidí na venkově a v menších 

městech. Z tohoto pohledu se Pospíšil jako podnikatel jevil aktivně a moderně. Využíval 

různorodé způsoby reklamy na přilákání čtenářů a zviditelnění svého podniku a čtenářům se 

snažil nabídnout co nejširší spektrum možností. Což se projevuje nejen v pestrosti edičního 

programu, ale také v duálním typografickém a materiálovém zpracování jeho tisků. Podnikání 

v první polovině 19. století bylo pro Popíšily snazší v tom ohledu, že se programově zaměřili 

především na českojazyčnou produkci, což v tomto období nebylo zcela typické. V popředí 

jejich zájmu stála literatura pro děti a mládež, dramata a zábavná literatura. Naučná produkce 

a poezie se ocitly spíše na okraji. V druhé polovině 19. století, s nástupem nové generace 

podnikatelů, kteří se zaměřili stejným směrem, vyvstala Pospíšilům silná konkurence, vůči 

které se už nezvládali vymezit a bránit se jí a pražský podnik začal pomalu upadat. Vliv zde 

však mohlo mít také to, že Jaroslav ml., který po otci rodinnou firmu přejal, věnoval se také 
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advokacii a nemohl se tedy knihkupectví a nakladatelství věnovat naplno. A plné nasazení 

bylo předpokladem pro úspěch v této silné konkurenci.  
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