
a žena (R1972); Bratr a sestra (P pro ml., 1973); Žár
livost (P pro ml., 1975); Listy z deníku (P 1975); Kdy 
přijde Dora? (P pro ml., 1977); Dora na cestách 
(P pro ml., 1979); Vzpomínky na Jaromíra Johna 
(1979); Žena roku 1900 (R 1979); Vůně letních jab
lek (vzpomínkové PP, 1980); Dům radostí (P 1982; 
společně s P Planá růže... a s P Cesta ze zármutku 
1989, s tit. Cesty ze zármutku); Stíny mých otců 
(R 1984,1.d. trilogie); Já a moji drazí (P1985); Stopy 
mých otců (R 1985, 2. d. trilogie); Hlasy mých otců 
(R 1987, 3. d. trilogie); Útěk postřeleného zajíce 
(p 1989); Soumrak (P 1993); Největší tajemství 
(P pro ml., 1996). - Souborné vydání: H. Š. Knihy pro 
mládež (Stát. nakl. dětské knihy, pokr. Albatros, 
1966-71, 5 sv.: 1, 2, 3, 7, 8, nedokonč.). I KORE
SPONDENCE: L. Štěpán: Dr. H. Š. - z dopisů při 
tvorbě trilogie Stíny, Stopy a Hlasy mých otců 
(L. Štěpánovi z 1980-86), Chrudimské vlastivědné 
listy 1997, č. 6. I USPOŘÁDALA A VYDALA:
J. John: Dílo (1954-59,5 sv., 5. sv. 1959 s tit. Šibalství 
svršků a jiné kratochvíle ) + Mlčící povídkáři (1957) 
+ Eskamotér Josef a jiné prózy (1958, výbor) + Vý
bušný zlotvor (1959) a několik dalších reedic již 
knižně vydaných Johnových prací; sb. Nová nůše 
pohádek dětem pro radost a velkým k zamyšlení 
(1980). I

LITERATURA: H. Š. (1982, příležitostný tisk na
kl. Albatros); A. Hájková: H. Š. (1988, s bibliografií 
knižního díla a výběrově ohlasů). I • ref. Sedmý den 
odpočívej: K. P (Polák), KM 1940, s. 420; J. Šnobr, 
Panoráma 1940, s. 87; drb. (J. Borecký), Zvon 41, 
1940/41, s. 295; B. Fučík, Akord 8, 1940/41, s. 65 •;
K. P (Polák): ref. Pelantovi, Nár. práce 3.10.1944; • 
ref. Mládí na křídlech: A. Hájková, HD 1956, s. 416;
M. Koukalová, Literatura ve škole 1956, s. 385 •; 
V. Pazourek: ref.Velké trápení,HD 1958,s. 183;• ref. 
Planá růže, růžička šípková: A. Linke, Mladá fronta
15. 5.1958; M. Petříček, NŽ 1958, s. 625; M. Blahyn
ka, NŽ 1959, s. 152 •; • ref. Dva týdny prázdnin: 
A. Hájková, ZM 1961, s. 421; O. Kryštofek, Práce 
28. 5.1961 •; • ref. Cesta ze zármutku:A. Linke, Pla
men 1962, s. 111; J. Opelík, Kultura 1962, č. 7; J. Petr- 
michl, RP 25.3.1962; Z. Vavřík, LitN 1962, č. 11 •; • 
ref. Karlínská číslo 5: Z. Vavřík, LitN 1962, č. 6; Z. K. 
Slabý, ZM 1962, s. 104 •; Z. Stejskal in Moderní čes
ká literatura pro děti (1962, s. 306); • ref. Devět tisíc 
dní: M. Suchomel, Plamen 1963, s. 106 → Co zbylo 
z recenzenta (1995); M. Nyklová, RP 22. 5.1963 •; • 
ref. Jsem už velká dívka: Z. K. Slabý, ZM 1963, s. 545; 
Z. V. (Vavřík), LitN 1963, č. 50 •; J. Vitvarová, Řeč 
dětských postav v románě H. Š. Karlínská číslo 5, 
ZM 1963, s. 350; • ref. Dobrá mysl: V. Vařejková, Ko
menský 89, 1964/65, s. 576; A. Hájková, ZM 1966, 
s. 50 •; • ref. Chrabrovka: B. Hekl, Impuls 1966, 
s. 852; V. Kovařík, ZM 1966, s. 457 •; V. Frýbová: ref. 
Dora a medvěd, Impuls 1968, s. 448; I. Zítková: ref. 
Sobectví, Mladá fronta 11. 11. 1969; • ref. Bratr 
a sestra: V. Nezkusil, ZM 1973, s. 534; Š. Vlašín, Tvor
ba 1973, č. 19 •; (iz) (I. Zítková): Dědicové snů, Ze- 
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měd. noviny 11. 11. 1974; • k pětašedesátinám: 
B. Mach, Práce 12. 7. 1975; V. Nezkusil, ZM 1975, 
s. 391 •; H. Hrzalová: Současné látky v románech
H. Š., Lit. měsíčník 1975, č. 9; • ref. Žena roku 1900: 
F. Soldan, Večerní Praha 14. 9. 1979; J. Holoubek, 
Tvorba 1979, č. 36 •; • k sedmdesátinám: F. Cinger, 
RP 14. 7. 1980; M. Veselá (Nyklová-V.), Práce 14. 7. 
1980; D. Vlašínová, Rovnost 22.7.1980; M. Nyklová 
(rozhovor), Vlasta 1980, č. 34; J. Voráček, Lit. měsíč
ník 1980, č. 3 •; J. Mourková: ref. Vzpomínky na Ja
romíra Johna, ČLit 1980, s. 526; • ref. Dům radostí: 
J. Mourková, Tvorba 1982, č. 51, příl. Kmen; A. Háj
ková, Rovnost 5.1.1983; O. Rafaj, Lit. měsíčník 1983, 
č. 9 → Literatura a čas (1985) •; J. Voráček in K vý
voji a typu poúnorového českého románu pro mlá
dež, ZM 1983, s. 5, 67, 131, 197; • ref. Stíny mých 
otců: J. Klempera, Práce 28. 6.1984; V. Heger, Rov
nost 4. 7. 1984; L. Vacina, RP 13. 7.1984; J. Dvořák, 
Tvorba 1984, č. 27, příl. Kmen; I. Zítková, Zeměd. 
noviny 25.6.1985 •; • ref. Já a moji drazí: Z. Heřman, 
Mladá fronta 3.8.1985;V. Nezkusil, ZM 1986, s. 57 •; 
J. Hrabák: Dílo H. Š. v kontextu české prózy 50. až 
60. let, Lit. měsíčník 1985, č. 6; • ref. Stopy mých ot
ců: I. Zítková, Zeměd. noviny 24.1.1986; (vn) (L.Va- 
cina), Pochodeň 12. 8. 1986 •; O. Uličný in Prostor 
pro jazyk a styl (1987, s. 183); • ref. Hlasy mých otců: 
V. Novotný, Zeměd. noviny 7.6.1988; N. Mlsová, Po
chodeň 6.9.1988; D. Moldanová, Lit. měsíčník 1988, 
č. 7; J. Mourková, RP 3.5.1989 •; • ref. Útěk postře
leného zajíce: Z. Heřman, Zeměd. noviny 24. 10. 
1989; J. Urbanec, Kmen 1989, č. 40 »;N. Mlsová: Mly
nářská trilogie H. Š. jako typ aktualizační kroniky, 
SPF Hradec Král., Jazyk - literatura - metodika, 
1990, sv. 57, s. 123; • ref. Soumrak: E. Lukeš, Tvar 
1994, č. 7; V. Novotný, Práce 21.4.1994 •; • nekrolo
gy: spa (M. Spáčilová), Mladá fronta Dnes 6. 11. 
1997; jmf (J. Mlejnek), LidN 6. 12. 1997; F. Cinger, 
Právo 10.11.1997; H. Hrzalová, Haló noviny 19.11. 
1997; (vl) (Š. Vlašín), Naše pravda 1997, č. 44; V. Justl, 
LitN 1997, č. 47; M. Šubrtová, Ladění 1997, č. 4 •; 
M. Bastl: Literární zobrazení mlynářské rodiny 
Šmahelů a života v Chrudimi v l. 1848-1912 v díle
H. Š., Chrudimský vlastivědný sborník, sv. 3, 1998, 
s. 75; • k 90. výr. nar.: (vl) (Š. Vlašín), Naše pravda 
2000, č. 30; (ns), Ladění 2000, č. 3 •; F. Všetička in 
Olomouc literární (2002, s. 196).

vf

Jaromír Václav Smejkal
* 14.11.1902 Nusle (Praha-N.)
† 27.12.1941 Mauthausen (Rakousko)

Autor próz a básní s exotickými motivy, dobrodruž
ných románů, děl blízkých literatuře faktu a vlaste
necky založené rodinné kroniky; textař, překladatel 
a publicista.
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Uváděn mylně i jako Josef Václav Š. - Š. rod po-
1'1 T T V 1 1 11 TI 1cházel z Horan na Ceskobrodsku. Byl synem 

železničního inženýra; reálné gymnázium ab
solvoval v Ces. Budějovicích (mat. 1922). Od 
raných let projevoval dobrodružné sklony (zá
měr stát se misionářem či cestovatelem, kon
takty zjišťující podmínky služby v cizinecké le
gii, později údajně studoval námořní školu 
v Bretani atp.); cestovat začal v létě 1923: nej
dříve do Polska a poté (pod vlivem nejsilnější
ho celoživotního vzoru P. Lotiho) pobýval ve 
všech balkánských zemích a v Turecku. Na
vázav kontakty, strávil pak několik let v di
plomatických službách (1924 byl sekretářem 
bulharského vyslance R. Daskalova, 1925 ta
jemníkem exministra a vůdce bulharské emi- 
grantské agrární opozice A. Obova, 1925-26 
dragomanem tureckého vyslanectví v Praze, 
1927 krátce osobním tajemníkem kubánského 
vyslance ve střední Evropě). Ve 2. polovině
20. let se definitivně rozhodl pro novinářskou 
kariéru: od 1926 pracoval v Ces. slovu, 1930-32 
v Pozoru, 1932-38 v novinových podnicích 
J. Stříbrného (Polední list, Nedělní list, Pražský 
list, Expres), jejichž názorové vyhraňování ve 
své publicistické tvorbě průběžně akceptoval. 
Převážně pracovně často pobýval v zahraničí 
(doma žil v Praze a ve Voticích): mj. počátkem 
30. let opakovaně ve Francii (zvláště v Bretani, 
Gaskoňsku a Provence), v létě 1935 v severní 
Africe (Maroko,Alžírsko), v říjnu 1935 v Paříži 
angažován ve věci habešské krize a v létě 1937 
na světové výstavě, na podzim 1936 a na jaře 
1937 v Baskicku a ve Španělsku jako válečný 
zpravodaj na madridské, resp. baskicko-santan- 
derské frontě. Od mládí působil v různých spol
cích, zpočátku zejména v těch zaměřených na 
rozvíjení styků s jinými národy (sdružení stře
doškolského studentstva, česko-lužický a čes- 
ko-turecký spolek, společnosti pro družbu s ji- 
hoslovanskými či baltskými etniky, Syndikát 
českosl. novinářů, Cizinecký sbor českosl. tisku 
aj.), podílel se na jejich propagaci, účastnil se 
společenských akcí, pořádal přednášky (ve 
30. letech především pro Nár. sjednocení). Přá
telil se s E. Lešehradem,V. Pazourkem aj. Počát
kem 1939 se stal vedoucím redaktorem nedělní 
přílohy Venkova. Na podzim 1941 byl po udání 
zatčen (patrně pro manželčin neárijský původ), 
záhy byl ubit (údajně pro vzdorování dozorci) 
v koncentračním táboře v Mauthausenu.

Časopisecky Š. debutoval již za gymnaziál
ních studií. V jeho poezii převažují námořnic

ké motivy (Pirátské melodie, Kormidlo a whis
ky), sbírka Půlnoční fantomy chce oživit auto
rovi blízké literární postavy a umělecké osob
nosti. Také Š. prozaická tvorba se inspirovala 
exotikou: nerozsáhlé Poutníkovy písně lásky, 
takřka básně v próze, jsou podníceny poutí 
Svatou zemí, orientálními příběhy a milost
nými vzplanutími. Kromě romanticko-dobro- 
družných příběhů (Dcery mořských vlků, Děv
če z přístavu, Byla to dobrá loď) psal romány 
proplétající osobní milostné příběhy s fakty, 
např. historickými (poznatky o starořímské 
společnosti v utopickém románu Jsem občan
ka římská) či aktuálními (události antarktické 
výpravy R. E. Byrda zprostředkované jejím 
účastníkem V. Vojtěchem a uplatněné v romá
nu Smečka jižního pólu). V knížce Milenec 
Nipponu vylíčil se snahou o vhled do japonské 
kultury osudy tří žen, japonských přítelkyň 
svého spřízněnce J. Hlouchy. Sám Š. označoval 
svůj nejvlastnější, postupně se tříbící žánr jako 
genografický (beletrizovaná kombinace bio
grafických, historických, folkloristických, ar
cheologických, kulturologických, příp. jiných 
speciálně odborných či autobiografických úda
jů), uplatnil jej také v Baskických listech z kra
je Ramuntchova i v časopisecky publikovaných 
románech „pravdy“ o Dámě s kaméliemi či 
o P. Lotim (Andělská kurtizána, Kouzelník 
z Rochefortu). Románové trilogii Josefa a Jose- 
fina předcházelo bádání v archivních materiá
lech 19. století: 1. díl Kavárna u nádraží sledu
je ve směsi fikce a historických dějů příběh 
rodiny patrně první pražské kavárnice J. Hei- 
chenwalderové, zejména její styky s českými 
obrozenci, 2. díl Mánesova Josefina obdobně 
pokračuje osudy její dcery J. Lustigové, do
mnělého modelu Mánesova obrazu, 3., již ne
dokončený díl Dcera národa se měl zabývat 
životem Z. Havlíčkové. Důkladnou přípravu 
předpokládaly i Š. práce dokumentárně-histo- 
rické: Flekovská historie o pražském pivovaru 
a pivnici a především monografie o české ná
rodní hymně Píseň písní národu českého, ob
sahující vedle podrobných kapitol o genezi 
a okolnostech vzniku písně i oddíly shromaž
ďující její varianty, parafráze a překlady. - Š. 
publicistika (fejetony, sloupky, kurzivy, po- 
pulárně-naučné články, komentáře, reportáže 
atd.) usilovala být zábavnou i poučnou, tématy 
i způsobem podání se leckdy stávala bulvární; 
psal též literární a filmové recenze. Od 2. polo
viny 20. let soustavně spolupracoval s rozhla
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sem: kromě přednášek a informačních pořadů 
psal rozhlasové hry a dokumentární pásma 
(např. 1932 Rancho H 4 R, 1936 Po stopách 
P. Lotiho, 1937 Loď, která vyplula v pátek, 
1937 Mozartův návrat). Š. též skládal texty 
k písním, zpočátku k tanečním, dechovkovým, 
pochodovým, tzv. wildewestovým (Píseň polár
ních vlků, Vlny Orinoka, Proč bys, mé srdce, 
lkalo, Satanella, Dudácká polka a četné další), 
později psal i písně tzv. staropražské, starosvět- 
ské (Písničky panny Márinky). Spolupraco
val např. s hudebními skladateli Z. Bayerem, 
J. Kumokem, J. Stelibským, J. Dobešem, výji
mečně složil hudbu sám; písně se stávaly šlágry 
(uplatnily se též např. 1932 v kabaretu Šejd- 
rem, 1937 v Binovcově filmu Lízin let do nebe, 
1941 ve Starosvětské besedě aj.), vycházely 
i tiskem jako samostatné hudební tisky. - Patr
ně pouze časopisecky vyšly Š. práce Ostrov 
Psů, Host z roku 79 (1932); i romány Andělská 
kurtizána a Kouzelník z Rochefortu (uváděno 
1941). V pozůstalosti zůstaly rukopisy několi
ka sbírek básní, mj. celý soubor bezručovských 
parafrází Písně rebela nebo kvaziorientální 
epika O věrné lásce Azíze a Azízy, dramata 
a operetní libreta, torza vzpomínek a populár- 
ně-naučných textů a rozsáhlé dílo prozaické: 
kromě nedokončené závěrečné části obrozen- 
ské trilogie beletrizovaná reportáž ze španěl
ské občanské války Poslední dnové Euzkadi, 
vyprávění baskických poutníků Míza a krev, 
dobrodružné prózy a další torza a přípravné 
texty.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: J. Brzák, J. Hořanský, 
LAKJEMŠ, Lakjemš, Miroslav Brzák, Petr Stráž 
(Písně rebela), Severus, V. J. Brzák, V. J. Hořanský, 
(dub:) Denise, Justus, Š. Vendeta; al-, -j-, jvš., -jvš-, J. 
V.S.,P.S.,Sxx,š,š.,š-,-š-,S,S.,S-,-S.-,S-l.,-šj.,šm,šm., 
šm-, Šm., -šm., -šm-, -Šm-, -šm.-, -šm-., -x-, -X-, (dub.:) 
-šal-, -l.-, V. Š. I PŘÍSPĚVKY in: Aktivisté (1938); 
A-Zet (1928-29);Američan (Cleveland 1932); Cesta 
(1919, dub.); Čes. slovo (1925-30); Českobudějovic
ké noviny (1938); Českosl. plavební list (1934,1936); 
Čes. deník (1939);ELK (1936,1941);Eva (1930);Ex- 
pres (1932-38, i Večerní Expres); Filmový kurýr
(1929);  Hvězda (1927); Jihočes. listy (Čes. Budějovi
ce 1920-23); Jihočes. obzor (Třeboň); Kalendář Po
ledního listu (1933);Kmen (1929); Kolínské listy;Lu- 
žickosrbský věstník (1932); Mladá republika (1923); 
Moře Slovanům! (1925-26);Nár.liga (1932,Písně re
bela); Nár. listy (1930-32, 1938); Nár. politika 
(1932-33);Nár.zájmy (Ml.Boleslav 1931);Naše kni
ha (1931); Nedělní list (1935-38; 1936 B Aziz a Azi- 
za); Nezávislost (1924); Nová Evropa (1926); Nový 

Smejkal

čas; Oáza (1933); Paleček (1932); Pivovarský obzor 
(1932); Polední list (1930-38; 1932 Písně rebela); 
Pozor (Olomouc 1926, 1930-33); Právo lidu (1924, 
1926; dub.); Pražanka (1925, Osudy krásné Aiši); 
Pražský ilustrovaný zpravodaj (1925-26); Pražský 
list (1932-33, 1937-38); Probuzení (Čes. Budějovice 
1919); Radiojournal (1929); Republikán (Čes. Bu
dějovice); Robinson (1933); Rozpravy Aventina
(1930);Rozvoj  (1925-26,1937);Salon (1928);Sobota 
(1930); Svítání (1938); Širým světem; Telegraf;Tribu- 
na (1923-26); Venkov (1925, 1931, 1937-41, i příl. 
Neděle Venkova, zde 1940-41 komentované Písnič
ky panny Márinky); Vzdělavatel (1930); Zahraniční 
Čechoslovák (Berlín 1922); Zdar (1928); Zprávy 
kroužku HaRZO (1938); Zrcadlo kuřáků (1936); 
Zvěstování (1921-22, 1925); průběžně publikoval 
v zahraničních periodikách (zejména jihoslovan- 
ských, francouzských, lužickosrbských, bulharských; 
články tam podepisoval i šifrou Sxx); - posmrtně: 
ant. Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (2000, ed.
I. Wernisch). I KNIŽNĚ. Beletrie a kulturněhistoric- 
ké práce: Poutníkovy písně lásky (PP 1924); Flekov- 
ská historie (b. d., 1927); Dcery mořských vlků 
(R 1931); Smečka jižního pólu (R 1931, s V. Vojtě
chem); Milenec Nipponu. Tři lásky Joe Hlouchy
(1931);  Pirátské melodie (BB 1932); Píseň písní ná
rodu českého (monografie o české národní hymně, 
1935; 2004 část in sb. Kde domov můj); Děvče z pří
stavu (R b. d., 1936); Půlnoční fantomy (BB 1937); 
Baskické listy z kraje Ramuntchova (1937); Jsem 
občanka římská (R 1939); Kormidlo a whisky (BB 
1940); Josefa a Josefina. 1. Kavárna u nádraží 
(R 1941); Písničky panny Márinky (b. d., 1941); 
ZEvropy prchám (B b.d.,bibliof.);- posmrtně:Byla 
to dobrá loď (R 1946); Josefa a Josefina. 2. Máneso
va Josefina (1947). - Překlady: A. Stambolijskij: Mé 
dvě schůzky s carem Ferdinandem (1924); A. Koršu- 
nov: Co jsem spatřil v Bulharsku (1925); J. Kadry, 
A. Hikmet: Turecké povídky (b. d., 1927); Lejla ha- 
num: Vzpomínky na harém sultánů tureckých (b. d., 
1928). I SCÉNICKY. Hra: Alba-Rosa (1932). I RE
DIGOVAL časopis: Robinson (roč. 1, 1933/34, jen 
č. 1, s F. Flosem a A. C. Norem). I

LITERATURA: an.:ref. Osudy krásné Aiši (úvod 
k R na pokr.), Pražanka 1925, č. 40; • ref. Poutníkovy 
písně lásky: vz. (V. Zelinka),Zvon 25,1924/25,s. 238; 
V. Brtník, Venkov 3. 7. 1925 •; K. Schulz: Ach, De- 
kobra!, LidN 10. 11. 1927; = (J. Vodák): ref. překl. 
A. Hikmet Čes. slovo 22. 7. 1927 + ref. překl. Lejla 
hanum, Čes. slovo 21. 6.1928; • ref. Dcery mořských 
vlků: A. Foit, Naše kniha 1930, s. 418; F. L. (Lukáš), 
Čin 2, 1930/31, s. 306; = (J. Vodák), Čes. slovo 8.1. 
1931; -ta. (J. M. Augusta), Samostatnost 1931, č. 4; 
V. V. Roštínský (Valenta), Písecký kraj 1931, č. 9; 
V. Brtník, Venkov 4. 3.1931; M. F., Lada 1931, s. 174 
•; • ref. Smečka jižního pólu: -č., Pozor 3. 12. 1930; 
an., Polední list 8.1. a 19. 2.1931; an., Samostatnost 
1931, č. 9; V. V. Roštínský (Valenta), Písecký kraj 
1931, č. 23; V. Brtník, Venkov 20. 9.1931 •; • ref. Mi
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Smejkal

lenec Nipponu: -ta. (J. M. Augusta), Samostatnost
1931, č. 45; an., Pozor 19.11.1931; rs, RA 7,1931/32, s. 
132 •; E. z Lešehradu in J. V. Š.: Pirátské melodie
(1932);  • ref. Pirátské melodie: Q. M. Vyskočil, Nár. 
střed 26. 6.1932; V. V. Roštínský (Valenta), Zpravo
daj 1932, č. 16; vk., NL 8. 9.1932; = (J. Vodák), Nár. 
politika 22. 9. 1932; M. Hc. (Hudec), Samostatnost
1932, č. 49-50; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 33, 
1932/33, s. 71; V. H. (Z. Kalista), Lumír 59,1932/33, 
s. 298 •; an.: Autor Slezských písní o písních Petra 
Stráže, Nár. liga 1932, č. 18; an.: Muž, jenž si říká žur
nalista, Telegraf 2. 5.1932; Kamilov: Příspěvek k his
torii šlágru na české půdě, Taneční revue 1933, č. 3; 
an: Pan J. V. Š. a politická prostituce, PL 16. 3. 1933 
(k tomu oprava PL 17.1.1934); • ref. Píseň písní ná
rodu českého: an., Hudební zpravodaj 1935, č. 10; 
an., Samostatnost 1935, č. 43; -st (J. Strnadel), Čin 
1935, s. 394; M. N. (Novotný), LidN 2. 12. 1935; j-r. 
(J. Šnobr),Čes. osvěta 32,1935/36, s. 116;-š-, Zvon 36, 
1935/36, s. 166 •; • ref. Děvče z přístavu: drb. (J. Bo- 
recký), Zvon 36, 1935/36, s. 713; Ad. Veselý, NL 
18.11.1936 •; an.: Obhájci carských vrahů Puškina 
se ozvali (reakce na J. V. Š., Nedělní list 7. 3. 1937), 
Tvorba 1937, s. 174; • ref. Půlnoční fantomy: Q. M.V. 
(Vyskočil), Nár. střed 24. 11. 1937; -pa- (F S. Pro- 
cházka),Zvon 38,1937/38,s. 222;-er.,Aktivisté 1938, 
č. 8 •; js. (J. Foltýn): Český básník píše Ježíškovi (re
akce na J. V. Š., Nedělní list 25. 12. 1937), PL 5. 1. 
1938; • ref. Baskické listy...: Q.M.V. (Vyskočil),Nár. 
střed 29.4.1938; Čch. (K.A. Čcheidze):Venkov 30.7. 
1939; V. P. (Pazourek, dub.), Komenský 67, 1939/40, 
s. 257 •; R. Petráň: Českobrodsko v současné litera
tuře, Naše hlasy 1939, s. 59; an.: J.V. Š...,Tísk a novi
náři. Věstník českosl. novinářů 1939, s. 60; • ref. Kor
midlo a whisky: V. P. (Pazourek), Nár. deník 18. 9. 
1940; V. Hánek, Venkov 3. 10. 1940; J. B. (Borecký), 
Zvon 41,1940/41, s. 698 •; • ref. Kavárna u nádraží:
J. Laube, Nár. výzva 1940, č. 48; M. Novotný, Čteme 
1941, s. 183; mk., Čes. osvěta 38, 1941/42, s. 131; Fil. 
(J. Filipec), Akord 9,1941/42, s. 191 »;A.V.: ref. Byla 
to dobrá loď, Rovnost 23. 2. 1947; • ref. Mánesova 
Josefina: F. H. (Hampl), Práce 9. 11. 1947; fd, NO
16. 11. 1947; nkl, Obrana lidu 21. 11. 1947; V. Tichý, 
Kulturní politika 3,1947/48, č. 19 (chybně označeno 
30);ej. (E. Jungmannová),Knihy a čtenáři 1948,s. 22; 
cd, Rovnost 12. 6. 1948; P. Laichter, Naše doba 55, 
1948/49, s. 94 •; V. Pazourek: O J. V. Š., Rovnost 
22.10.1967.

ls, jip

Zdeněk Šmíd
* 5.6.1908 Mariánské Hory (Ostrava-M. H.)
† 8.4.1989 Ostrava

Překladatel španělské a hispanoamerické literatury, 
esejista, divadelní a literární kritik, básník.
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Syn profesora obchodní školy. V Moravské 
Ostravě absolvoval matiční gymnázium (vliv 
V. Martínka), po maturitě (1926) studoval 
1926-31 na Filoz. fakultě UK v Praze romanis- 
tiku, hispanistiku a slovanskou filologii (dok
torát 1933 prací Don Luis de Góngora y Argo
te). Na zlomu 20. a 30. let spolupracoval 
překladatelsky se staroříšským J. Florianem, 
1931 spolu s přáteli z gymnaziálních studií 
Z. Vavříkem a J. Závadou a pod vedením 
J. Strakoše založil a redigoval revui Poezie. 
1929 podnikl první cestu do Francie a Španěl
ska, kam se v průběhu 30. let (především do 
Francie) často vracel i k delším pobytům; ože
nil se 1946. Vždy žil jako spisovatel z povolání.

Těžiště Š. literární činnosti tkvělo v překlá
dání ze španělštiny, soustavném, objevném, za
měřeném na vysoké hodnoty a slovesně kulti
vovaném; překlady z francouzštiny byly sice 
téže úrovně, ale málo početné a pouze časopi
secké. Š. záběr do španělské literatury byl his
toricky i žánrově široký: překládal autory staré 
(M. de Cervantes, A. Villegas, L. de Góngora, 
V. García Calderón) i nejnovější, a to prozaiky, 
filozofy (J. Ortega y Gasset, M. de Unamuno) 
i básníky (výbor z Góngory; připravená, ale po 
únoru 1948 zmařená antologie z J. R. Jiméneze 
Růže a věčnost). Jako překladatel hispano
americké literatury patřil Š. u nás mezi prů
kopníky: uváděl k nám zejména romanopisce 
sklonku 19. a 20. století, realisty, hlavně však 
autory prošlé školou modernismu nebo avant
gardy, zakladatele magického realismu (M. A. 
Asturias, A. Uslar Pietri) i tvůrce románu 
gaučovského (R. Guiraldes) a indigenistické- 
ho (A. Arguedas, C. Alegría), a to z Argentiny, 
Bolívie, Ekvádoru, Guatemaly, Mexika, Peru, 
Uruguaye a Venezuely (připravený překlad 
Sonetů smrti chilské básnířky G. Mistralové 
nemohl po únoru 1948 vyjít). Své překlady Š. 
často provázel eseji nebo články představující
mi nejzávažnější součást jeho literární publi
cistiky pěstované ve 30. a 40. letech; dále psal 
referáty divadelní (o ostravském divadle) a li
terární, informace o literárním životě, fejetony 
(i speciálně cestopisné), sloupky a kurzivky, 
črty a nekrology. - Příklad Lorcova niterného 
vztahu k andaluskému folkloru stejně jako vliv 
některých dobových trendů domácího písem
nictví (náklonnost českého básnictví k lidové 
poezii, přechýlení soudobého přebásňování 
až do polohy parafráze nebo ohlasu, např. 
u B. Mathesia) přivedly Š. za války ke sbírce 



vlastních variací na andaluskou milostnou li
dovou píseň Zátiší s kytarou. Ještě poplatnější 
dobovému básnickému kontextu (a tím také 
vzdálenější dosavadním ukázkám S. duchovně 
orientované poezie v časopisu Rád) byly obě 
Š. poválečné lyrické knihy, poema Vy ze Stalin- 
gradu a trojice skladeb Kveten 1945, dva z čet
ných básnických výtrysků nadšení nad květno
vým osvobozením a vítěznými rudoarmějci; 
běs války, symbolickou porážku tmy světlem 
a postoj omezený na proklínání nebo oslavu 
vyjádřil Š. případně patetickým mluvním ver
šem. - V publikaci M. Rusinského jsou uvede
ny jinak nezjištěné další Š. překlady her, ve
směs rozmnožené agenturou Dilia (L. Delgado 
Benavente: Půl hodiny před tím...; A. Casona: 
Mlynářka z Arcosu; J. Grau: Pán z Pygmalionu;
M. Mihura: Tři cylindry; A. Sastre: Stalo se 
v aréně + Vilém Tell má smutné oči + V mad- 
ridské čtvrti; A. Buero Vallejo: Las meninas - 
Dvorní dámy).
PSEUDONYMY, ŠIFRY: E. J. Rám, Viha-Zeno-R 
(kolektivní pseud. Z. Vavříka, B. Melichara, A. C. 
Nora a Z. Šmída); zeš, Zmš., ZMŠ., Z. Š., Zš., zš., -zš-. 
■ PŘÍSPĚVKY in: Akord (1935-39); Archa (Olo
mouc 1940); sb. Archy (Stará Říše); Cesta (1929-30); 
Černá země (Mor. Ostrava 1930, 1935); Červený 
květ (Ostrava 1957-68); Českosl. voják (1959); Čes. 
dělník (1942); Čteme (1938-39);sb. Dr.Vojtěch Mar
tínek. Jeho život a dílo (Mor. Ostrava 1937); Host 
(1926); sb. Chvála Moravy (Olomouc 1939); Lid. de
mokracie; Lid. noviny (1932-44); Listy pro umění 
a kritiku (1933-37);Lumír (1937-40);Moravskoslez- 
ský deník (Mor. Ostrava); Nár. osvobození (1930); 
Nár. práce (1939-40); alm. Náš hlas (Frýdek 1935); 
Nejmenší revue (1930); Obnova, pokr. Nár. obnova; 
Oheň (Opava 1924); sb. Ostrava (Ostrava 1940); 
Poezie (1931-33); Prospekt (1931); Ranní noviny 
(1937); Rozhledy (1936-37); Rozpravy Aventina 
(1929-32); Řád (1938-44); Světozor (1932); Venkov 
(1938-41); Věstník Matice opavské (1935); Výhledy 
(Olomouc 1940-41); Vyšehrad (od 1946). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Zátiší s kytarou (BB 1946); Vy ze Sta- 
lingradu (B 1946); Květen 1945 (BB 1946); K šede
sátým narozeninám Oldřicha Lasáka (E 1948, s tit. 
Náčrt k podobizně O. Lasáka, společně s textem 
E. Skuly). - Překlady: V. García Calderón: Peruán
ská vánoční legenda (1933) + Pomsta kondorova 
(1936); M. de Unamuno: Celý muž (1933) + Španěl
ské eseje (1937, i ed.); R. Guiraldes: Žhavá země 
(1936; upr. vyd. 1959 s tit. Don Segundo Sombra); 
J. Ortega y Gasset: Rozhovory o ženách a lásce 
(1936, s J. Kolárem) + Smrt a zmrtvýchvstání (1938, 
i ed.); M. L. Guzmán: Krvavý déšť (b. d., 1937); 
A. Reyes:Triptych (1937, též ed.);R. J. Sender:Sedm 
rudých nedělí (1937, s V. Knappem); A. Villegas: Pří

Šmíd

běh o Abindarraezovi a krásné Charifě (1939); 
A. Uslar Pietri: Rudý ostříž (1940,i ed.); R. Pérez de 
Ayala: Prometheus (1941); M. Gálvez: Stín kláštera 
(1941) + Samota velkoměsta (1947); Azorín: Zavře
ný dům (1944); A. Arguedas: Bronzový rod (1945; 
1968 s tit. Bronzové plémě); L.de Góngora y Argote: 
Z pěny zrozená (1946, i ed.); P. A. de Alarcón:Tříro- 
hý klobouk (1947); E. Amorim: Kůň a jeho stín 
(1950); M. de Cervantes y Saavedra: Důmyslný rytíř 
don Quijote de la Mancha 1, 2 (1952; upr. vyd.
I. 1982,2.1983) + Příkladné novely (1957);A. Caso
na: Inés de Castro (b. d., 1959) + Sedm výkřiků na 
moři (1959) + Pět aktovek (1963); A. F. Rojas: Od
chod z Yangany (1960); A. Pareja Diezcanseco: Pla
chetnice (1963); E. Carballido: Malý den hněvu 
(1963); C. Alegría: Širý nepřátelský svět (1969); 
M. A. Asturias: Pan prezident (1971) + Kukuřiční 
lidé (1981); A. Sastre: Rudá země (b. d., 1974); 
P.Baroja: Sedm záhad (1977). ■ REDIGOVAL časo
pis: Poezie (1,1931/32 s J. Strakošem a Z. Vavříkem, 
2, 1932/33 navíc s J. Závadou). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: viz KNIŽNĚ. Překlady. ■

LITERATURA: M. Rusinský: Z.Š.- básník a pře
kladatel (Krajská knihovna v Ostravě, 1968; medai
lon a bibliografie). ■ • ref. překl. R. Guiraldes: F. K. 
(Křelina),Venkov 25.6.1936;B. Ch., LidN 9.12.1935 
•;S.Vlček: ref. překl.A. Reyes, Rozhledy 1937, s. 169; 
V. Černý: ref. překl. A. Reyes: Triptych, M. de Una- 
muno: Španělské eseje, LidN 27.12.1937 + ref. překl.
J. Ortega y Gasset: Smrt a zmrtvýchvstání, LidN 
21.11.1938; • ref. překl. A. Villegas: an. (Z. Kalista), 
Lumír 65,1938/39, s. 500; V. Lišková, LidN 9. 8.1939 
•; rč (V. Renč): ref. překl. J. Ortega y Gasset: Smrt 
a zmrtvýchvstání, Řád 1939, s. 192; amp. (A. M. Píša): 
ref. překl. R. Pérez de Ayala, Nár. práce 4.10.1941; 
mk.: ref. překl. M. Gálvez: Stín kláštera, Čes. osvěta 
38,1941/42, s. 219; • ref. Zátiší s kytarou:AMP (A. M. 
Píša), Práce 25. 10. 1946; jps (J. Pistorius), KM 1946, 
s. 418; A. Závodský, SlSb 1949, příl. Slezská tvorba, 
s. 51 •; • ref. Květen 1945,Vy ze Stalingradu: jj (J. Ja- 
nů),Svob. noviny 23.7.1946;AMP (A.M.Píša),Prá- 
ce 22.8.1946; B. Polan, KM 1946, s. 347;A. Závodský, 
SlSb 1949, příl. Slezská tvorba, s. 86 •; lk (L. Kunde- 
ra): ref. Květen 1945, Rovnost 11.8.1946; dš (D. Šaj- 
tar): 50 let Z. Š., Červený květ 1958, s. 142; • k pěta- 
šedesátinám: M. Rusinský, Ostravský večerník 7. 6. 
1973; P. Janda, Ostravský kulturní zpravodaj 1973, 
č. 6 •;-jsv- (J. Svoboda): nekrolog,Kulturní měsíčník 
1989, č. 6; D. Šajtar in Poezie 1931-1934 (1995); 
J. Reska: Severomoravský příspěvek k českému po
znávání Dona Quijota a jeho literárních druhů 
(zvláště o překladech Z. Š., zde i Š. dopis J. Horovi 
z 1940), sb. České země a Španělsko (1996); JS 
(J. Svoboda) in Biografický slovník Slezska a sever
ní Moravy, seš. 9 (1997, s. 104).
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Šmídek

Karel Šmídek
* 17.5.1818 Bystřice (B. nad Pernštejnem)
† 30.9.1878 Brno

Estetik a kritik, zakladatel moravské regionální lite
rární historie; autor popularizačních teologických 
a filozofických prací, publicista.

Německé práce podepisoval Karl Schmidek. - 
Narodil se v rodině soukeníka. Gymnázium 
a tzv. filozofii vystudoval 1831-39 v Brně, kde 
na něj silně zapůsobil F. M. Klácel (Š. byl jeho 
oblíbeným žákem). Poté začal studovat práva 
v Olomouci, po roce je však opustil a rozhodl 
se pro studium teologie v Brně. Intenzivně se 
zúčastnil národního ruchu v bohosloveckém 
semináři, z podnětu A. V. Šembery se stal mo
ravským přispěvatelem Květů. 1844 byl vysvě
cen a jmenován kaplanem v Hustopečích. 1851 
byl povolán do Jihlavy, aby na německém 
gymnáziu učil náboženství; později vyučoval 
i češtině a filozofické propedeutice. Po obvině
ní z přílišné národní horlivosti byl 1853 přelo
žen na německé gymnázium do Znojma. 1853 
vykonal státní zkoušku z češtiny, 1854 z filozo
fické propedeutiky. 1857 přešel na německé 
gymnázium do Brna, kde byl následujícího ro
ku ustanoven profesorem; až do své smrti učil 
na nižším gymnázium náboženství a na vyšším 
filozofii, někdy i němčinu nebo češtinu. Přátel
sky se stýkal s J. Bílým, V. Kratochvílem, M. 
Mikšíčkem, hrabětem B. Sylva-Tarouccou. 
1859 převzal redakci církevního časopisu Hlas, 
který řídil až do 1869; patřil zde k okruhu kně- 
ží kolem F. Sušila a M. Procházky. Pohřben byl 
v Brně. - Jeho synovec Karel Š. (1832-1921) byl 
pedagogickým spisovatelem a příležitostným 
autorem literárněvědných studií (např. Peda
gogický význam Babičky B. Němcové, 1892).

S. zahájil literární a publicistickou činnost 
jako příležitostný recenzent a korespondent 
Pospíšilových Květů, kde referoval o kultur
ních a společenských událostech na Moravě 
(o vlasteneckém dění na Moravě údajně také 
psal do soudobých německých periodik). Kro
mě teologických a filozofických studií, popula
rizujících dobové vědecké poznatky, se věno
val (až do konce 60. let) literární vědě a kritice. 
Do právě založeného Časopisu Matice morav
ské, prvního českého vědeckého časopisu na 
Moravě, pravidelně přispíval literárněhistoric- 
kými a estetickými studiemi. Zvláště se zabý
val estetikou dramatu, kromě otázek obecně 

teoretických byla v centru jeho pozornosti 
estetická a psychologická analýza Shakespea
rových her. Především však věnoval jako první 
soustředěnou pozornost dějinám moravské 
literatury: vedle rozsáhlé pramenné studie 
o specifických rysech moravské obrozenské li
teratury (zejména o životě a díle T. Fryčaje, 
F. D. Trnky, Ř. Volného, stycích J. E. Vocela 
s moravskými spisovateli) upozornil na ruko
pisné materiály týkající se J. H. A. Gallaše 
a D. Kynského, zabýval se i počátky českého 
divadelního života v Brně. Náboženskou tole
rantnost projevil, když se sympatiemi vylíčil 
činnost ochranovské jednoty bratrské. Zajímal 
se i o sociální nauku římskokatolické církve 
a o sociální témata v české literatuře (rukopis 
práce Pohled na českou literaturu socialistic
kou, v Knihovně Nár. muzea v Praze). Podle 
údajů v nekrolozích se chystal vydat učebnici 
logiky a psychologie, knihu o W. Shakespearo
vi a studii O humoru.
ŠIFRY: K. Š., S-K, Š., (Vídeňský deník). I PŘÍ
SPĚVKY in: F. Bartoš, J. Kosina: Malá slovesnost 
(1876); Beseda (Brno 1875); Blahověst (1849-50); 
ČČM (1844-47); Časopis Matice moravské 
(1870-78; 1870 Literární ruch na Moravě v novější 
době, 1871 Studie o Shakespearovi 1. Lear, 1872 Vý
pisky z korespondence dr. Řehoře Volného, 1873 
Nynější stav jednoty bratrské, 1875 Studie o Shake
spearovi 2. Hamlet, 1876 Upomínka na publicistic
kou činnost J. E. Vocela a Misie jednoty bratrské, 
1877 Pojem tragédie v soustavě Schopenhauerově 
a J. H. Gallaš a pozůstalé rukopisy jeho, 1878 rozbor 
tragédie Eliška Přemyslovna Václava Vlčka); Časo
pis pro katol. duchovenstvo, pokr. Časopis katol. 
duchovenstva (1850-51, 1860-63, 1873-78); Hlas 
(1860); Jahresbericht uber das k. k. Gymnasium zu 
Znaim vom Schuljahre 1855 (Znojmo, Die Ge- 
schichte der griechischen Philosophie in Beziehung 
zum Studium der philosophischen Propádeutik an 
den k. k. öst. Gymnasien); Koleda (Olomouc 
1877-78); Květy (1837-48); Lumír (1874, Ofélie 
v dramatě Shakespearově); Method; Mor. noviny 
(1848-49); Osvěta (1875 J. E. Vocel co básník, 1878); 
Slovenské noviny, příl. Světozor (Vídeň 1854-56); 
Týdeník (Brno 1848);Vídeňský deník (1849-51); Ži
va (1858);- posmrtně: Divadelní listy (1881, Historie 
českého divadla v Brně od r. 1835-1852); sb. Literár
ně archivní příspěvky (Blansko 1969); sb. Literární 
archiv 8-9 (1974); sb. Z kralické tvrze (Kralice n. 
Oslavou 1988). I KNIŽNĚ. Studie: Věda, národnost, 
církev (1847, šifra K. Š.). I KORESPONDENCE: in 
Z doby Sušilovy (F. Sušilovi z 1851; 1917, ed. P. Vy
chodil); P. Vychodil: Z korespondence družiny Suši- 
lovy (V. Štulcovi z 1844, B. Sylva-Tarouccovi 
z 1844-50, J. Svítilovi z 1837, koncepty neznámým 
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adresátům z 1837-42, J. Lýskovi z 1842 a b. d., Ma
touškovi z 1842, J. B. A. Coroninimu z 1842-43, J. ry
tíři Lachnittovi z 1842, do Nedvědice z 1843, A. He- 
grovi z 1843, J. Bílému z 1844-45 a 1847, A. Kutínovi 
z 1845), Hlídka 1919, s. 198 a pokr. a 1920, s. 77; 
E. Masák: Š. dopisy Václavu Vlčkovi (z 1874-78), 
Archiv literární 1922, s. 193; in K. A. Vinařického 
Korespondence a spisy pamětní 4 (regesta K. A. 
Vinařickému z 1861-62; 1925, ed. J. Šafránek). I 
REDIGOVAL časopis: Hlas (1859-69). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: Poutní kniha velehradská 
(Brno 1863); Patero kázání činěných k oslavení ti
sícileté památky příchodu sv. Cyrila a Methodia do 
Moravy ve stoličném chrámu Páně brněnském 
(Brno 1863). I

LITERATURA: F. F. (Fahoun): O literárním pů
sobení K. Š., Koleda 1877, s. 246 a pokr.; • nekrology: 
Fr. Bý (Bílý), Akademické listy 1878, č. 17-18; 
M. Procházka, ČMM 1878, s. 171; Vl. Šť. (Šťastný), 
Obzor 1878, s. 193; F. B. (Bartoš), Osvěta 1878,s. 957; 
M. Procházka, Časopis katol. duchovenstva 1878, 
s. 510 •; J. Tichý (F. J. Rypáček): Concordia - literár
ní vzpomínka z roku 1840, Koleda 1879, s. 478; J. Hn. 
(Herben): medailon, Světozor 1880, s. 622; J. Ježek in 
Zásluhy duchovenstva o řeč a literaturu českou 
(1880); P Vychodil in F. Sušil (1898); M. Hýsek in Li
terární Morava v letech 1849-1885 (1911, s. 80); 
T. J. J. (Jiroušek): K. Š., Naše listy 11. 5. 1912; A. N. 
(Novák): K. Š., Venkov 18. 5.1918; F. Široký: Zapo
menutý moravský ctitel Shakespearova génia, LidN 
31.5.1918; E. Masák: K. Š. a Karel Havlíček, Občan
ské noviny 7., 10., 14. a 21.11.1921 + Studentská léta
K. Š., tamtéž 12., 15., 19. a 29. 12. 1921 + Š. estetika 
dramatu, Archiv literární 1922, s. 1 a pokr. + K. Š. ja
ko literární historik a kritik, tamtéž, s. 144 a pokr. 
+ Š. filozofie literárních dějin, Hlídka 1924, s. 7 a po- 
kr.; R. Illový: Moravský utopista sociální, PL 5. 2. 
1932; J. Skutil: Z pamětí K. Š., sb. Literárně archivní 
příspěvky (Blansko 1969,s. 26);B.Schwarzer: Příspě
vek ke genealogii rodu Š. (údaje o rodině a příbu
zenstvu), Vlastivědná ročenka Okresního archivu 
v Blansku 1971, s. 22; J. Skutil: „Cesta konaná 1843“
K. Š., sb. Lit. archiv 8-9,1974, s. 257 + K.Š. a počátky 
české literární historie na Moravě, sb. Jižní Morava 
1974, č. 2, s. 134 + Jubileum Š. prací o Jednotě, sb. 
Z kralické tvrze 1974, s. 53 + Zpráva moravského bu
ditele K. Š. o návštěvě u Josefa Jungmanna v r. 1843, 
Vlastivědná ročenka Okresního archivu Blansko 
1976, s. 87 + Š. „Výjimky z listův Klácela k Aloisu 
Šemberovi“, sb. Lit. archiv 17-18, 1982-83 (1988), 
s. 149 + Zápisky K. Š. z roku 1843, sb. Z kralické 
tvrze 1988, s. 77.
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Šmilovský

Alois Vojtěch Šmilovský
* 24.1.1837 Mladá Boleslav
† 20. 6.1883 Litomyšl

Prozaik, dramatik a básník, autor lidovýchovně 
zaměřených povídek a románů vyzdvihujících tra
diční morální hodnoty rodinného života a lidovou 
moudrost uloženou v jazykovém bohatství ustále
ných rčení, úsloví a pořekadel.

Vl. jm. Alois Schmillauer (psán i Schmilauer). 
- Narodil se v rodině obchodníka s mýdlem, 
člena městského zastupitelstva. Základní ško
lu a nižší piaristické gymnázium absolvoval od 
1847 v rodišti, vyšší Akademické gymnázium 
v Praze (1851-55) v době ředitelování V. K. 
Klicpery; jeho spolužákem byl V. Hálek. Na 
pražské filoz. fakultě Š. studoval přírodní vědy 
a češtinu, později též dějiny a slovanskou fi
lologii. Už jako gymnazista přispíval do stu
dentských rukopisných časopisů (sám založil 
podobný s titulem Vlasta, 1857 se pokoušel 
i o almanach Záboj na počest V. Hanky). 
Š. první literární pokusy ovlivnili jeho středo
školští učitelé-literáti V. V. Zelený a hlavně 
V. Štulc. Od 1860 učil jako suplent na gymná
ziu v Klatovech, od 1867 jako profesor (příro
dopis, matematika a fyzika, později i čeština); 
oženil se 1870. V Klatovech vyvíjel bohatou 
společenskou a kulturní činnost: 1861 založil 
zpěvácký spolek Šumavan, hrál divadlo, praco
val v Měšťanské besedě. Ve 2. polovině 60. let 
vykonal několik cest po Pošumaví, navštívil 
Bavorsko, Švýcarsko, Tyroly, severní Itálii, 
Terst i Vídeň. Po marných pokusech získat mís
to v Praze přešel 1873 do Litomyšle, kde byl 
1877 jmenován okresním školním inspekto
rem pro Litomyšlsko a Poličsko (v této funkci 
vyvolal 1878 aféru, když se obrátil na učitel
stvo s apelem, aby zachovalo loajalitu k vládní
mu kandidátu ve volbách; výzva vzbudila mezi 
pedagogy značné pobouření). Za pobytu v Li
tomyšli se Š. stýkal s mladším kolegou A. Jirás
kem a i zde se věnoval osvětě zejména v hu
dební oblasti, včetně vlastního působení ve 
zpěváckém spolku Vlastimil. Byl členem Umě
lecké besedy. Z dětí mu 1879 dva synové ze
mřeli na neštovice, 1882 ztratil třetího. Od 1877 
trpěl rozedmou plic, což vedlo po záchvatu 
chrlení krve k jeho předčasné smrti. Pohřben 
byl v Litomyšli.

Š. literární začátky představovala nepříliš 
úspěšná poezie epická, jednak v duchu Ruko
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pisů (slavná minulost národa), jednak pod vli
vem F. L. Čelakovského a K. J. Erbena, epi- 
gonská lyrika a zejména písňová tvorba 
(K. Bendl, L. E. Měchura, K. Slavík aj.). Pro 
J. L. Zvonaře Š. sepsal text k opeře Záboj 
(1861) a ke skladbě Švanda dudák (1865), pro
L. E. Měchuru slova ke kantátě Pohřeb na 
Kaňku (1868) a k operetě Prokůpek s basou, 
pro L. Procházku k trilogii z husitských válek, 
pro P. Křížkovského k oratoriu Svatý Prokop 
aj. Nezdarem končily jeho pokusy divadelní, 
dramata i veselohry, kusy ze současnosti i z his
torie. Na jeviště pronikly jen ojediněle, knižně 
vyšly až posmrtně v Bačkovského edici (Pozů
stalá dramata). Nejvýrazněji na sebe Š. upozor
nil až povídkou Bětuška (Obrazy života), v níž 
navázal na tradici vesnické povídky soustředě
né k vykreslení výrazného charakteru z lidové
ho prostředí. Od začátku 70. let pak próza 
trvale tvořila těžiště jeho literární práce. Díla 
románová, novelistická, povídková i prosté 
obrázky ze života tiskl nejčastěji v Osvětě, 
v níž, ač souputník májovské generace, spolu
vytvářel program ideálního realismu, jenž měl 
věrojatný obraz života omezený na národní 
látky spojovat s vykreslením jeho ideální po
doby. Idealizující zpodobení jadrného lidové
ho charakteru naplnila už jedna z raných Š. 
moralizujících próz Kmotr Rozumec, navazují
cí na Babičku B. Němcové; skrze skrovnou dě
jovou osnovu (u Š. ji zpravidla vytvářejí volně 
propojené životní příklady, podobenství i úva
hy) v ní prosvítá vzor maloměstského mudr- 
lanta, jehož názory se stávají jakýmsi katechis
mem lidové moudrosti. I pro další Š. práce jsou 
příznačné postavy energických ušlechtilých 
starších lidí, kteří dokáží přispívat k vyřešení 
životních krizí mládí (častým prototypem byly 
skutečné osoby). Tyto převážně milostné pří
běhy se nejčastěji odehrávají ve venkovském 
statkářském nebo selském prostředí (Setník 
Dřevnický, Starohorský filozof, Pod doško
vými střechami). Protějškem Š. idealizujících 
próz z venkova se stal salonní román, pouka
zující na záporné rysy městského prostředí 
plodícího mravní a citovou rozkolísanost ro
mantických rozervanců, kteří svým chováním 
hrubě zasahují do venkovského světa přiroze
né citové prostoty a mravní čistoty (Parnasie). 
Obdobně kriticky vyznívá i vesnický román 
sledující úpadek rodového selství (Martin Oli
va). S. si velmi zakládal na jazyce svých prací, 
v němž se opíral o poznávání textů staročes
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kých stejně jako folklorních (pohádky, sbírky 
přísloví) a pro nějž střádal rázovitá lidová rče
ní, osobitá pojmenování a úsloví, archaismy 
lexikální i syntaktické. Vydatně je uplatnil 
i ve svém exkursu do období národního obro
zení Za ranních červánků, idealizované posta
vy osvícenského intelektuála „modrého abbé“ 
J. Dobrovského a evangelického písmáka, 
hajného, v něm konfrontoval se životem pan
ského úřednictva a zaostalého nižšího kléru. 
Předností prací Š. byla pozorovatelská vloha 
spojená s charakterizační dovedností, schop
ností modelovat jedinečné lidské typy s jejich 
slabůstkami i rysy utajené velikosti, umění 
drobnokresby maloměsta i vesnice, schopnost 
evokovat jejich patriarchální atmosféru i nála
dy. Zvláště se mu to dařilo ve zralém tvůrčím 
období, kdy se oprostil od didaktismu i sché
mat romantizujících sentimentálních zápletek 
(láska s překážkami) a do jeho příběhů zača
ly pronikat i motivy tragické, narušující, leč 
nezpochybňující, harmonický řád světa. Teh
dy S. dokázal nahlédnout s dávkou psycholo
gie do krizových momentů prostého člověka 
(Jehla), zachytit osudovou tíhu života (Pan 
kontribuční), ale také s nadhledem a nadleh- 
čujícím humorem zpodobit vlastní dětství 
a vykreslit svéráznou postavu svého dědečka 
(Rozptýlené kapitoly). - V literární pozůsta
losti pořádané A. Jiráskem zůstaly v rukopise 
(vedle textů k hudebním skladbám a raným 
dramatům) započatý historický román Ná- 
kvasa, školské obrázky U školní tabule, hrst 
epigramů (vydal je pak F. Strejček) a zlomky 
pověstí.

ŠIFRA: Šm. I PŘÍSPĚVKY in: Almanach učitelský 
na jubilejní rok 1879; Blahověst (1857); Boleslavan 
(1860); alm. Boleslavsko (1881); kal. Českoslovanská 
koleda (1881); Dalibor (1858-60); Hudební listy 
(1871); Humorist. listy (od 1858); Květy (1867-72); 
Květy (1880); Lada (1862-64); Lumír (1856-59); 
Lumír (1873-81); Muzeum (Brno); alm. Národ sobě 
(1880);Nový českomor. posel (Přerov 1885); Obrazy 
života (1859, P Bětuška); Osvěta (1872-84); Paleček 
(1878); Pečírkův Nár. kalendář...; Posel z Prahy; 
Pražské noviny (1856); Slavoj (1862); Světozor 
(1867-81); Škola a život (1859); Sumavan (Klatovy); 
- posmrtně: Výr. zpráva státního gymnázia v Mladé 
Boleslavi (1931,Vlastní životopis A. V. Š., ed. F. Strej
ček); ant. Zapadlo slunce za dnem, který nebyl 
(2000, ed. I. Wernisch). I KNIŽNĚ. Beletrie: Kmotr 
Rozumec (P 1872); Básně (1874); Martin Oliva 
(R 1874); Parnasie (R 1880); Starý varhaník 
(P 1880);Setník Dřevnický (R 1881);Starý Měchura



(P 1881); Krupař Kleofáš (P 1883); Za ranních čer
vánků (P 1883); Starohorský filozof (R 1883); (od 
1880 vše in Spisy výpravné, sv. 1-4); - posmrtně: Ne
besa (P 1885, Spisy..., sv. 5); Procul negotiis (P 1885, 
Spisy..., sv. 5); Rozptýlené kapitoly (PP 1886, Spi
sy., sv. 6); Bez lásky (P 1886, Spisy., sv. 6); Pod 
doškovými střechami, Spálený Šimák, Baron Kruši
na, Perla v hrubé kazajce, Lesní panenka (PP 1891, 
Spisy., sv. 7; ve Spisech 1938 pod souhrnným tit. 
Vesnické povídky); Pozůstalá dramata 1 (1891; Natá
lie, Scéna ze salonu), Červený deštník, Tatínkovy ho
dinky, Továrna na Klenici, Václav z Nebozína, Páter 
Antonín, Jehla, Pan kontribuční, Hodinka v expedi- 
tě (PP 1892, Spisy., sv. 8; ve Spisech 1938 pod sou
hrnným tit. Maloměstské povídky); Pozůstalá dra
mata 2 (1893; Žid z Prahy, prem. 1865); Na čerstvém 
vzduchu 1,2 (1894,Spisy .,sv. 9);Pozůstalá drama
ta 3 (1904; Lapla motýla, prem. 1905 s tit. Záletný 
Anatol; Eminčina první láska, prem. 1930); Pozůsta
lá dramata 4 (1905; Zlaté srdce); Epigramy antické 
způsoby (1935, ed. F Strejček). - Překlad: A. Zeune: 
Mistr Jan Hus (oratorium, 1868, i prem., hudba 
C. Loewe). - Výbory: Pohádky kmotra Rozumce 
(1917, ed. J. Petrus); Pohádky kmotra Rozumce 
(b. d., 1932);Náš dědeček (1934, ed. F Strejček);Náš 
dědeček (b. d., 1939, ed. F. Páta); Kavárenský pan 
Antonín (b. d., 1940, ed. F. Páta); Povídky kmotra 
Rozumce (b. d., 1941, ed. F. Páta); Náš dědeček 
(1941, ed. K. Metyš); Baron Krušina a jiné povídky 
(1941); Za ranních červánků (1952, ed. J. Polák); Za 
ranních červánků a jiné povídky (1953, ed. E. Petiš- 
ka); Červený deštník a jiné obrázky (1959, ed. 
R. Pinz);Za ranních červánků a jiné prózy (1971, ed.
R. Havel); Rozptýlené kapitoly (1983, ed. M. Otru
ba). - Souborná vydání: Spisy výpravné A. M. Š. 
(nakl. F. Šimáček, 1880-94, 10 sv.); Spisy básnické 
(nakl. I. L. Kober, 1887, 1 sv.); Pozůstalá dramata 
(nakl. F. Bačkovský, 1891-1905, 4 sv.); Spisy výprav
né (nakl. F. Šimáček, edice Libuše 1911, 8 sv.); Spisy 
výpravné (nakl. Šolc a Šimáček, 1923-24, 11 sv.); 
Soubor spisů (nakl. Borský a Šulc, 1923-24,11 sv.); 
Spisy výpravné (nakl.Šolc a Šimáček, 1935-38,9 sv.). 
■ SCÉNICKY. Hra: Juditina láska neb Soud v Praž
ské synagoze (1906). ■ KORESPONDENCE:A. Do
stál: Listy a básně A. V. Š. Leopoldu Zvonařovi 
(z 1861-64), Vlast’ 12, 1895/96, s. 1100; R. J. Kron- 
bauer: Několik intimit ze života A. V. Š. (neuvede
ným adresátům z 1864 a 1871), Zlatá Praha 23, 
1905/06, s. 118 → Vzpomínky 2 (1907); Č. Zíbrt: 
Z litomyšlské korespondence A. V. Š. (F. Čenské- 
mu z 1878 a 1881), alm. Majáles (1907); A. Pražák: 
Výňatky z korespondence A. V. Š. (F. Čenskému 
z 1881, V. Krupičkovi z 1854-83, A. Schmilauerové 
z 1879-82, F. Schulzovi z 1880, M. Šmilovské Holko- 
vé z 1867-74, V. Vlčkovi z 1872-79, F. Zákrejsovi 
z 1874, J. L. Zvonařovi z 1861-64), in A. V. Š.: Spisy 
výpravné 9 (1911 a 1924) → A.V.S. (1911);J.Hodek: 
Něco neuveřejněného z rukopisné pozůstalosti A. V. sz , sz J 11
S. (P Safránkovi z 1870),Osvěta 1916,s. 494;in V. Zá-
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krejs: František Zákrejs (F. Zákrejsovi z 1874; 1924); 
an.: Národ a umění (V. Vlčkovi z 1875), Nár. práce 
10.9.1939; in V. Hálek: Dopisy 1849-1874 (V. Hálko- 
vi z 1871; 1963, ed. F Batha). ■

LITERATURA:A.Pražák:A.V. Š. (1911). ■ • ref. 
insc. Žid z Prahy: R., Národ 27.12.1865; an., Plzeň
ské noviny 27.12.1865; an., Klatovský týdeník 1865, 
č.52 •;• ref. Básně: O.H. (Hostinský),Pokrok 12.12. 
1873 → Studie a kritiky (1974);V. Hálek, NL 30.12. 
1873 → O umění (1954);V.Vlček, Osvěta 1873, s. 951 
•; • ref. Parnasie: F S., Květy 1880, d. 1, s. 631; 
F Schulz, Osvěta 1880, s. 343 »;E. Ludvík: Š. jako vy- 
pravovatel, Lit. listy 1881, s. 46; F. Schulz: ref. Setník 
Dřevnický, Osvěta 1882, s. 376; • ref. Krupař Kleofáš, 
Za ranních červánků: Pav. Alb. (Albieri), Čes. noviny 
21. 1. 1883; F. V. Vykoukal, Květy 1883, d. 1, s. 121; 
F Bílý, Osvěta 1883, s 278; S., Světozor 1883, s. 11 •; 
an.: A. V. Š., Světozor 1883, s. 23; • nekrology: E. Mi- 
řiovský, Lumír 11,1882/83, s. 304; F. Dlouhý, Lit. listy 
1883, s. 111; O. Mokrý, Květy 1883, d. 2, s. 122; -dr.- 
(F. Roháček), Ruch 1883, s. 302; an., Světozor 1883, 
s. 307; an., Zábavné listy 1883, s. 587; an., NL 22. 6. 
1883; an. (J. Neruda), Humorist. listy 1883, s. 214 → 
Podobizny 2 (1952) •; P. Sobotka: A. V. Š., Osvěta 
1883, s. 735 a 797; F. Bílý: ref. Starohorský filozof, 
Osvěta 1884, s. 79; • ref. Nebesa, Procul negotiis: 
M.A. Š. (Šimáček), Světozor 1884, s. 507; F Bílý, 
Osvěta 1885, s. 189 •; J. Novák: O životě a literární 
činnosti A. V. Š.,Výr. zpráva státní střední školy v Li
tomyšli (1885) → Lit. listy 1886, s. 21 a pokr.; • F. Ro
háček: Ze života A. V. Š., alm. Zora (1885, s. 134); 
k tomu polemika: K. V. Dvořák, Lit. listy 1885, s. 77, 
89, 101,138; F. Roháček, tamtéž, s. 137 •; J. L. Tur
novský: Památce A. V. Š., Zlatá Praha 1886, s. 346; 
an., A. V. Š. Spisy výpravné 1-6, NL 30.10.1886; • 
ref. Rozptýlené kapitoly, Bez lásky: F. Bílý, Rozhledy 
lit. 1, 1886/87, s. 227; F. V. Vykoukal, Světozor 21, 
1886/87, s. 62; A. F. Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 1888, 
s. 139 •; • ref. Spisy výpravné 7 (Pod doškovými stře
chami.): F V. Vykoukal, Světozor 26,1891/92, s. 22;
L. Šolc, Hlídka lit. 1892, s. 154 •; • ref. Natálie, Scéna 
ze salonu (Pozůstalá dramata 1): Liber., Lit. listy 13, 
1891/92, s. 125; L. Šolc, Hlídka lit. 1892, s. 152 •;F.V.V. 
(Vykoukal): ref. Spisy výpravné 8 (Červený dešt- 
mk.): Světozor 27,1892/93, s. 10; jv. (J.Vodák): ref. 
Žid z Prahy (Pozůstalá dramata 2), Lit. listy 15, 
1893/94, s. 106; • ref. Na čerstvém vzduchu: F V. V. 
(Vykoukal), Světozor 28, 1893/94, s. 599; Kj. (F. V. 
Krejčí),Niva 5,1894/95,s. 243 »;T. Glos:A.V. S.,Zprá- 
va zemské vyšší reálky v Uherském Brodě. (1902); 
V. Pitha: A. V. Š., Klatovské listy 11., 18., 25. 1., 1. 
a 8. 2.1908; Dr. R. J. K. (Kronbauer): Model ke kru- 
paři Kleofášovi, Máj 8,1909/10, s. 26;A. Pražák:A.V. Š. 
v dopisech V. Krupičkovi, Lumír 38, 1909/10, s. 163 
a pokr.; K. Rieger in A. V. Š.: Rozptýlené kapitoly 
(1910);A. Jirásek: Z mých pamětí, Zvon 12,1911/12, 
zejména s. 198 a pokr. → Z mých pamětí 2 (1913); 
-der. (V. Dresler): A. Š. spisy sebrané, Venkov 22. 5. 
1912; K. I. Černý: A. V. S. jako češtinář, Čas 20. 7.
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1912, příl. Hlídka Času;A. Pražák: Inspektorská aféra 
A. V. S., Čas 3.1.1912, příl. Hlídka Času + in A. V. Š.: 
Za ranních červánků (1913); J. Thomayer: Vzpomín
ky klatovské, Zvon 15,1914/15, s. 23 → Z pouti ži
votní (1920); V. K. Jeřábek: C. k. školní inspektor 
A. V. S., LidN 16. 2. 1922; J. Voborník: Životopisný 
nástin, in A. V. Š.: Soubor spisů, sv. 11 (1924); J. Jaku
bec: O spisovné řeči A. V. Š., LF 1925, s. 128 a 169; 
J. Šimek in Moje vzpomínky a paměti (1927); F. Strej
ček in Jak se probouzela Mladá Boleslav (1929); 
A. Novák: Kmotr Rozumec, Lumír 57,1930/31, s. 20 
a 85 → Duch a národ (1936); F. X. Šalda: Otec Š., 
ŠZáp 5,1932/33, s. 391; jv. (J. Vodák), Š. po padesáti 
letech, Čes. slovo 20. 6.1933;A.N. (Novák):A. V. Š., 
LidN 20. 6. 1933; K. Hovorka: A. V. Š. na Litomyšl- 
sku, Rozhledy 1933, s. 75; Z. Nejedlý: A. V. Š. a Lito
myšl, in Litomyšl, 1000 let života českého města 
(1934) → O literatuře (1953);A.N. (Novák):ref. Epi
gramy antické způsoby,LidN 22.6.1935; • k 100. výr. 
nar.: amp. (A. M. Píša), PL 24. 1. 1937; M. Hýsek, 
Venkov 24.1.1937; A. N. (Novák), LidN 24.1.1937; 
S. (F Sekanina), Nár. politika 24.1. 1937 •; V. E. 
Mourek: O A. V. Š., LidN 5. 3. 1938; Brk (F. Buriá- 
nek): Kmotr Rozumec a lidový klasik, Zeměd. novi
ny 17.6.1948; J. Polák in A. V. Š.: Za ranních červán
ků (1952); E. Petiška in A.V. Š.: Za ranních červánků 
a jiné povídky (1953); Lsk (M. Laiske): Realistický 
epik českého maloměsta a venkova, Obrana lidu 
24.1.1957; J. S. Matějka: Zamyšlení nad A.V. Š., Ze- 
měd. noviny 4.7.1957; F D. Bulánek (Bulánek-Dlou- 
hán): Pozapomenuté dílo, ZM 1958, s. 192;V. Kovařík 
in Když velcí byli malí (1959); E. Petiška in A. V. Š.: 
Červený deštník a jiné obrázky (1959); F. Buriánek: 
A. V. Š., in Literární Klatovy (1962); M. Řepková: 
K charakteristice postav u A. V. Š., ČLit 1969, s. 97 + 
in A. V. Š.: Za ranních červánků a jiné prózy (1971); 
A. Vondrů (V. Černý): Vzpomínka na literárního 
Kmotra Rozumce, LD 16. 6. 1973 → V zúženém 
prostoru (1994); V. Viktora: K výročí kreslíře malo
města, Pravda 20. 6. 1973; M. Řepková: Poznámky 
k portrétnímu umění tří autorů májovské generace 
(K. Světlá, V. Hálek,A.V. Š.), ČLit 1978, s.43;M. Otru
ba in A. V. Š.: Rozptýlené kapitoly (1983); F. Buriá- 
nek: Kmotr Rozumec české literatury, Lit. měsíčník 
1983, č. 8 → Z literárních studií (1985); (ra) (V. Vik
tora), Mistr novely maloměsta, Pravda 17. 6. 1983; 
P. Veverka: Ani abbé, ani modrý, Kmen 1986, č. 51; 
F. Buriánek: Třikrát o Š., in Z poetického Pošumaví 
(1987) + Kterému kraji patří spisovatel?, in Inspira
ce domova (1988); V. Viktora: Po ranních červáncích 
(A. V. Š. v Klatovech), Plž 2003, č. 2; L. Pavera: Josef 
Dobrovský postavou české beletrie, Alternativa plus 
2003, č. 1-2; V. Viktora: Povídka A. V. Š., sb. Perla 
v hrubé kazajce (2005).

ahm, zp

Jan Blahověst Šmitt
* 10. 9.1776 Unterwaldbehrungen

(Bastheim-U.) u Bad Kissingen (Bavorsko) 
† 20.10.1841 Klatovy

Autor gramatik, pravidel a čítanek určených k výuce 
německého a českého jazyka na českých školách; 
překladatel drobných zábavných knížek se senti- 
mentálně-výchovnou tendencí z němčiny, spisovatel 
náboženské literatury.

Psán též Johann Schmiedt; jazykovědné práce 
a učebnice podepisoval Johann Ev. Schmitt, 
beletristické a náboženské českou formou jmé
na (tež Jan Smitt, pnp. Jan Ev. Smitt). V litera
tuře bývá uváděno jako datum úmrtí 10.10. - 
Nejmladší z pěti dětí obchodníka s plátnem; zá
kladní vzdělání získal v rodišti, 1793-98 absol
voval gymnázium v Munnerstadtu u řádu sv. 
Augustina a poté dva roky tzv. filozofie na 
„všeučilišti“ ve Wurzburgu, 1801 začal studo
vat vychovatelství, historii a církevní dějiny 
a dogmatiku. T. r., během napoleonských válek 
a po úmrtí rodičů, vstoupil do služby v rakous
ké armádě a byl přidělen k pluku v Chrudimi. 
Naučil se česky a vyučoval v měšťanských ro
dinách němčinu, 1803-04, kdy pobýval s voj
skem v Hradci Král., i francouzštinu a italštinu 
a působil též jako učitel v tamní posádce; 
1805-07 učil němčinu a náboženství v „plu
kovní vychovatelně“ v Košumberku u Luže. 
1808 odešel z vojenské služby, zasnoubil se 
a kvůli dědictví navštívil rodiště. 1809 poslou
chal přednášky pro adepty učitelství na praž
ské normální škole a ještě t. r. se podrobil uči
telské zkoušce; za studia se seznámil s A. V. 
Pařízkem, který ho podporoval, a s M. Z. Polá
kem. Další dva roky učil češtinu a němčinu na 
hlavní škole v Kutné Hoře, 1811-15 v Kolíně. 
Od dubna do konce října 1815 byl korektorem 
v Schönfeldově dvorské tiskárně v Praze, poté 
odešel jako učitel na hlavní školu do Tábora, 
kde působil do května 1816, než přešel defini
tivně na hlavní školu do Klatov. Pro Š. peda
gogickou i odbornou činnost učitele německé
ho jazyka na českých školách bylo příznačné, 
že nesledovala germanizaci české mládeže, ale 
kladla důraz na výchozí mateřský jazyk a na 
nutnost zdokonalovat se v něm. Tento postoj 
sblížil Š. s českými vlastenci, kteří jeho práci 
cenili a podporovali (partie v Jungmannově 
Historii a zvláště v Michlově Ouplném litera- 
turním létopise).
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S. je autorem gramatik, pravopisných příru
ček a čítanek německého jazyka pro české 
školy, které sám napsal nebo upravil podle ci
zích předloh. Uplatňoval v nich metodickou 
zásadu soudobé moderní pedagogiky, že výuka 
cizímu jazyku má být u dětí prováděna nená
silně a vždy prostřednictvím mateřského jazy
ka. První S. jazykovědnou prací byla úprava 
učebnice německého jazyka H. Vítka Uvedení 
k německé řeči... (1822 opravena a znovu vy
dána J. H. Pospíšilem); nejobsáhlejším jeho dí
lem byla podrobná mluvnice německého jazy
ka s příklady Sokratická elementární kniha., 
k níž sestavil pravidla německého pravopisu 
Ouplná dobropísemnost německá. Napsal 
a vydal také českou gramatiku a v rukopise za
nechal Přídavek ku Gramatice české z ohledu 
novější tak nazvané analogické dobropísem- 
nosti (1829). Kromě jazykovědné činnosti se 
okrajově věnoval překladům německých senti
mentálních knížek s výchovnou tendencí a se
stavil český a německý sborník modliteb (čes
ký vyšel do konce 50. let v několika vydáních); 
v rukopise zanechal Dva chválozpěvy k Panně 
Marii a Píseň nábožnou k Panu Ježíši.

ŠIFRA: J. Sch. I KNIŽNĚ. Překlady a adaptace be
letrie: an. (J. H. D. Zschokke): Ladislav a Eleonora 
nebo Příběhové velmi šťastných a blažených, pak po 
tři léta velice nešťastných a ubohých manželů (Kut
ná Hora 1814); an.: Wilibald z Aychštatu a Amalia 
z Werboku. Výborní příkladové věrnosti, stálosti 
a udatnosti (Hradec Král. 1814). - Jazykovědné a ná
boženské práce: Uvedení k německé řeči od Hynka 
Vítka, nyní ale od J. Sch. skrze mnohé případy roz- 
množenější (Kutná Hora 1810); Poučující povídačky 
nebo Aufgaben zum Ubersetzen aus dem Böhmi- 
schen ins Deutsche... (Kutná Hora 1812); Malá gra
matika německá oder Kleine deutsche Sprachlehre 
fur die ersten Anfanger nach J. W. Weidingers Lehr- 
methode bearbeitet (Kutná Hora 1813); Grammati- 
ka česká nebo Učení, jak se česká slova uchylovati, 
spojovati a psáti mají veskrz s vybranými příklady 
vysvětlená. (1816); Sokratická elementární kniha 
k německému čtení, rozumění a mluvení. pro 
mládež v českých místech - Sokratisches Elemen- 
tarbuch zum Deutsch-Lesen, Verstehen und Spre- 
chen... (Plzeň 1818; rozšíř. vyd. 1826 a 1828); Ele
mentární knížka k německému čtení a pojmenování 
nejobecnějších věcí a jejich vlastností pro mlá
dež v českých místech - Elementarbuchlein zum 
Deutsch-Lesen und Benennen der gemeinsten Din- 
ge und ihrer Eigenschaften fur die Jugend in böh- 
mischen Orten (Plzeň 1818); Ouplná dobropí- 
semnost německá po německu i po česku sepsaná 
i vysvětlená mnohými vhodnými příklady. pro 

Šnajdauf

mládež českou - Vollstandige deutsche Rechtschrei- 
bung deutsch und böhmisch verfasst. (Písek 1819); 
Česko-německý přítel dětí aneb Uvedení, jak by se 
česká mládež, jenž se němčině naučiti chce, v nej- 
kratším čase příjemným způsobem k čistému a ply
nutému německému mluvu přivésti mohla - Böh- 
misch-deutscher Kinderfreund oder Einleitung, wie 
man die böhmische Jugend. (Plzeň 1823); Ouplná 
modlicí kniha pro pravé věřící křesťany (1824, výt. 
nezjišt.; další vyd. 1828,1829,1853,1858);Auserlese- 
ne Geschichten, Anekdoten und Gedichte zur Be- 
lehrung und zu Erheiterung des Gemutes (Znojmo 
1828); Christkatholisches Gebetbuch (1828). I

LITERATURA: an.: souborný ref. o Š. pracích, 
Gesellschafter (Berlín) 1822, č. 55.

lk

Antonín Šnajdauf
* 12. 6.1860 Kožlany
† 11.11.1951 Praha

Básník ovlivněný poetikou ruchovsko-lumírovské 
generace, autor příležitostné oslavné poezie, překla
datel, literární a umělecký kritik, historik výtvarné
ho umění.

V matrice zapsán jako Antonín Paduánský; 
psán i Snaidauf (jako jeho otec). - Nejstarší 
syn krupaře a rolníka. Vychodil trojtřídní 
školu v rodišti, od 1872 navštěvoval gymnázi
um v Plzni a poté, co se s rodiči přestěhoval 
do Prahy, gymnázium na Malé Straně a od
3. ročníku Akademické gymnázium (spolužák 
A. Škampa, učitelé J. Niederle, F. Vajs, V. Vojá
ček). Po maturitě (1879) s přestávkami studo
val (1879-82, 1885-86, 1889-90) českou filoz. 
fakultu pražské univerzity, nejprve osm se
mestrů moderní filologii (zejména slovanské 
jazyky), pak estetiku a dějiny umění (PhDr. 
1890, disertaci O vnitřní a zevnějsní formě 
uměleckého krásna, rozprava estetická posuzo
vali J. Durdík a O. Hostinský). Mezitím Š. pra
coval v různých periodikách, 1883 redigoval 
Zličan (příloha časopisu Naše hlasy), od srpna 
1883 do 1884 pravidelně působil jako literární 
a divadelní referent a lektor v redakci Ruchu, 
1887-90 jako literární kritik v Národních lis
tech (byl tu i faktorem, členem redakce a zá
stupcem J. Nerudy v redakci fejetonu; údajně 
s ním měl spolupracovat i na řízení knižnice 
Poetické besedy). 1890-1920 učil český jazyk, 
zeměpis a dějepis na obchodní škole v Plzni 
(později změněna na obchodní akademii; kole
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ga V. A. Jung). Od počátku 80. let 19. století se 
až do 20. let 20. století účastnil společenského 
a kulturního života, intenzivně se věnoval 
přednáškové činnosti (mj. o J. Barákovi, 
V. M. V. Bělohrobském, J. Nerudovi), zahajo
val výtvarné výstavy i vzpomínkové večery. 
Byl členem mnoha pražských i regionálních 
spolků: 1883 starostou spolku akademiků pl
zeňského kraje Radbuza a zakládajícím čle
nem besedy Barák, 1883 jednatelem literární
ho odboru Umělecké besedy (1888 ve výboru, 
1943 čestným členem), členem Spolku čes. spi
sovatelů beletristů Máj (1888 ve výboru), Syn
dikátu čes. spisovatelů a hudebních skladatelů 
a čestným členem Spolku přátel vědy a litera
tury české v Plzni. Kvůli uměnovědným zá
jmům Š. vykonal četné cesty do zahraničních 
galerií a muzeí (zejména do Berlína a Mnicho
va, kde studoval dílo M. M. Antokolského), 
v 90. letech navštívil Francii, Belgii a Anglii 
(1895 jako stipendista spolku Svatobor), poz
ději mj. Švýcarsko a Krakov. Přátelské styky 
udržoval v mládí s básníkem J. Jakubcem (pro
mluvil na jeho pohřbu ve Velíši), později 
s M. Alšem, I. Herrmannem, J. Kuffnerem, 
F. Kvapilem, s dcerou I. J. Hanuše K. Hanušo
vou (1845-1918), sokolskou pracovnicí a za
kladatelkou ženského tělocviku, odbornou 
spisovatelkou a překladatelkou. 1920 odešel 
do výslužby a přestěhoval se do Krče (Praha-K.; 
stýkal se zde s A. Staškem). Zemřel na stařec
kou sešlost; urna s jeho popelem byla uložena 
na Vinohradském hřbitově. - Jeho manželka 
(sňatek 1899) JUDr. A. J. Čadová-Šnajdaufová 
(1856-1936) byla učitelkou, pedagogickou pub- 
licistkou, beletristkou (pseud. Č. Jiřina) a pře
kladatelkou z němčiny (C. H. Stratz:Tělo dítěte, 
1904), zakladatelkou a redaktorkou měsíčníku 
Zdraví.

První básně Š. uveřejňoval jako gymnazista 
v rukopisných časopisech (Zora, 1876, gene
rační satirický Fíkový list) a ve Světozoru (bá
seň Hrobník). Po drobné příležitostné básni 
Před svatbou vydal 1882 jedinou sbírku veršů 
Intimní listy. Její tři oddíly obsahují rozsáhlejší 
milostné, rozmarně i elegicky laděné lyrické 
básně se sklonem k epizaci, romance a senti
mentální idylky blízké tzv. žánru a kratší intim
ní reflexe; celek uzavírá alegorická skladba 
apostrofující poezii a oslavující slovanský svět. 
Úvodní výpravná báseň Dětská láska, líčící 
elegickým tónem z perspektivy okouzleně bi
lancující vzpomínky příběh první lásky, souzní 
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s poetikou idyl S. Čecha (Ve stínu lípy); v drob
nější lyrice tíhl Š. později, i pod vlivem J. Neru
dy, spíš k výrazové prostotě a písňovosti. Z dal
ší chystané sbírky uveřejnil některé ukázky 
časopisecky (např. žánrovou básnickou povíd
ku Ctenářka).V 80. letech skládal Š. příležitost
né básně na počest známých osobností (Pa
mátce Josefa Baráka, Janu Nerudovi ke dni 
padesátých narozenin aj.) a k oslavě událostí 
národního života (rozdělení pražské univerzi
ty byla věnována Hymna českého studentstva); 
publikovány byly jako samostatné drobné tis
ky (někdy též paralelně časopisecky) a na ve
řejnosti přednášeny známými herci. V těchto 
rétorickým veršem psaných, dobovým pato
sem a obrozeneckým osvětovým gestem pro
dchnutých textech se v alegorické formě opako
valy představy o stěžejní úloze umění v životě 
národa a zdaru vlasti. Ve 20. století Š. publi
koval už jen sporadicky v časopisech oproště
nou kontemplativní písňovou lyriku. V 80. le
tech 19. století uveřejňoval překlady poezie 
(J. Aicard, G. G. Byron, A. Mickiewicz); během
1. světové války překládal Dantovu Božskou 
komedii a začal se věnovat dantovskému bá
dání, zejména ve vztahu k české kultuře. Jako 
literární kritik patřil k agilním představitelům 
mladší generace soustředěné kolem časopisu 
Ruch, kde v rubrice Rozhledy po literatuře 
a umění publikoval (zejména 1882-84) literár
ní kritiky soudobé české básnické produkce 
(J. Jakubec, B. Kaminský, K. Leger, J. Neruda 
aj.), pravidelně divadelní referáty a recenze 
překladové literatury. Na podnět akademické
ho studentského spolku plzeňského kraje Rad
buza Š. z rukopisů uspořádal a obsáhlou před
mluvou vybavil výbor z básnického díla V. M. V. 
Bělohrobského. Ke 100. výročí uveřejnění Slá
vy dcery pořídil nové vydání opatřené před
mluvou, v níž akcentoval Kollárův vztah 
k Dantovi a Petrarkovi (s přehledem dantov- 
ské recepce v Čechách) a polemicky formu
loval názor o stále trvajícím nedocenění Kollá- 
rova významu. Příležitostně se Š. zabýval 
i dalšími českými autory (R. Mayer, V. Šolc), 
do tisku údajně přichystal knihu studií, vzpo
mínek a exegesí týkajících se J. Nerudy. Pod
statnou část Š. díla tvořily uměnovědné práce, 
jejichž řadu zahájilo pojednání o historii oce
ňování uměleckých děl od antiky po 19. století 
a o vztahu finanční a estetické hodnoty (Něco 
o peněžní ceně děl uměleckých). V přednášce 
Význam Alšova umění, vydané k umělcovým 



padesátinám, dokazoval, že národní charakter 
jeho díla nespočívá jen ve volbě témat, ale 
i v senzibilitě zbavené romantického či senti
mentálního zabarvení. Spolu s J. Soukenkou Š. 
dokončil Mádlův soubor Dějiny umění výtvar
ných 1 (Š. napsal partie o helénistickém so
chařství a o řeckém malířství). Ovlivněn ideou 
panslavismu se Š. stal průkopnickým vykla
dačem slovanského výtvarného umění; ze
jména v monografické studii Sochař - mud
rce M. M. Antokolskij interpretoval ruského 
umělce (osobně ho poznal) jako specifický slo
vanský typ a v oslavném poeticko-filozofickém 
eseji zdůraznil křesťanské poselství jeho tvor
by. Zájem o ruské výtvarné umění S. uplatnil 
i v časopiseckých statích (např. o malíři I. J. Re- 
pinovi a estetikovi V. V. Stasovovi). Ve studii 
Základy malířské školy polské v 19. století 1 
(předložil ji jako habilitační spis na filoz. fakul
tě v Praze) podal již věcnější přehled polských 
malířských škol 19. století a jejich hlavních 
protagonistů (především J. Matejka, A. Grott- 
ger). Radu estetických úvah napsal Š. do feje
tonu Národních listů. - Rukopisná pozůstalost 
(v LA PNP a část v Archivu AV ČR) obsahuje 
obsáhlý soubor Básně (z 80. let 19. století), k tis
ku připravenou sbírku Sluneční chrám (podp. 
A. S.-Krašovský), vzpomínky na mládí s tit. Lé
ta klauzury, vzpomínky a stati týkající se J. Ne
rudy (např. Memorandum k tragédii J. Nerudy 
Francesca di Rimini), J. Baráka a E. Krásno- 
horské, deník z let po 1918, překlady (Dante 
Alighieri a dále M. M. Antokolskij, Ch. Blanc,
H. Taine), studie o českých a evropských vý
tvarných umělcích (některé i v němčině). Exis
tenci v literatuře uváděných titulů Bělohorské 
básně, Črty z dějin výtvarného umění (1894), 
Slovanský uměnozpyt (1906) a překlad A. Dubi- 
ga Nehorši se (1887) se nepodařilo potvrdit.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. Krašovský, Ant. Kra- 
šovský, Lad. Severin (Paleček, dub.), Otakar Štěpař 
(dub.), Věčný student (Lech); A. Š.,A. Šn.,-auf, f,-jd-, 
Sn., šn. I PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1918, 1921-22; 
1921 Danteův „ovčineček“, 1922 Básník Pekla); Čas 
(1907-08, i příl. Hlídka Času); Čes. slovo (Plzeň); 
Čes. deník (Plzeň 1921); Divadelní listy (1883); Hlas 
národa (1889,1901 příl. Nedělní listy, stati o výtvar
ném umění); Kalendář Ústřední matice školské... 
(1884); Květy (1886-87,1889,1899-1903; 1886 překl. 
B J. Aicarda); Lech (1927); Lid. noviny (1900); Lit. 
rozhledy (1931, čl. o poezii J. Nerudy Dvě hvězdy); 
K. B. Mádl: Dějiny umění výtvarných 1. Starý věk 
(1905, rozšíř. vyd.); alm. Máj (1878); Nár. listy (1884, 
1887-95,1897,1901-02,1904,1906,1921,1935, i od- 
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pol. vyd. a lit. příloha; 1893 O básnické činnosti Sva
topluka Čecha a Jar. Vrchlického, 1902 FF a opako
vaně články o M. M. Antokolském → Sochař - mud- 
řec M. M. Antokolskij); Nár. politika (1934); Naše 
hlasy (Čes. Brod 1883, příl. zličan, P O hluchém); 
Obzor (Záhřeb); Osvěta (1911); Paleček; Pátá roční 
zpráva o obchodní škole král. města Plzně za škol. 
rok 1890/91, pokr. Osmá roční zpráva. za škol. rok 
1893/1894 (Něco o peněžní ceně děl uměleckých, 
i sep.); Pestrý týden (1930,1932; 1930 č. 1 i sep. s tit. 
Památce Jana Nerudy); Plzeňský obzor (1902); Roz
hledy lit. (1886-87); Ruch (1880, 1883-88; 1884 verš. 
P Čtenářka); Slavnostní večer na počest Sáma Tomá- 
šika dne 27. listopadu 1884 v sálech na Žofíně (pro
gram večera, 1884); Studentské listy (1882); Světozor 
(1877, 1883-85, 1893-94; 1877 B Hrobník, debut); 
Svornost (1901);Šestá roční zpráva o vyšší obchodní 
škole v Plzni za škol. rok 1891/92; Šotek; Švanda du
dák (1900); Tribuna (1925, čl. Rudolfa Mayera Věč
nost); Vesna (Brno, Vel. Meziříčí 1887); Výr. zpráva 
obchodní akademie Plzeň (1909); alm. Vzpomínáme 
Vás. (1913);Zlatá Praha (1889,1899,1921;1921 Ze 
studií Božské komedie); Zora (Brno 1882); Zvon 
(1921); též další regionální plzeňská periodika; - po
smrtně: sb. Lit. archiv 21-22 (1987, in A. Haman: Ne
realizovaná nerudovská „encyklopedie“); ant. Za
padlo slunce za dnem, který nebyl (2000, ed.
I. Wernisch). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o umění: 
Před svatbou (B b. d., 1881); Intimní listy (BB 1882); 
Hymna českého studentstva (B 1882, hudba A. Va
lenta Mělnický); Procházka parkem (P pro ml., 1883, 
pseud. Otakar Štěpař, dub.); Husově a Jeronýmově 
památce (B 1883); Starému studentu Josefu Baráko
vi (B 1883); Památce Josefa Baráka (B 1884); Janu 
Nerudovi ke dni padesátých narozenin. (B 1884); 
Proslov Besedy dělnické v Karlíně k akademii na 
počest Elišky Krásnohorské dne 27. září 1885 (B b. 
d., 1885); Památce Josefa Dobrovského (B b. d., 
1887); Památce Husově a Jeronýmově (B b. d., 2. pol. 
80. let); Pěvci Slávie (B b. d., 2. pol. 80.); Význam 
Alšova umění (přednáška, b. d., 1902); Helénistní 
plastika a řecké sochařství (1902); Sochař - mudřec
M. M. Antokolskij (1904); Základy malířské školy 
polské v 19. století 1 (1910); Stoletý věštec Václav 
Šolc, básník Našich chaloupek (pojednání, 1938). - 
Úprava: Udeřila naše hodina (B b. d., 1918, s H. D., 
text K. Sabiny z opery Braniboři v Čechách). I RE
DIGOVAL časopis: Zličan (beletristická příl. Našich 
hlasů, 1. pol. 1883); sborník: Památce Jana Nerudy 
(1930, s jinými, sep. z čas. Pestrý týden). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: V. M. V. Bělohrobský: Básně 
a deklamace (1883, s úvodem); J. Kollár: Slávy dcera 
ve třech zpěvích (1924, stať Sto let Slávy dcery). I

LITERATURA: • ref. Intimní listy: an., Nl 3. 1. 
1882, příl.; tš.-, Pokrok 1. 2.1882; J. Vrchlický, Lumír 
1882,s. 16;Bý (J. Bílý),Světozor 1882,s. 83;F.Schulz, 
Osvěta 1882, s. 174; F. Chalupa, Ruch 1882, s. 380; 
O. M. (Mokrý), Květy 1882, s. 492 •; • ref. ed. V. M. 
V. Bělohrobský: F. Chalupa, Ruch 1882, s. 447; Čch., 
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Světozor 1882, s. 587; O. M. (Mokrý), Květy 1883, 
s. 246 •; x.: ref. Něco o peněžní ceně..., NL 21. 9. 
1894; • ref. Sochař - mudřec M. M. Antokolskij: an., 
Čas 22.1.1905;Vbk. (J.Voborník),NL 4.3.1905,příl. 
• ; -n-: k padesátinám, Zvon 10, 1909/10, s. 592; 
F. Strejček: Národní škola básnická z r. 1879, ČMF 5, 
1915/17, s. 403; • k šedesátinám: -pa- (F. S. Procház
ka), Zvon 20, 1919/20, s. 548; an., Světozor 20, 
1919/20, č. 42-43; an., Čes. deník (Plzeň) 13.6.1920 •; 
A. Pražák: ref. ed. J. Kollár, Naše věda 8, 1926/27, 
s. 102; • k sedmdesátinám: an., Lit. rozhledy 14, 
1929/30, s. 285; drb. (J. Borecký), Zvon 30,1929/30, 
s. 614; jv. (J. Vodák), Čes. slovo 12.6.1930 •; E. Felix 
in Literární Plzeň v obryse (1933,s. 123);• ref. Stole
tý věštec Václav Šolc.: jšr. (J. Šnobr), Čes. osvěta 35, 
1938/39, s. 203;V. Ch. (Cháb), Samostatnost 1939,č.6; 
kp. (K. Polák),Nár. práce 12.3.1939 •;• k osmdesáti- 
nám: L. Tůma, LidN 12. 6.1940; an., Nár. práce 12. 6. 
1940; M. Hýsek,Venkov 16.6.1940 •; F.Trnka: k pěta- 
osmdesátinám, Nový den (Plzeň) 19. 6.1945; J. F Ur
ban in Úvodím Mže (1946, s. 155); t.: k devadesáti
nám, LD 13. 6. 1950; J. Furst: Dvě jména z Kožlan, 
Plasko buduje 1959, č. 40; J. Brabec in Poezie na pře
dělu doby (1964, s. 37).

v/r

Jaroslav Šnajdr
Působnost 1908-1947

Kladenské nakladatelství zaměřené na orientalisti- 
ku a na překlady z orientálních literatur a z angličti
ny; knihtiskárna a reprografický závod.

Založil a řídil je v rámci své knihtiskárny Jaro
slav Šnajdr (* 11.11.1872 Nusle, dnes Praha-N., 
† 27. 6.1941 Unhošť-Nouzov). Narodil se jako 
šesté dítě stavebního dělníka. Od 1880 po smr
telném úrazu otce žila rodina ve svízelných so
ciálních podmínkách, odkázána na skromný 
výdělek matky. Š. se vyučil sazečem v tiskárně 
Nár. politiky, kde byl jeho poručník korekto
rem. Přátelil se s A. P. Veselým a účastnil se 
hnutí radikálního studentstva a dělnictva. Od 
1897 působil jako akcidenční sazeč v Dělnické 
knihtiskárně a nakladatelství, kde vynikl svou 
zručností, nápaditostí a obratností zejména 
v uplatnění nastupující secesní dekorativnosti. 
Od 1901 uveřejňoval návrhy pozvánek, vizi
tek, dopisních papírů i titulních listů v odbor
ném časopisu Typografia, jehož přílohovou 
část 1903/04 spoluredigoval. Stále rozvíjel své 
vzdělání studiem odborné literatury, vyučoval 
v typografických kursech, jeho práce reprezen
tovaly tiskárnu na výstavách (oceněny byly mj. 

678

na První dělnické výstavě v Praze 1902). Kon
cem 1903 založil se strojovým sazečem O. Ja
náčkem v Kladně tiskařskou společnost Šnajdr 
a Janáček. Po rozchodu společníků 1906 se 
O. Janáček vrátil do Prahy a Š. pokračoval sa
mostatně v Kladně. V konkurenci nových tis
káren se kromě akcidenčních prací zaměřil 
zejména na tisk regionálních periodik. Pro 
Jubilejní výstavu Obchodní a živnostenské ko
mory v Praze 1908 připravil miniaturní tisk 
A. Trýba Česká pohádka s výzdobou S. Kul
hánka a t. r. rozvinul za účasti přátelského kru
hu spolupracovníků soustavnou nakladatel
skou činnost, jejíž zaměření ovlivnila tiskařská 
spolupráce s pražským nakladatelem J. Laicht- 
rem (od 1909 tiskl jeho knižnici Umění a ře
mesla, později zejména Otázky a názory). 1910 
se Š. oženil s dcerou unhoštského lékárníka, 
studentkou farmacie A. Dundrovou, 1911 sou
středil celý závod i byt do moderní novostavby 
podle návrhu J. Rösslera. Po 1. světové válce 
převzal distribuci produkce rozvíjejícího se 
nakladatelství význačný pražský knihkupec
L. Souček. Od konce 20. let závod stále obtíž
něji čelil vzrůstající tiskařské konkurenci a Š. 
slábnoucí nakladatelská činnost již nikdy nena
byla původní intenzity. Po smrti zakladatele ved
li podnik do znárodnění 1949 vdova A. Šnajdro- 
vá (1887-1948) a syn Pravoslav (1917-1992). - 
Firma sídlila v Kladně nejprve v čp. 550 na ro
hu Poděbradovy a Hlavní tř. čp. 1695 (dnes 
T. G. Masaryka), od 1911 na rohu Amálské ul. 
a Nového náměstí (dnes Saskovy ul. a náměstí 
Svobody).

První knižnice Šnajdrova knihovna lidové 
výchovy (1908-12,5 sv.) se zaměřila na původ
ní prozaickou tvorbu (J. K. Šlejhar, T. Turnero- 
vá, Q. M. Vyskočil) s výrazným výtvarným do- 
provodem.Těžiště významu S. nakladatelství je 
až v dalších souborech přeložené tvorby, od
borné literatury a esejistiky. Překladatel F. Ba- 
lej podnítil nakladatelův zájem o tvorbu indic
kého básníka R. Thákura. Po úspěchu Balejova 
překladu sbírky Gítáňdžali rozvinul Š. Spisy 
R. Thákura (1917-36,13 sv.), které překládali 
dále z angličtiny J. Hecht, M. Krausová-Lesná 
(podp. Lesná-Krausová), J. Krecar a E. a V. K. 
Škrachovi, z bengálštiny V. Lesný. Tematicky 
navazující Knihy východní (1920-24, 11 sv., 
red. V. Lesný) soustředily překlady klasických 
děl orientálních literatur, komentáře i původ
ní odborné práce indologické, egyptologické, 
hebraistické a sinologické (autoři R. Dvořák,



J. Hrozný, F Kovář, V. Lesný, F Lexa, O. Per- 
told, F. Tauer). Projekt Překlady F. Baleje 
(1919) byl po dvou svazcích (E. B. Browningo- 
vá a R. Browning) opuštěn a zbytek Balejova 
překladatelského díla byl spolu s jeho původ
ními prózami, eseji a fejetony zahrnut do po
smrtného souboru Spisy F. Baleje (1920-26, 
6 sv., red. J. S. Machar). Mimo knižnice vychá
zeli 1921-25 starší angličtí autoři (Ch. Marlo- 
we, W. Shakespeare, P. B. Shelley, R. Southey, 
A. Tennyson) v překladech O. Fischera, A. Kláš
terského, F Krska a S. Stuny. 1917-31 vydal 
u Š. vlastním nákladem čtyři básnické sbírky 
„tajný básník“ a překladatel F. Bíbl (pseud. 
Hermor Lilia).Torzem zůstala knižnice Litera
tura, věda, umění (1927-32, 3 nečísl. sv.), zahá
jená a uzavřená vzpomínkami M. Gebauerové. 
Druhou knihou knižnice byla polemická stať 
A. Krause Vědecké metody pana profesora 
F Mareše, zvláště v otázce Rukopisů. Téměř 
po desetileté přestávce uzavřela Š. snahy pře
sáhnout regionální zakotvení edičního progra
mu knižnice moderní světové prózy Šnajdrovy 
jemné knihy (1936-38, 2 sv., red. J. Š. Kvapil) 
s překlady z rumunštiny (T. Arghezi) a fran
couzštiny (A. Gide). Š. byl též nakladatelem
I. ročníku měsíčníku Kultura doby (1936/37, jen 
3 čísla, red. F. Soldan); jeho představa hodnotné 
kulturní revue, o jejíž založení řadu let usilo
val, však zůstala nenaplněna. Po smrti zaklada
tele převážila v jen sporadické produkci, ukon
čené již 1947, původní tvorba regionálních 
autorů, příležitostně vydávaná po celou dobu 
činnosti nakladatelství (J. Ferenc, P. Pašek,
K. M. Pokorný, J. Ruda, J. Štraus, H. Uden aj.). 
- Charakteristickou výrazně dekorativní úpra
vu publikací navrhoval zejména Š. kmenový 
výtvarný spolupracovník, kladenský grafik S. 
Kulhánek. Spisy F. Baleje upravoval ve stejném 
pojetí J. Mařík, přednostní výtisky a bibliofilie 
vázal unhošťský umělecký knihař J. Brousek. 
V prvém období se na ilustracích podíleli též A. 
Kalvoda, A. Kašpar a J. Panuška.

KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře a umění: 
Šnajdrova knihovna lidové výchovy (1908-12); Pře
klady F Baleje (1919); Knihy východní (1920-24); 
Literatura, věda, umění (1927-32); Šnajdrovy jem
né knihy (1936-38). I SOUBORNÁ VYDÁNÍ. 
Český autor: F. Balej. - Cizí: R.Thákur. I Z DALŠÍ 
PRODUKCE. Původní práce: A. Trýb: Česká po
hádka (1908) + Pohádky stříbrného pramene (1911);
J. Ruda: Farská historie (1919) + Henrik Ibsen, tvůr
ce moderního názoru světového (1919); H. Uden: 
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K dokladům doby (1922) + Smrt Boženina (1923);
K. M. Pokorný: Socha (1922) + Preludia a manželské 
hovory (1923); Výběr československých pohádek 
(b. d., 1925, též franc. mutace);A. Klášterský: Sonety 
babího léta (1926); F. Kvapil: Květy na sněhu (1926); 
J. Slavík: Základy carismu (1927); J. Ferenc: Horké 
stopy (1927) + Věčný oheň (1940) + Tajemný host 
(1946);A. Roubalová: Drobné květy, zachycené oka
mžiky a dvě povídky (1928, pseud. Eva Horská); 
J. Štraus: Sklář hrdina (b. d., 1933); V. Lesný: Rabín- 
dranáth Thákur (Tagore) (1937); P. Pašek: Co si pro
zpěvoval chudý chlapec (1944) + Psáno ještě ve 
smutku (1945);F.Červinka:Moře (1946).-Překlady: 
A. Tennyson: Idyly královské (1921) + Princezna 
(1924); P. B. Shelley: Cenci (1922); Ch. Marlowe: 
Edvard Druhý (1922) + Doktor Faustus (1925); 
W. Shakespeare: Sonety (1923); R. Southey: Thalaba 
zhoubce (1925); T. M. Plautus: Pseudolus (1946). I 
KALENDÁŘE, PERIODIKA: Šnajdrův lidový ka
lendář na rok 1910; Králikář (1919-20); Galerie (1924, 
jen č. 1); Kultura doby (1936-37). I

BIBLIOGRAFIE: Literatura, věda, umění (b. d., 
1927); I. Markvart in Tři soukromí editoři první po
loviny 20. století... (diplom. práce, Filoz. fakulta UK 
1982). I LITERATURA: sb. J. Š., knihtiskař budova
tel (1942, ed. J. Š. Kvapil; přisp. mj. J. Herclík, S. Kulhá
nek, J. Š. Kvapil, V. Lesný); I. Markvart: Tři soukromí 
editoři první poloviny 20. století: J. Š., B. Hendrich, 
J. Pohořelý (diplom. práce, Filoz. fakulta UK 1982); 
J. Zemanová a kol.: J. Š. (1872-1941). Soupis osobní
ho fondu (LA PNP 2004). I S. Kulhánek: Jak se po
čala má spolupráce s tiskárnou Š., Typografia 1927, 
s. 279; • nekrology J. Š.: jšk (J. Š. Kvapil), LidN 3. 7. 
1941; Gd (J. Gotthard), Knihkupec a nakladatel 1941, 
s. 314 •; jšk (J. Š. Kvapil): Vzpomínka na nakladatele 
Š., LidN 11. 11. 1942; I. Veverková: Tiskař idealista, 
Kladenské noviny 1991, č. 12 + Vzpomínka na tiska
ře J. Š., Muzejní listy (Kladno) 1992, č. 2; E. Mare
šová: Miloval knihy., Kladenský region 1995, č. 49;
I. Veverková: Knihtiskař J. Š. a jeho podnikatelská 
činnost, Slánský obzor 1999, s. 74.

ph, az

Karel Sudimír Šnajdr
* 14.12.1766 Hradec Králové
† 17. 5.1835 Smidary

Básník německého a českého jazyka, příležitostný 
dramatik a překladatel.

Vl. jm. Karl Agnel Schneidr; jím podepisoval 
výhradně své německé práce, jinak se psal a byl 
psán i Šnaider, Šnaidr, Sneider, Šneidr; uvádě
na jsou i data nar. 11. a 15.12. (datum křtu). - 
Narodil se v rodině purkmistra a zchudlé šle
chtičny. V rodišti absolvoval gymnázium, pak 
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studoval klasické jazyky, němčinu a filozofii 
v Praze, Lipsku, Halle a Göttingen. Po návra
tu do Prahy studoval od 1786 práva, ale záro
veň poslouchal i přednášky o soudobé literatu
ře a estetice u K. H. Seibta, A. G. Meissnera 
a I. Cornovy. Přátelil se s J. Dobrovským,
J. Th. Heldem, publicistou a sběratelem lidové 
slovesnosti J. G. Meinertem, filologem J. H. 
Dambeckem, básníkem dolnorakouského ná
řečí I. F. Castellim, K. R. Ungarem. Po vykoná
ní předepsaných soudních zkoušek byl 1792 
jmenován radním při magistrátě a konzistoři 
v Hradci Král. a justiciárem na smiřickém a ho- 
řiněveském panství, pak působil jako justiciár 
na zákupském, polickém a ploskovickém pan
ství na Litoměřicku. 1796 byl povolán na panství 
knížete Trauttmansdorffa, hrabat Šlika a J. Col- 
loreda na Novobydžovsko, kde pracoval opět 
jako právník (bydlel v Jičíně). 1803 se přestě
hoval do Prahy, po odchodu A. G. Meissnera 
vyučoval do 1806 estetiku a klasickou filologii 
na univerzitě a vykonával právnickou činnost 
u svobodného pána Wimmera a hraběte J. Col- 
loreda-Wallsee, svého podporovatele a přítele. 
1806 se za ním přestěhoval do Roždalovic a poz
ději do Dymokur; zde mu 1811 zemřela man
želka. Stýkal se tu se spisovateli působícími ve 
východních Čechách (V. K. Klicperou, M. S. Pa- 
trčkou, F. Rajmanem, M. D. Rettigovou, F. Vac
kem Kopidlanským, J. L. Zieglerem), seznámil 
se i s F. L. Čelakovským. 1817 poznal při léčení 
v Mariánských Lázních J. V. Sedláčka, který na 
něj výrazně zapůsobil svým národním přesvěd
čením; pod vlivem jeho a J. L. Zieglera přijal Š. 
vlastenecké jméno Sudimír a příjmení si počeš
til. Kolem 1825 se přestěhoval do Smidar, 1828 
požárem přišel o podstatnou část majetku, kni
hy, své české i německé rukopisy a celou kore
spondenci. 1830 se podruhé oženil, od téhož 
roku působil v Městci Králové nadále jako jus- 
ticiár na colloredském panství. V Městci vyho
řel podruhé, 1832 byl penzionován, konec ži
vota prožil v tísnivých hmotných poměrech, 
1834 byl raněn mrtvicí, na začátku 1835 téměř 
oslepl a ohluchl. Pohřben byl ve Smidarech.

Š. německé básně, sebrané do svazků Ge- 
dichte a Poetische Versuche, nezapřou soudo
bou literární atmosféru panující na německých 
univerzitách konce 18. století: vedle poetiky 
příznačné pro poezii proudu Sturm und Drang 
(óda An die Dichtkunst, četné příležitostné 
básně) a ohlasů Hagedornovy a Gleimovy 
anakreontské lyriky (Bierlied, Rauchlied, Das 
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grosse Her z) akcentující lovecké motivy 
(Jagers Liebeslied, Der alte Jager an seinen 
Sohn) a již zřetelně parodující patos hnutí 
Sturm und Drang, se tu objevují balady a ža
lozpěvy, které jsou volnými adaptacemi Burge- 
rovy, Horatiovy a Martialovy tvorby. Tyto 
adaptace mají většinou výrazný satirický tón 
s epigramatickým zakončením (Beruhigung), 
nevyhýbají se však ani melancholickému tónu 
spojenému především se sociální a rodinnou 
tematikou (Elegie. Am Grabe der... verschutter- 
ten sieben Mauerer), který sílí v pozdější sbírce 
Marienbad (např. Gebet). Po seznámení s J. V. 
Sedláčkem se S. v 51 letech rozhodl psát také 
česky (tuto vůli demonstroval německou básní 
An die vaterlandischen Sanger datovanou 20. 7. 
1817, kterou Sedláčkovi dedikoval). V básních 
dvou dílů sbírky Okus v básnění českém po
stupně přibývá sentimentálních balad kom
pozičně vystavěných podle kramářské písně 
(Poustevník, Dítě na hrobě matčinu), romancí 
z české mytologie (Kasa a Bivoj) a elegických 
nápisů a popěvků (Útěcha, Na hrobě Jozefa 
Dobrovského), zakončovaných moralitou. Ve 
svých skladbách spojil Š. zpěvnost a plynulost 
lidové písně, zejména balady a romance, s ex- 
presivitou písně kramářské a burleskností ana
kreontské poezie. Dva Š. pokusy o ohlas v du
chu národních písní, které se však blíží spíš 
ohlasu anakreontské lyriky, zařadil F. L. Če- 
lakovský mezi „umělé písně národní“ do své
ho sebrání Slovanských národních písní. Ně
které Š. balady se staly předlohou pro básně 
K. H. Máchy (Poustevník), K. J. Erbena (Ko
lovrátek), „staročeská povídka“ Jan za chrta 
dán inspirovala V. K. Klicperu k napsání stej
nojmenného dramatu; o Š. mimořádné popula
ritě svědčí i báseň F. J. Rubeše Na hrobě K. S. Š. 
(Květy 1837). Řada Š. básní byla dlouho sou
částí repertoáru společenských besed, merend, 
plesů a deklamací, a takto byla přetiskována 
ve sbírkách společenského zpěvu až do konce
19. století. - Na rozdíl od poezie byl Š. pokus 
o veršované drama (Die Entzauberung) zcela 
neúspěšný.

ŠIFRY: -r (Hyllos 1820), S** (Die Erstlinge unserer 
einsamen Stunden, 1792), Schdr. (Hyllos). I PŘÍ
SPĚVKY in: Almanach aneb Novoročenka, pokr. 
Dennice aneb Novoročenka (1823-25; 1823 překl. 
Martialových epigramů); alm. Apollo (1794); alm. 
Aurora (1812);ČČM (1827-28);Čechoslav (1820-25; 
1820 první české básně); Čes. včela (1834-35), alm. Die 
Erstlinge unserer einsamen Stunden 1,2 (1791,1792); 
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Dobroslav (1821-23; 1821 B Poustevník); Hesperus 
(1814); Hyllos (něm. verze, 1819-21); Isis (1814); 
Kranz (1822-23); alm. Libussa (1802-04); alm. Mili- 
na (1825); alm. Milozor (1824); Monatschrift GVMB 
(1828, část balady Jan za chrta dán v překl. šifry -y); 
Prvotiny pěkných umění (Vídeň 1817, B An die va- 
terlándischen Sánger, přel. V. Hanka s tit. Vlasten- 
ským zpěvcům); sb. Slovanské národní písně 2 
(1827, Bb Vojáček, Jezdec); Wiener Musenalma- 
nach;- posmrtně: Čes. včela (1836); Květy (1837). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Gedichte 1 (BB 1799; 1800 
bez ozn. sv. s tit Gedichte); Die Entzauberung 
(D 1800); Der Erinnerung eines schönen Abends in 
der musikalischen Akademie beim Herrn K. k. Rath 
und Kanonikus v. Ungar... (B 1804); Abschieds- 
-Kantate dem Herrn Professor August Gottlieb Meiss- 
ner... von seinen Freunden und Verehrer gegeben 
(B 1805, hudba J. Vitásek); Poetische Versuche 1 
(BB 1817); Vier Lieder (BB 1809); Elegie.Am Gra- 
be der. verschutterten sieben Mauerer (B 1818); 
Marienbad (BB 1819; obs. An die vaterlándischen 
Sánger); Okus v básnění českém 1 (BB 1823); Mein 
Dank, Wunsch und Gebet am Schlusse des Jahres 
1825 (B 1825); Okus v básnění českém 2 (BB 1830); 
- posmrtně: Šestero selských písní (1846, hudba 
Orebský, tj. J. Th. Held). - Překlad (do němčiny):
J. L.Ziegler:Fastenlied fur den Kreuzweg (1817).- 
Výbory: Básnické spisy K. S. Š. (1869, ed. A. Rybič
ka); Vetchou rukou (1941, ed. M. Soukup); Jan za 
chrta dán a jiné básně (1942, ed. F. Krčma). ■ KO
RESPONdEnCE: Listy některých starých českých 
vlastenců k V. K. Klicperovi (z 1825, dub. a 1826, 
přel. I. Klicpera), Světozor 1877, s. 525; in Kore
spondence a zápisky F. L. Čelakovského 1,4 (Čela- 
kovskému z 1823,1824 a 1828; 1907,1933, ed. F. Bí
lý, V. Černý); in Důvěrné listy Václava Klementa 
Klicpery (vzáj. koresp. z 1821, parafráze; 1982, ed. 
M. Horyna). ■

LITERATURA: K. Zajíček: Příspěvek k životo
pisu K. S. Šnajdra (Dymokury 1942); J. Šimáňová:
K. S. Š. (1766-1835). Soupis osobního fondu (LA 
PNP 2000). ■ an. (V. R. Kramerius): ref. Okus v bás
nění českém, Čechoslav 1823, s. 103; J. Pospíšil: ne
krolog, Květy 1835, s. 269; A. Rybička in Básnické 
spisy K. S. Š. (1869); F. Schulz: Česká balada a ro
mance, Osvěta 1877, s. 375, 705; A. Rybička: Josef 
V. Sedláček (Sedláčkův vliv na Š.),in Přední křisite- 
lé národa českého 2 (1884); M. Murko in Deutsche 
Einflusse auf die Anfánge der slavischen Romantik. 
1. Die böhmische Romantik (Štýrský Hradec 1897, 
s. 57); K. Goedeke in Grundriss zur Geschichte der 
deutschen Dichtung aus den Quellen 6 (Lipsko, 
Drážďany, Berlín 1898, s. 737, něm. práce); M. Hýsek: 
Burgerovy ohlasy v české literatuře, LF 1908, s. 106, 
235; E. Stoklas: Máchův Eremit a Š. Poustevník, 
ČMF 6, 1917/18, s. 313; K. Svoboda: Básně K. S. Š., 
Osvěta 1918, s. 30; B. Václavek: Parafráze a parodie 
písní zlidovělých, ČMF 1925, s. 113 → O lidové písni 
a slovesnosti (1963); J. V. z Finberka: F. J. Rubeš 

u hrobu K. S. Š., Čes. revue 1927, s. 224 a pokr. (i sep. 
1928); ne (A. Novák): Dva příspěvky k dějinám 
předbřeznové literatury, LidN 22. 5. 1928; D. Filip: 
Jan za chrta dán (vývoj motivu u Š., V. K. Klicpery, 
K. J. Erbena a P Sobotky), PL 27.2.1929;A. N. (No
vák), K. S. Š., LidN 20. 5.1935;V. Jirát in Lyrika čes
kého obrození (1940); P. Eisner: V zajetí kolovrátku, 
in Na skále (1945, vztah B Poustevník k Máchově 
B Der Eremit); B. Václavek, R. Smetana in Český 
národní zpěvník (1949) + in České světské písně zli
dovělé 1. Písně epické (1955); op: Prvním slavným 
návštěvníkem Mariánských Lázní., Lázeňský časo
pis 1967, č. 5; I. Slavík: Osudy rodu, Zprávy Spolku 
čes. bibliofilů v Praze 1987, s. 50 + in ant. Hledání 
modrého květu (1988) + Listina předků, Listy staro- 
hradské kroniky 1990, s. 97; F Boldt in Kultur versus 
Staatlichkeit (1996); E. Ryšavá: Zieglerův Dobro
slav, společenská píseň a kramářské tisky, sb. Výcho
dočeské Athény a J. L. Ziegler (1997).

vpb

Jan Snobr
* 16. 9.1901 Klatovy
† 1.12.1989 Praha

Básník, zachycující lyrický subjekt v proměnách ča
su a nostalgické opojení zázrakem a tajemstvím bytí, 
píšící též pro mládež; publicista, literární kritik, bib
liograf, autor knihovědných prací, editor.

Syn strojvůdce. 1907-12 navštěvoval obecnou 
školu v Klatovech, zde 1912-20 absolvoval 
státní reálné gymnázium (mat. 1920). 1920-25 
studoval na pražské filoz. fakultě obor filozo- 
fie-čeština (v Praze započatou rigorózní práci 
Etické a humanitní zásady v české poezii
19. století do let sedmdesátých obhájil na filoz. 
fakultě v Bratislavě, doktorát 1934). 1925-26 
studoval na Státní škole knihovnické v Praze. 
1926-28 pracoval v Masarykově lidovýchov- 
ném ústavu, 1927-28 byl též knihovníkem 
v Ústřední slovanské zemědělské knihovně 
a čítárně Českosl. akademie zemědělské v Pra
ze. 1928-39 byl bibliotékářem Nár. (Univerzitní) 
knihovny v Praze. 1928-29 vykonal vojenskou 
službu. Od 1935 byl učitelem a zkušebním 
komisařem na Státní škole knihovnické, od 
1937 zde přednášel světovou literaturu. 1944-48 
přednášel knihovědu na Státní škole archivní. 
1939 se stal komisařem na ministerstvu škol
ství a nár. osvěty. 1945 byl jmenován odboro
vým radou pro úsek státních doplňovacích 
knihoven a veřejných knihoven obecních (do 
10 000 obyvatel), později vedl oddělení kniho
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ven městských. 1948 byl jeho odbor převeden 
na ministerstvo informací, kde Š. pracoval 
v sekci knihoven obcí nad 10 000 obyvatel 
a v knihovnickém výzkumnictví, později jako 
vedoucí rozpočtového oddělení. Zároveň od 
1946 přednášel na pražské pedagogické fakul
tě (slovanské a západní literatury, sovětskou 
literaturu, lidové knihovnictví a výchovu lite
raturou), 1950-52 na filoz. fakultě světovou li
teraturu pro obor knihovnictví. 1952-56 praco
val ve studijním oddělení n. p. Chirana, pak do 
1958 jako vedoucí studijního oddělení ve Stát
ním projektovém ústavu spojů, do 1962 jako 
vedoucí redaktor tiskové redakce ve Státním 
nakladatelství dětské knihy. Od 1962 působil 
jako spisovatel ve svobodném povolání. Ve 
20. letech byl členem brněnské Literární sku
piny sdružené kolem časopisu Host, pak byl 
členem profesních spisovatelských a knihov
nických organizací; byl činný jako redaktor 
(popř. člen red. rady) několika časopisů a kniž
nic, autorsky spolupracoval s Ottovým slovní
kem naučným nové doby, s Masarykovým slov
níkem naučným a Pedagogickou encyklopedií.

První Š. sbírky (Spirála dní, Modré vlny, Svě
telná melodie, Prameny jara) přinášely zprvu 
lyriku zpěvné, melodické linie, vyjadřující pře
vážně optimistický, svěží, vitální (až antikizují- 
cí) pohled na svět a apostrofující jeho opojnou 
krásu a harmonii. Ve stále častějších novoro- 
mantických motivech reflexe absolutna, chi
mérického ideálu a v názvucích neklidu se 
spontánní radost střetává se zraňujícím osu
dem, rozpory jsou však překonávány scelují- 
cím gestem sloučení klasicistní vznešenosti 
nadčasových hodnot a vznosu lidských tužeb; 
básnické nazírání i pojmenování hraje roli 
zážehu i potvrzení neobyčejnosti stvoření. Po 
intermezzu rozverně hravého pohledu na hu
morné momenty vlastní odborné praxe (Kni
hovník a panna) Š. postoupil k okázale patetic
ké a formálně propracované a až rétoricky 
a hymnicky modelované lyrice, inklinující též 
často k ódě, romanci a baladě (Severní záře). 
S emblematickým přeludem Severu, obrazem 
vzdálené, přízračné a vzrušující nádhery, jsou 
však spojeny příznaky zesilující tragičnosti ži
vota, bolesti, tísně a smrti v obestření nocí 
a tmou. Vedle obecných poloh konfrontace 
snů a skutečnosti autor obměňoval řadu arche- 
typálních či baladických atributů věrnosti 
a zrady, zaslíbení a předurčení, fatálního při
poutání, uhranutí a zániku. Mámivé vize dráž- 
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divého ženství a ozvuky vystupňovaného zá
pasu se samotou prostupují sbírku Růže 
a smrt, zvažující milostné slastné i rozdírající 
city a vyslovující pomíjivost lidského i přírod
ního půvabu. Zážitky z vojenské služby Š. za
chytil v cyklu básní Druhá baterie, nastolujícím 
tušení nebezpečí v realitě rozjitřené Evropy; 
do obav z naplnění hořkého údělu vojína se 
promítají pocity prostého kamarádství, osamo
cení a odříkání. Po dlouhém, téměř třicetile
tém přeryvu uveřejnil Š. sbírku S pečetí vteřin, 
v níž se uvolněnějším veršem navrátil k tématu 
velkoleposti cesty za krásou a jejím zobrazová
ním. Svědectví o ceně života, završení plodné
ho bytí, hledání usmíření a vyrovnanosti a dů
věra ve svět se prolínají s nostalgií a steskem 
z vadnutí a stárnutí. I v dalších pracích se Š. 
vracel k svým ústředním motivům, přičemž dů
ležité místo věnoval vyznavačsky laděným, 
vlastenecky a politicky angažovaným sklad
bám, jež oslavily dobový společenský řád, So
větský svaz, revoluci, práci a lidské schopnosti 
otevírající „věčnou“ budoucnost. - Z četné 
a tematicky mnohostranné Š. publicistiky (psal 
též recenze, popularizační texty, literárněhis- 
torické články, často věnované literatuře pro 
děti a mládež) je významná zvláště část odrá
žející jeho celoživotní aktivity a zájmy knihov
nické, bibliografické a bibliofilské. Je autorem 
medailonů o E. Štorchovi a J. Urbánkové, mi
moto četných dalších medailonů o spisovate
lích pro mládež, které vycházely v časopisu 
Zlatý máj nebo jako příležitostné nakladatel
ské tisky.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Alf lajla wa lajla, Biblio- 
thecarius, Bratr Ivan, Jan Klat, Jan Klestil, Jan Kuneš, 
Jan V. Srpek, Vojtěch Suda; -b-, Br., Dr. Janš, j-r, j-r., 
JR, J. R., j. š., J. Š., jšbr., j. šbr., jšn, -jšn, J. Šor, J. Š. Or, 
jšr, jšr., Jšr, Jšr.,jšr., j. š. r., JŠr, Jšr., J. Šr., (jšr.), J. Šrb., 
-nob-, -nš-, -o-, -r., R. B. I PŘÍSPĚVKY in: Akade
mie (1924, 1929); Almanach Poznání 1931 (1931); 
Almanach prácheňského kraje (Prácheň 1925); 
Almanach Studentské kolonie na Letné 1920-1930 
(1931); Apollon (1924);A-Zet (1942-43); Básnický 
almanach 1956,1957,1958; Bibliofil (Brno 1931-35); 
Bibliografie české historie za rok 1935 (1937), ... za 
rok 1936 (1938); sb. Břetislav Foustka (1932); sb. 
Bucher in der Tschechoslowakei (1960); Centralnaja 
Evropa (1932-36); Cesta (1922-30); Clarté (Brusel 
1935, La Bibliotheque Publique et Universitaire en 
Prague, i sep.); Cíl (1946); Cas (od 1922); Časopis 
českosl. knihovníků (od 1931); sb. Ceskoslovackaja 
kniga (1958); Čes. kniha 1941. Vánoční ročenka Cte- 
me; Ces. osvěta (1933-42, 1946-48; 1940 Osvětová 
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práce na venkově a ve městě, s A. Filáčkem, i sep.); 
sb. Čes. kraje (1940); Čes. slovo (1925-36); roc. České 
Vánoce, česká kniha (1939); Českosl. republika 
(1927); Českosl. kamelot (1937);sb. Českosl. podzim 
(1939); Čes. dělník (1940); Čes. život (1947); Čin 
(1929-35); Čteme (1939-40); Čtenář (1950, 1965, 
1970-72,1978);Dar (1948);Dělnická osvěta (1927-31, 
1940-42); sb. Dělnictvo a rozhlas (1936); Dětská kni
ha (1956); Divadelní věstník Máje (1934); sb. Dni ža
lu (1937); sb. Dobrá kniha pro mládež (1947); Do
mov a svět (1931); sb. Druza (Příbram 1932); sb. 
24. listopad. Chodsko a jeho připojená část k Ně
mecku 1938 (Domažlice 1939); Eva (1930); Hlas 
osvěty (1948); Hospodář JZD (1959);Host (1925-28); 
sb. chvíle setkání (1972); Impuls (1965-67); Index 
(1939); Jednota zaměstnanců tabákové režie 
(1940-41); Jihočes. přehled (Čes. Budějovice 1929); 
sb. Jihočeští básníci a malíři (1939); Kalendář kalen
dářů na rok 1949; Kalendář Lid. demokracie (1970); 
Kalendář Nár. osvobození (1926); Kalendář středo
školského studentstva na rok 1938/1939; Kalendář 
Švandy dudáka (1931); Karel Štika: Milenci (obra
zová publikace, 1928, textový doprovod); Katalog 
výstavy Josefa Hodka Z rodného kraje (1941); Kla
tovské listy (1925, 1934); sb. Klatovsko v součas
né poezii (1941); Kmen (1969); Kniha (Bratislava 
1950); sb. Kniha o Praze (1934, Praha v mladé české 
poezii,i sep.);Knihkupec a nakladatel (1939,1947-48; 
1939 zvláštní č. Kniha a národ 1879-1939); Knihovna 
(1945-46); sb. Knihovny v Československu (1945); 
Knihy a lidé kolem nich (1968); Knižní novinky 
(1960); Knižní výběr (1947); Knižním světem (1936); 
Kormidlo (Čes.Budějovice 1922);Kritika (1926-27); 
Kultura doby (1958); Kulturněpolitický kalendář 
1959 (1958); Kulturní zpravodaj Prostějov (1940); sb. 
Květnová revoluce (1946); Květy (1965); Lid (1946); 
Lidé práce (1943); sb. Lidé, věci, dobrodružství 
(1959,1961); Lid. demokracie (1965-80); Lid. knihov
na (1938-48); Lid. kultura (1936-37,1946);Lid. novi
ny (1928-30, 1943-44); Lid. kalendář 1959 (1958); 
Lístek rozmarýnu (Hranice 1929); Lit. měsíčník 
(1976-84); Lit. noviny (1927-28, 1936-37); Lit. novi
ny (1956, 1961); Lit. rozhledy (1931); Lumír (1932, 
1939); Magazín DP (1937); Magazín Praga (1931); 
Magazín Z (1930, B Druhá baterie, i sep.); Masary
kův lid (1932-38; 1935 Knihovníci nejmenších kni
hoven a čtenáři,i sep.); Mateřídouška; Mladé proudy 
(1937-38); sb. Monumenty a květiny TGM (1937); 
Moravskoslezský deník (Mor. Ostrava 1925); alm. 
Národ sobě (1968);Nár. kalendář 1934,... 1935;Nár. 
kovodělník (1939-40); Nár. kultura (1923); Nár. 
osvobození (1924-39, 1946-48); Nár. politika 
(1928-30); Nár. práce (1941); Nár. a Stavovské diva
dlo (od 1925); Náš rozhlas (1941); Náš život (Klato
vy 1919, debut); Naše cesta (Kladno 1935); sb. Naše 
maminky 2 (Třebechovice p. Orebem 1937); Naše 
zprávy (1939); Nová doba (1942-44); Nová Evropa 
(1926); Nová svoboda (1930); Nové Klatovsko 
(1970); Nové knihy (1962); Nové obzory (1932); No

vinářská korespondence (1935); Novinářská služba 
(1931-35); Nový deník (Plzeň 1946); Obrana lidu 
(1947-48); Ohníček; O knihách a autorech (1975-76, 
1980,1986); sb. Ostřím plamene (1975); Osvěta ven
kova (1941); Osvětová Morava (Brno 1941); Osvěto
vá práce (1950-51); Osvětový věstník Podbrdska 
(Beroun 1933, 1938); Otavan (Písek); Pamětní list 
Úhlavy, spolku akademiků pro Pošumaví v Klatovech 
(1934); sb. Paní Maryně Svobodové-Alšové k 85. na
rozeninám (1967); Panoráma (1935-42, 1946-50); 
Pionýr; Plamen; Práce (1945-46, 1965-66, 1970-79); 
Práce a hospodářství (1940);Prager Rundschau;Pra- 
men (1922-27); Pravda (Plzeň 1976-79); Právo lidu 
(1924-26, 1929-31, 1936,1946, i Večerník PL); Pro
buzení (Čes. Budějovice 1923); Přátelství (1947); 
Předškolní výchova (1959); Přerod (1925-27); Pří
tomnost (1930-31); sb. Psát pro děti je těžké (1976, 
k pětašedesátinám O. Syrovátky); Revue Ultrapho- 
nu (1932-33); Ročenka Rozhledů po literatuře 
a umění (1932, 1933); Rodina a škola (1961, 1977); 
Rozhlas (1979); Rozhledy po literatuře a umění, pokr. 
Rozhledy (1932-37); Rozpravy Aventina (1930-32); 
Rozvoj (1932); Rudé právo (1977); Sborník pětadva
cíti (1969); ant. Sborový zpěv (1975); Sever a Východ 
(1925-30); Slavische Rundschau (1931-34; 1931 Das 
mahrischslesische Schrifttum, i sep., 1932 Das Archiv 
des schönen Buches in der öffentlichen- und Uni- 
versitats Bibliothek in Prag, i sep., 1934 Čechische 
Lyrik, i sep.); Slovanská knihověda (1931, 1947); 
Slovanská revue (1934); Sobota (1931-34); sb. Socia
lismem k národní kultuře (1946); Socialista (1923); 
sb. Spirála, ročenka objevů a pokroku 20. století 
(1938-39); sb. Společnost Boženy Němcové v Praze 
(1958); sb. Srdce budoucího věku (1982); sb. Srdce 
vlasti. Praha očima básníků a umělců (1940); Stálci 
(1933); Studentský časopis (1938); Studio (1930-32); 
Svět práce (1946,1971); Svob. slovo (1968-70); Štěp
nice (1946); Šumavan (Klatovy 1923-24); Topičův 
sborník (1926);Tribuna (1924-25); sb. Třída se směje 
(1938);Tvar (1927);Tvorba (1975-83);Týden rozhla
su (1941); Učitelské noviny (1959); Úhor (1936, 
1942-44); Umění a řemesla (1964); Večerní Praha 
(1969);sb.Věrni zůstaneme.TGM 1937-1947 (1947); 
sb. Verše k národu (Pardubice 1938); ant. Verše na 
zeď (1937); Veřejná a univerzitní knihovna (1938); 
sb. Vlastivědná knížka (1948); Vojenská výchova 
(1947); Volnost (1934-35); Výběr z nejzajímavějších 
knih (1984); Vychovatel (1961); sb. Vyrostlo z pome
zí (Plzeň 1962); kat. Výstava krajin Jaroslava Švába 
(1942); sb. Vyzvání na cestu (1961); sb. Z mělnické 
skály (Mělník 1963); Za čtenářem; Země (1923-32); 
Zeměd. noviny (1946-48, 1965-68); sb. Zlatě doma 
(1972, k devadesátinám P Suly); Zlatý máj (1958-78); 
Zpravodaj (1968, Osvětový ústav); Zpravodaj zápa- 
dočes. knihovníků (Plzeň 1967, 1969); Ženský svět 
(1928-30); Židovská ročenka 5729 (1968). I KNIŽ
NĚ. Beletrie, práce o literatuře, kultuře a knihovnic
tví, bibliografie: Modré vlny (BB 1926); Spirála dní 
(BB 1926); Světelná melodie (BB 1927);Prameny ja

683



Snobr

ra (BB 1927); Knihovník a panna (B 1928); Severní 
záře (BB 1929);Modlitba (B b.d.,1932);Růže a smrt 
(BB 1933); Druhá baterie (BB 1936); Zázraky mo
derních strojů (P pro ml., 1937, pseud. Jan Klestil, 
s J. Bartošem); Vám, knihovníci (stati, 1946, titulní 
stať i sep.); Vítězství lidu znamená vítězství kultury 
(stati, 1948, s V. Kadlecem a A. Weisbauerovou); 
Kulturní osvětové plánování 1952 (pojednání, 1951, 
s B. Císlerovou a J. Palečkem); S pečetí vteřin (BB 
1965); Bibliografický soupis knih, časopisů a jiných 
publikací vydaných Státním nakladatelstvím dětské 
knihy v Praze v letech 1949-1963 (1966); Eduard 
Štorch (medailon, 1968, muzeum Hořice); O Eduar
du Štorchovi (medailon, 1969); Jarmila Urbánková 
(medailon, 1976); Věčný proud (BB 1978); Když 
kvete louka (BB pro ml., 1979); Pro zářivý den (BB 
1985); mimoto příležitostné letáky nakl. Albatros 
(medailony s bibliografií): Kamil Bednář (1972); 
Karel Michl (1972); L. M. Pařízek (1972);Vladimír 
Pazourek (1972); Františka Pecháčková (1975) aj. 
- Překlad: A. Thomas: Katrin! Svět hoří! (1936). - 
Výbory (z poezie): Sedm vybraných básní (1944); 
Spirála času (1971);Ve znamení Vah (1981,ed.F. Bu- 
riánek);Tak plyne čas (1984). I REDIGOVAL časo
pisy: Úhor (1942-44, s D. Filipem), Panoráma (1948 
od č. 3 - 1950 do č. 3, s V. Hančem);sborník: Čes. bib- 
liofil (1935 a 1936, s red. radou); knižnice: Albertovy 
krásné knihy (1936-37,11 sv.), Poznání. Sbírka sou
vislých vzdělávacích statí ze všech oborů lidské 
činnosti 1-3 (1936-38, s jinými), Kořeny (1938-48, 
12 sv.), Radostný svět dětí (1945-47, 3 sv.), Vlny 
(1945-48, 5 sv.), Minaříkova knihovna (1946-47, 
3 sv.,s V.Hilskou),Poznání (1946-48,5 sv.). IUSPO
ŘÁDAL A VYDAL: K. J. Erben: Zlatý kolovrat 
(1930, bibliof.); J. Čep: Ponocný (1935, bibliof.); 
M. Majerová: Květná neděle (1936, bibliof.); L. Mar- 
šíček: Skryté jízvy (1937); Výbor z díla J. Nerudy 1-5 
(1941; 1. Povídky malostranské, 2. Různí lidé, 3. Do
mov a svět, 4. Světla, 5. Za srdcem); Čeští spisova
telé českým dětem 1-6 (1941-49; 1941: 1. Svět na 
křídlech, 2. Studánka zpívá, 3. Májový sen, 4. Jitřen
ka vypravuje, 1942:5. Modrý závoj,pseud. Jan Kuneš, 
1949: 6. Zahrada snů); Pohádky kolem nás (1957); 
Zrcadlo snů (1967). I

BIBLIOGRAFIE: H. Ryšánková: J. Š. Personální 
bibliografie (Knihovna města Plzně, 1971); in sb. Spi
rála času (1971). I LITERATURA: sb. Spirála času 
(1971, k sedmdesátinám; přisp. F. Bulánek-Dlou- 
hán, F. Buriánek, J. Hilčr, F. Horák, J. Knap, J. Kunc, 
J. Strnadel, V. Závada aj.). I • ref. Modré vlny: 
J. Heyduk, Cesta 8,1925/26, s. 604;A. C. Nor, Host 5, 
1925/26, s. 311; fxš (F. X. Šalda), Tvorba 1,1925/26, 
s. 236 → KP 13 (1963); -pa- (F S. Procházka), Zvon
26, 1925/26, s. 624; A. M. Píša, Pramen 6, 1925/26, 
s. 342; an. (J. Hora), RP 13.6.1926; an. (F. Götz),NO
27. 6.1926; J. B. Čapek, Sever a Východ 1926, s. 191; 
P F (Fraenkl), RA 2,1926/27, s.10 •; • ref. Spirála dní: 
E. A. Saudek, Host 6, 1926/27, s. 190; -pa- (F. S. Pro
cházka), Zvon 27,1926/27, s. 405; M. Rutte, NL 22.2. 
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1927; B. F. (Fučík),Tvar 1927, s.19; J. B. Čapek, Sever 
a Východ 1927, s. 199 •; • ref. Světelná melodie: 
J. B. Čapek, Kritika 1927, s. 118; F. Götz, NO 4. 9. 
1927;A.M. Píša, Lit. svět 1,1927/28,č.5;P.F. (Fraenkl), 
RA 3, 1927/28, s. 63; B. F. (Fučík), Tvar 1928, s. 78 
(i ref. Prameny jara); J. Matouš, Nové Čechy 1928, 
s. 345 •;• Prameny jara: G. (F Götz),NO 23.11.1927; 
J. Knap,Venkov 16.12.1927 »;Th- (J.Thon): ref. Kni
hovník a panna,NL 16.3.1928; • ref. Severní záře: jv. 
(J. Vodák), Čes. slovo 12. 9.1929;AMP. (A. M. Píša), 
PL 28. 9.1929; K. Š. (Štorch), RA 9,1929/30, s. 216; 
-pa- (F S. Procházka), Zvon 30, 1929/30, s. 166;
J. Knap, Venkov 9. 2.1930 •; • ref. Růže a smrt: an. 
(Z. Kalista), Lumír 60, 1933/34, s. 119; J. B. Čapek, 
Naše doba 41, 1933/34, s. 248; f. s. (F. Soldan), RA 9, 
1933/34, s. 134; M. H. (Hlávka), Studentský časopis 
13,1933/34, s. 180; -á- (J. Rybák), Haló noviny 1934, 
č. 127; AMP. (A. M. Píša), PL 13.1.1934 •; F Z. (Zá- 
kavec): ref. Praha v mladé české poezii, ČČH 1935, 
s. 602; • ref. Druhá baterie: Ladmar (L. Maršíček), 
LitN 8, 1935/36, č. 22; V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 
62,1935/36, s. 539; J. Strnadel, Čin 1936, s. 372 •; nk 
(B. Novák): ref. překl. A. Thomas, Magazín DP 4, 
1936/37, s. 94; • ref. S pečetí vteřin: K. Dostál, Plamen 
1965, s. 148; M. Petříček, LitN 1965, č. 27; J. Urbánko
vá, Večerní Praha 30. 8. 1965 •; (fdb) (F. Bulánek- 
-Dlouhán): k sedmdesátinám, LD 16.9.1971; • k pě- 
tasedmdesátinám: F. D. Bulánek (B.-Dlouhán), LD 
16.9.1976; Š. Vlašín,Tvorba 1976, č. 39; J. Zika, Zprá
vy Spolku čes. bibliofilů v Praze 1976, s. 28 •; • ref. 
Věčný proud: M. Blahynka, Rovnost 18. 1. 1979; 
V. Vodák (M. Vacík), LD 10. 2.1979; B. Mach, Práce 
17.3.1979; J. Nejedlá, RP 12.3.1979;F. Buriánek, Lit. 
měsíčník 1979, č. 6 •; • k osmdesátinám: bj (B. Jirá
sek), Pravda 16. 9.1981; pk (P. Kovařík), Svob. slovo 
24. 9. 1981; M. Blahynka, Lit. měsíčník 1981, č. 7;
K. Cvejn, O knihách a autorech 1981, podzim; J. Hilčr, 
Zprávy Spolku čes. bibliofilů v Praze 1981, s. 82 •; 
F Buriánek in J. Š.: Ve znamení Vah (1981); • ref. Ve 
znamení Vah: V. Vodák (M. Vacík), LD 3. 3. 1982; 
J. Hrabák, Rovnost 13. 5.1982; J. Rumler, Nové kni
hy 1982, č. 44 •; • ref. Tak plyne čas: (ak), LD 25. 9. 
1984;Š.Vlašín,Tvorba 1984, č. 37, příl. Kmen •; • ref. 
Pro zářivý den: (gf). (G. Francl),LD 7.8.1985;A. Mi
kulášek, Rovnost 9.11.1985; R. Matys,Tvorba 1985, 
č. 34, příl. Kmen •; • k pětaosmdesátinám: mat. 
(R. Matys), Tvorba 1986, č. 37, příl. Kmen; (vbc). 
(V. Vrabec), Svob. slovo 16.9.1986; (fc). (G. Francl), 
LD 21.10.1986 »;F. Buriánek in Z poetického Pošu
maví (1987, kap. Etický odkaz Pošumaví); JB.: nek
rolog, Čtenář 1990, č. 2; (k).: k 90. výr. nar., Zprávy 
Spolku čes. bibliofilů v Praze 1991, s. 74; J. Jelen in 
Jeden z prokletých (1998, s citací Š. dopisu); (vl) 
(Š. Vlašín): Básník, knihovník, redaktor (k 10. výr. 
úmrtí),Naše pravda 1999,č. 47.
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František Sohaj
* 25.11.1816 Pacov
† 31. 5.1878 Praha

Klasický filolog, překladatel z řečtiny a latiny.

Narodil se v rodině pacovského řeznického mist
ra, matka byla starší sestrou básníka F. J. Vacka 
Kamenického (jeho básnické dílo Š. později 
vydal). Obecnou školu navštěvoval v rodišti, 
1827 byl na rok poslán s podporou strýce Vac
ka na tzv. normální školu do Prahy, aby se zdo
konalil v němčině. Gymnaziální studia absol
voval v Čes. Budějovicích (1828-30), v Jindř. 
Hradci (1830-32) a v Písku (profesor Ř. Zeit- 
hammer ho vedl k českému vlastenectví). Od 
1833 studoval v Praze, nejprve tzv. filozofii (přá
telství s V. Štulcem, V V Tomkem, J. S. Tomíč- 
kem, F. B.Trojanem aj.) a pak práva, zároveň se 
však připravoval na gymnaziální profesuru 
(klasické literatury, estetika, italština, polština; 
doktorát filozofie získal 1843). Po marných po
kusech uplatnit se jako učitel na státním ústa
vu byl vychovatelem ve šlechtických rodinách 
(rytíř J. Neuberk, kníže H. Salm a hrabata 
Berchtoldové na Moravě) s výjimkou 1843, 
kdy krátce působil jako úředník malostranské
ho gymnázia. 1848-50 suploval klasickou filolo
gii a estetiku na filoz. fakultě pražské univerzity 
(1849 se tu bez úspěchu ucházel o soukromou 
docenturu klasické filologie). 1851 se mu po
dařilo získat místo profesora latiny a řečtiny 
na staroměstském gymnáziu v Praze (ředitel 
V. K. Klicpera, kolegové V. Štulc, J. Pečírka). 
Jako učitel byl pro hluboké vědomosti z oboru 
klasické i moderní filologie i pro pedagogické 
schopnosti velice oblíben (žáci A. Bráf, F. Drti
na, V. Vlček aj.). Úcty požíval i ve vědeckých 
kruzích (1850 jmenován mimoř. členem KČSN) 
a v české společnosti (od 1865 člen Umělecké 
besedy, zakladatel vzdělávacího kroužku, bu
doucí Čtenářské besedy v Pacově, poradce pro 
českou odbornou terminologii v gymnaziál
ních učebnicích, člen komise pro udílení Ná- 
prstkovy ceny za nejlepší českou historickou 
prózu roku, spoluredaktor Bibliotéky klasiků. 
1862 aj.). Zůstal neženat; zemřel po záchvatu 
mrtvice, který ho postihl při vyučování. Po
hřben byl na Vyšehradském hřbitově v Praze.

V mládí Š. psal a časopisecky publikoval so
nety a jiné (milostné, vlastenecké a historické) 
básně, pokus o rozsáhlejší epickou skladbu 

Sohaj

založenou na pověsti o Bruncvíkově zázrač
ném meči zůstal za Š. života nepublikován; 
v pozdějších letech skládal jen příležitostné 
latinské verše k slavnostním událostem týkají
cím se členů panovnického rodu (např. stříbr
ná svatba Ferdinanda Dobrotivého, návštěva 
korunního prince Rudolfa ve staroměstském 
gymnáziu).Těžištěm Š. literární práce byly pře
klady z klasických jazyků, které ve své době 
patřily pro věrnost originálu a plynulost slohu 
k nejlepším pracím svého oboru. Uveřejnil 
překlad 4. zpěvu Vergiliovy Georgiky (o vče
lách), ve spolupráci s jazykozpytcem a indolo- 
gem A. Schleicherem ze sanskrtu časoměrně 
úryvek z prvního zpěvu eposu Mahábhárata 
a výňatky z překladu tragédie Aischylovy 
(Sedmero u Théb) a Euripidovy (Fénisky). 
Knižně vyšly Š. překlady Sofoklových dramat 
Antigona a Edip král, kombinující časomíru 
(sbory) a přízvučný jamb (dialogy), v rukopise 
zůstal překlad dalšího Sofoklova díla Edip na 
Koloně. Údajně pracoval Š. také na překladu 
jeho Elektry a eposu Torquata Tassa Osvobo
zený Jeruzalém. - Z pedagogické činnosti vy
plynula Š. učebnice latiny pro 1. a 2. třídu gym
názií, která se dočkala několika reedic.

ŠIFRA: F. Š. I PŘÍSPĚVKY in: ČČM (mj. 1839 BB, 
1840 překl. Vergilius: Georgika, 1851 překl. Maháb- 
hárata); Čes. včela (1834-41, BB); Jahresbericht des 
k. k. akad. Staatsgymnasium zu Prag (1854, překl. 
Aischylos, Euripides); Květy (1837); alm. Kytka 
(1836); alm. Pomněnky (1841); Přítel mládeže 
(1835); Škola a život (1857); - posmrtně: Osvěta 
(1878, B o Bruncvíkovi). I KNIŽNĚ. Beletrie: Jeho 
císařské Výsosti... Rudolfovi... c.k.gymnázium aka
demické... (B 1871).- Překlady: Sofokles: Antigona 
(1851) + Edip král (1856). - Odborné práce: Malá 
mluvnice latinská pro gymnázia (1853). I REDIGO
VAL edici: Bibliotéka klasiků řeckých a římských 
(1863-72, s jinými). I USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Básnické práce F. J. Vacka Kamenického (1873). I

LITERATURA: • ref. překl. Sofokles: Antigona: 
V. N. (Nebeský), ČČM 1851, s. 147; an., Vesna 1851, 
s. 464 •; • ref. překl. Sofokles: Edip král: an., Pražské 
noviny 14.3.1856; an., Lumír 1856, s. 791 »;V.Vlček: 
List ze života tichého muže, Osvěta 1878, s. 651 
(s přetiskem Š. příležitostné B z 1871 Ad Caesarem, 
principem iuventutis); • nekrology: Jvk, Světozor 
1878, s. 365; an.,NL 1.6.1878 •; an.: K literární pozů
stalosti F. Š., NL 21. 7.1878; an.: Odhalení pomníku 
F Š.,NL 14.10.1879; an.: Z Pacova (odhalení pamět
ní desky), NL 9. 9.1881;T. Hrubý: O překladech na
šich z literatur klasických, Lit. listy 1885, s. 3; J. Král, 
R. E. Karas: Klasikové řečtí a římští v rouše českém, 
LF 1892, s. 294; M. Navrátil in Z mých vzpomínek 
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Šolc

(1900); K. Štětina: F Š. Vzpomínka k jeho stým naro
zeninám, Osvěta 1816, s. 658; J. Hendrich: Vergilius 
v českých překladech, Sborník filologický 1922, s. 346; 
O. Jiráni: Klasická filologie v Muzejníku, ČNM 1926, 
s. 166; K. Svoboda in Antika a česká vzdělanost od 
obrození do první války světové (1957); R. Pravda: 
Dr. F. Š. - pedagog a literát, Českobudějovické listy 
30. 5. 1998.

Ik

Emil Šolc
Působnost 1884-1931

Významné regionální nakladatelství v Telči, zaměře
né na původní tvorbu moravských autorů a populár- 
ně-naučné příručky, později nakladatelství převážně 
oddechové četby v Praze-Karlíně; vydavatelství pe
riodik, knihkupectví.

Firmu založil a řídil Emil Š. (* 1. 8.1861 Kutná 
Hora, † 16. 8.1931 Praha), syn kutnohorského 
knihaře, knihkupce, knihtiskaře a nakladatele 
Karla Š. (1836-1889) a bratr kladenského 
knihkupce, knihtiskaře a nakladatele Josefa Š. 
(1858-1907). Po studiu na nižší reálce se 
1876-80 vyučil u knihkupce a nakladatele 
K. Janského v Táboře, pak působil u různých 
firem v Olomouci, v Brně a v Praze (A. Hynek,
E. Valečka), naposled jako účetní u A. Bayera 
v Jihlavě. 1. 9.1884 převzal převážně německé 
knihkupectví G. Bibuse v Telči, které v krátké 
době přetvořil ve středisko českého národního 
života na českomoravském pomezí. Zapojil se 
do kulturních a společenských aktivit, zejména 
do ochotnického divadla. Angažoval se v ná
rodnostních bojích, s L. Čechem a jinými spo- 
luzakládal Nár. jednotu pro jihozápadní Mora
vu (1886). Na Čechův podnět založil a zprvu 
řídil první české politické časopisy v tomto 
regionu Orel a Orlice, vydával též zábavný 
čtrnáctideník Radhošť a kulturněhistoricky 
orientovaný časopis pro mládež Historické 
rozhledy (1898-1902, red. A. J. Zavadil). Usilo
val i o tiskařskou koncesi, kterou se mu však 
nepodařilo získat. Stabilitu podniku ohrožova
ly konfiskace publikací, cenzurní zásahy a po
kuty za tiskové přečiny. 1902-06 provozoval 
též knihkupeckou filiálku v Příboře. 1911 pro
dal telčské knihkupectví J. Fišerovi a přesídlil 
do Prahy, kde 1.7. t. r. převzal karlínskou firmu 
R. Storcha. Svůj podnik přeměnil na společ
nost s r. o. (jednateli byli mj. jeho švagr
F. Cammra, tj. Cámara, a spolupracovníky 
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J. Kabelík a J. Kalenský Urbánek) a současně 
se podílel na zřízení Sdružených závodů pro 
průmysl tiskařský v Plzni, podniku pražské tis
kárny Th. Venta. Jeho pražské knihkupectví 
vedl 1912-15 H. Šusta (* 1876), později zakla
datel knihkupectví Českoslovanské akciové 
tiskárny. 1916 Š. ovdověl (jeho první žena Ka
mila, roz. Knappová, se významně účastnila 
národně buditelských aktivit v Telči a okolí), 
1919 se podruhé oženil s Kamilou, roz. Paulo
vou. Významnou roli hrál Š. ve stavovských 
organizacích. Již 1903-10 působil v Jednotě 
čes. knihkupců, 1918-28 vedl po J. R. Vilímko
vi jako starosta Spolek (od 1924 Svaz) knih
kupců a nakladatelů ČSR. Byl rovněž význam
ným funkcionářem Ústřední matice školské 
a Moravskoslezské besedy, jejímž byl naklada
telem. Koncem 1919 vložil svůj závod včetně 
skladu do nové společnosti Šolc a Šimáček, na 
jejímž řízení se zprvu podílel s B. Šimáčkem. 
Již 1923 však z firmy vystoupil a převzal zpět 
knihkupectví v Karlíně, které 1925 prodal 
R. Šafrové, ponechav si nakladatelskou konce
si. Strojopisný soupis produkce nakladatelství 
od J. E. Pavelky je uložen v knihovně Muzea 
Vysočiny v Jihlavě. - Firma sídlila 1884-1911 
v Telči (1902-06 s knihkupeckou filiálkou 
v Příboře), od 1911 v Praze-Karlíně čp. 108, 
Královská (dnes Sokolovská) 48; po prodeji 
knihkupectví 1925 v Praze-Karlíně čp. 451, Po- 
děbradova (dnes Šaldova) 15, pak v Královské 
(Sokolovské) 98.

Po vydání jednotlivých děl (zejména V. Kos- 
máka a J. Herbena) se Š. pokusil v rámci pro
gramové snahy soustředit tvorbu soudobých 
moravských autorů a prosadit ji na nevstříc- 
ném knižním trhu v Čechách v reprezentační 
knižnici Šolcova ilustrovaná bibliotéka (1892-93,
3 sv., red. F. Roháček) s prózami J. Merhauta 
(Had a jiné povídky), F. Roháčka (První hřích) 
a F. Horenského (Slovácké obrázky). Následo
vala skromnější Šolcova knihovna (1894-95,
4 sv.,sv. 1 red. F. Roháček; nová řada 1899,2 sv.), 
s prózami F. X. Svobody a V. Kosmáka, po ně
kolika letech načas obnovená románem B. Za
hradníka Brodského (Rodina Šillerova) a dal
šími povídkami F. Horenského. V regionálním 
beletristickém programu usiloval pokračovat 
i Šolcův telčský nástupce J. Fišer, vydal však jen 
prózy F. Nováka Domácí kraj (b. d., 1914). Pře
vážně nenaplněným Šolcovým projektem vý- 
chovně-vzdělávací populárně-naučné i beletris
tické četby zůstala knižnice Česká expedice



20. století (1908-10,3 sv., red. L. J. Živný) s pro
gramovou studií Prokopa z Bohutína (O. Wag- 
nera) Ve šlépějích Krameriusových a povídka
mi Th. Hardyho a M. M. Kocjubynského. Na 
populární sborníky deklamací a výstupů z pře
lomu století navázala později drobná knižnice 
Salonní výstupy a kuplety (1908-11, 35 sv.) 
s texty J. Gallata a V. E. Prokopa. V knižnici 
Šolcova zábavná knihovna (1911-12,4 sv.) do
plnil překlady dobrodružné četby z angličtiny 
a francouzštiny původní fantastický román
M. Suchdolského (vl. jm. M. Nečas) Trojí boj; 
Šolcova knihovna humoru a satiry (1918) zůsta
la u jediného svazku (A. Ziegloserová: Úsmě
vy). Poslední Šolcovou beletristickou knižnicí 
byly Milé knihy (1913-20, 16 sv.) s převahou 
původních povídek a humoresek (K. Dewet- 
ter, K. Handzel, J. Havlík, I. Herrmann, F Ho
rečka, J. Krušina ze Švamberka, T. Nováková, 
V. Pittnerová), jež doplnilo několik překladů. 
Z ostatní produkce mimo edice se častěji 
v editorském programu nakladatelství obje
vovaly tituly K. Dewettera, A. Dostála, J. Ha- 
vlasy a V. Kosmáka. - Knižnice pro mládež za
hájila komerčně zaměřená Šolcova knihovna 
povídek z cizích krajů (1899-1900, 42 sv.) 
s dobrodružnými příběhy, převážně anonymní
mi adaptacemi. Následoval Sborník vybraných 
spisů pro mládež (1900-06,10 sv., red. F. J. An- 
drlík), který soustředil soubor nesourodých 
titulů několika autorů (mj. F. J. Andrlík, B. K. 
Vendyš, F. Vítek, A. J. Zavadil, z cizích C. 
Ewald). V knižnici Radovo národní loutkové 
divadlo (1908-09,32 sv., od 1909, sv. 22, Národ
ní loutkové divadlo) vyšly loutkové hry pro dě
ti i dospělé od A. Rady a J. Gallata. V Praze Š. 
později pokračoval 6 svazky v drobné Storcho- 
vě knižnici Dětské loutkové divadlo pro školu 
i dům (1916-17, sv. 28-33, red. L. Tesařová), do 
níž kromě redaktorky přispěly H. Bořková 
a B. Studničková, a též posledním svazkem 
uzavřel Storchovu knižnici Dětské jeviště, nyní 
s novým titulem Pro jeviště dorostu (1915,1 sv.), 
obsahovala vesměs hry P. Biliánové. K názvu 
Národní loutkové divadlo (b. d., okolo 1916, asi 
16 sv.) se vrátil v nedatované knižnici drob
ných brožurek, v nichž vlastní i cizí motivy 
znovu zpracoval A. B. Šťastný. Veselé čtení na
šim hochům (1918, 5 sv.) soustředilo humorné 
prózy A. B. Šťastného, knižnice Dcerám čes
kým (1913-19, 8 sv.) dívčí romány E. Krásno- 
horské a B. Clémentové. Převážně dětem 
a mládeži byly určeny i levné knižnice odde
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chové četby o standardním rozsahu svazků, 
jimiž v Praze Š. navázal jak na svou telčskou 
knižnici, tak na obdobné edice R. Storcha. 
Knižnici Pohádky z celého světa (1913-18, 
70 sv.) redigoval spolupracovník nakladatel
ství J. K. Nejedlý. V knižnici Přízraky a fantazie 
(1915-18,22 sv.) a v námětově širší sbírce Šol
covy pestré knížky pro mládež (1915-19,29 sv., 
od 1916, sv. 12, jen Šolcovy pestré knížky) pře
loženou, převážně klasickou dobrodružnou 
a fantastickou tvorbu (H. H. Ewers, Th. Gautier, 
F. Gerstacker, K. Hamsun, E. T. A. Hoffmann, 
R. Kipling, S. Lagerlöfová, M. J. Lermontov,
A. Morrison, B. Prus, H. Sienkiewicz, K. M. Sta- 
nukovič, H. G. Wells aj.) doplnila díla součas
ných českých autorů (V. K. Blahník, K. Dewet- 
ter, J. Hloh, F. J. Kraus, Z. M. Kuděj, A. Nečásek, 
V. Němec, A. B. Šťastný, K. Teichmann pod 
pseud. Jiří Lorek, Q. M. Vyskočil, K. Weinfur- 
ter,A.Wenig). Obdobná „knihovna zajímavých 
cest výzkumných, příhod a dobrodružství“ Ko
lem světa (1917-20,20 sv., red. K. Fiala) přinesla 
jen překlady, naproti tomu Kytice dívčí četby 
(1917-18, 15 sv.) jen původní tvorbu (F. Flos, 
O. Hanuš, Z. Jančová, Z. M. Kuděj, P. F. Malý 
pod pseud. Ježatec, P. Oravský,V. Pittnerová). -
V Telči nakladatelství vydalo Vybrané spisy
B. Němcové (1893-1901, 5 sv., ed. F. Bartoš,
sv. 5, 1901 J. Kabelík) a pokusilo se o Spisy 
V. Kosmáka (1894-96, 5 sv., částečně in Šolco
va knihovna) a Vybrané spisy F. Sokola-Tůmy 
(1910, 1 sv.); v Praze zahájilo Sebrané spisy 
J. Herbena (1918-19, 2 sv.), které pokračovaly 
v nakladatelství Šolc a Šimáček. - Program na
učných knižnic formovali převážně spolupra
covníci nakladatelství. Po knižnici Politická 
bibliotéka pro lid (1888-90, 3 sv., vesměs bro
žury F. Srbeného), jejíž úvodní svazek byl kon
fiskován, následovala až Školní knihovna děl 
německých a francouzských (1900-20,37 sv.,od 
1913, b. d., sv. 23, s tit... .německých, francouz
ských a anglických, od 1920, b. d., sv. 37, s tit. 
. .německých, francouzských, anglických a pol
ských; red. L. Čech, od 1910, sv. 16 F. Pover). 
Přinášela v původním znění díla světových auto
rů se zaměřením na středoškolskou výuku cizích 
jazyků; reedicemi i dalšími svazky pak pokračo- J J v J X X
vala v nakladatelství Šolc a Šimáček. Metodic
ké návody a historické přehledy jednotlivých 
vyučovacích předmětů soustředily Šolcovy pří
ručky pro učitelstvo škol obecných i měšťan
ských (1904-18, 30 sv., red. J. F. Urbánek).
V Malé knihovně spisů poučných (1905-15, 
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112 čísel, 39 sv., red. K. Vepřek) vyšla kapesní 
kompendia z různých oborů technických, pří
rodních i společenských věd, mj. V. Hradský: 
Stručné dějiny českého písemnictví 1, 2 (b. d., 
1906,1907) a J. F. Urbánek: Biografický a biblio
grafický slovník českých spisovatelů 1,2 (1910). 
Historické zajímavosti ze starších tisků vytěžila 
Knihovna kuriozit (1913-14, 6 sv., red. E. Ed
gar). - Od majitele a redaktora K. Hipmana 
1913 Š. převzal obrázkový týdeník Čes. svět 
(roč. 9, 1912/13, č. 51, 15. 8. 1913, do roč. 16, 
1919/20, č. 21-22, 5. 2. 1920), který pak přešel 
do nakladatelství Šolc a Šimáček. Rovněž dal
ší periodika nakladatelství Junák (roč. 1-6,
1915-20,  do č. 2, red. A. B. Svojsík) a Naše řeč. 
List pro vzdělávání a tříbení jazyka českého 
(roč. 1-3, 1916-19) převzal Šolc a Šimáček. - 
Významný podíl na produkci nakladatelství 
v Telči tvořily vlastivědné a národopisné regio
nální publikace, populární právní a ekonomic
ké výklady, příručky F. Vymazala, kázání, dále 
kalendáře (v koprodukci se spřízněnou kutno
horskou firmou Karel Šolc), besedníky, zpěv
níky, deklamace, kuplety, tajemníky lásky, kvě
tomluvy, adaptace klasických námětů pro děti 
od J. Nečase, pohádky v úpravách J. K. Nejed
lého a dětské obrázkové knížky. Po přesídlení 
do Prahy Š. převzal a v reedicích vydával ob
dobnou produkci R. Storcha, později publiko
val též mapy, zejména bojišť 1. světové války. 
Výtvarná složka hrála v jeho produkci význam
nější roli jen v prvním období, kdy se na ní 
podíleli zejména ilustrátoři M. Aleš, S. Hude
ček, P. Körber, A. Regal,A. Scheiner, K. Štapfer 
a K. L.Thuma. Řemeslné obálky k dobrodruž
nému čtivu později navrhovali V. Oliva 
a R. Sedláček.
KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře: Šolcova 
ilustrovaná bibliotéka (1892-93); Šolcova knihovna 
(1894-95,1899); Šolcova knihovna povídek z cizích 
krajů (1899-1900); Sborník vybraných spisů pro 
mládež (1900-06); Školní knihovna děl německých 
a francouzských (1900-13), pokr. ...německých, 
francouzských a anglických (1913-20), pokr. ...ně
meckých, francouzských, anglických a polských 
(1920); Šolcovy příručky pro učitelstvo škol obec
ných i měšťanských (1904-18); Malá knihovna spisů 
poučných (1905-15); Radovo národní loutkové diva
dlo (1908-09), pokr. Národní loutkové divadlo 
(1909); Česká expedice 20. století (1908-10); Salonní 
výstupy a kuplety (1908-11); Šolcova zábavná kni
hovna (1911-12); Knihovna kuriozit (1913-14); 
Pohádky z celého světa (1913-18); Dcerám českým 
(1913-19); Milé knihy (1913-20); Pro jeviště dorostu 
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(1915); Přízraky a fantazie (1915-18); Šolcovy pestré 
knížky pro mládež (1915-16), pokr. Šolcovy pestré 
knížky (1916-19); Dětské loutkové divadlo pro ško
lu i dům (1916-17);Národní loutkové divadlo (b. d., 
okolo 1916); Kytice dívčí četby (1917-18); Kolem 
světa (1917-20); Šolcova knihovna humoru a satiry 
(1918); Veselé čtení našim hochům (1918). - Ostatní: 
Politická bibliotéka pro lid (1888-90); Muckovy 
praktické příručky (1904-16); Šolcovy praktické pří
ručky (1907); Česká magická bibliotéka (1909); Kni
hovna sportu a her (1909-16); Knihovna praktické 
hospodyňky (1915-16); Drobné knížky (1917-18); 
Šolcova Sbírka zákonů Československé republiky 
(1919). I SOUBORNÁ VYDÁNÍ. Čeští autoři: J. Her- 
ben, V. Kosmák, B. Němcová, F. Sokol-Tůma. I 
Z DALŠÍ PRODUKCE. Původní práce: J. Herben: 
Do třetího i čtvrtého pokolení (1889-92); Besední 
přátelské večery 1-4 (1889-94, ed. J. Mikuláš Bole
slavský, d. 1 s K. Bourdonem); F. Bartoš: Kytice z ná
rodních písní moravských (1890, s L. Janáčkem) 
+ Rukověť správné češtiny (1891) + Moravský lid 1 
(1892) + Nová rukověť spisovné češtiny (1901); sb. 
Patery knihy plodů básnických (1891, ed. F. Bílý); 
A. Gallat: Besedník 1,2 (1899,1900);L. J. Hansmann: 
První povídky hanácké (b.d.,1906,pseud.A.Dohnal); 
J. Bartocha: Z pamětí a života Fr. Bartoše (b. d., 1907);
L. Čech: Karolína Světlá (b. d., 1907); Lid. čítanka mo
ravská (Telč b.d.,1907);Slovenská čítanka (b.d.,1911, 
ed. F. Bílý; zcela přeprac. vyd. 1925, ed. J. Kabelík); 
Božena Němcová 1820-1862. Sborník statí o jejím 
životě a díle (1912); V. K. Jeřábek: Trýzeň duše a jiné 
povídky (b. d., 1917); J. J. Langer: Srdce mého hlasy 
(b. d., 1917). I PERIODIKA: Orel (1885-92);Orlice 
(1886-92); Radhošť (1889-90); Historické rozhledy 
(1898-1902);Čes.svět (1913-20);Junák (1915-20);Na- 
še řeč (1916-19). I KALENDÁŘE: Rodinný kalendář 
20. století (1900-10);Nový kalendář 20. věku Kronikář 
(1900-10);Vojenský kalendář (1903-10); Nový národ
ní kalendář (1908-10); Strakonický dudák (1908-10); 
Veselá kopa (1908-10). I

BIBLIOGRAFIE: Seznam knih vydaných nákla
dem českého knihkupectví a nakladatelství E. Š. 
v Telči na Moravě (1894); E. Šolcův Nový ilustrova
ný katalog, zobrazující činnost českého nakladatel
ství v Telči na Moravě (1898); Nákladem knihkupce 
E. Š. v Telči na Moravě vyšly následující spisy. 
(b. d., 1902). Seznam knih vydaných v nakladatelství 
E. Š. v Telči (b. d., 1908). I LITERATURA: an.: 
Knižní trh na Moravě (Skupina prvá), Mor. revue 
1899, s. 288; an.: E. Š. padesátníkem, Knihkupecký 
oznamovatel 1911, s. 135; E. Šolc: Ze vzpomínek na 
Leandra Čecha, Jihlavské listy 1911, č. 31; an. (L. K. 
Žižka, dub.): E. Š., Lorenzův adresář českých knih
kupců, nakladatelů a odborů příbuzných 8 (Třebíč 
1912); Gd. (J. Gotthard): Starosta Spolku knihkup
ců a nakladatelů Českosl. republiky E. Š. šedesátní
kem, Knihkupecký oznamovatel 1921, s. 177; E. Šolc: 
Má menšinová vzpomínka, Jihlavské listy 1923, č. 43 
→ Českosl. knihkupec 1924, s. 46,56,74; Gd. (J. Gott- 



hard): Padesát let knihkupecké činnosti, Českosl. 
knihkupec 1926, s. 24; E. Šolc: Pražské vzpomínky, sb. 
Padesát let Ústředního spolku českoslovanských 
knihkupeckých účetních a pomocnictva knihkupec
kého a nakladatelského (1927, s. 55); Ž. (L. K. Ziž- 
ka): E. Š., jeho práce a osobnost, Českosl. knihkupec 
1931, s. 325; E. Šolc o sobě, Českosl. knihkupec 1931, 
s. 327; • k sedmdesátinám: an., NL 31. 7. 1931; ill 
(A. Novák), LidN 1.8.1931 •; • nekrology E. Š.: an., 
NL 17.8.1931 (večer); an.,Telegraf 17.8.1931; D. S., 
LidN 18. 8. 1931; -FK., RA 7, 1931/32, s. 5; J. Máša, 
Věstník Nár. jednoty pro jihozápadní Moravu 1931, 
s. 512; ský. (K. Nosovský), Časopis českosl. knihovní
ků 1931, s. 126; an., Českosl. knihkupec 1931, s. 345; 
J. Hejret, tamtéž, s. 383 •; B.Weinzettel: Z mých vzpo
mínek na profesora Leandra Čecha, Památník státní
ho českosl. reálného gymnázia Otokara Březiny v Tel
či vydaný k 80. výročí ústavu (1932,s. 36); P. Fraenkl: 
Z mládí Otokara Březiny (o Telči, též o Š.), Kolo 
1935, s. 110; L. K. Žižka: Nezapomeňte!, Knihkupec 
a nakladatel 1941, s. 321; J. Pospíchal in Knihkupecký 
příběh (b. d., 1959); P. Dvořák: Nakladatel E. S. a je
ho časopisy (Orel, Orlice, Radhošt a Historické roz
hledy), sb. 24. mikulovské sympozium 1996 (1997, 
s. 171); O. Svoboda: Knihkupec a nakladatel E.Š., Ju
bilejní pátá zpráva Muzejního spolku v Telči (1997); 
P. Koukal: Korespondence nakladatele E. Š. s Leo
šem Janáčkem, Vlastivědný sborník Vysočiny 1998, 
odd. věd společenských, s. 363; ST (M. Stehlík): Š., E. 
in Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě (2000).
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Lev Šolc
* 11. 4.1861 Olomouc
† 7.2.1907 Praha

Literární historik a překladatel, kritik; autor básnic
kých skladeb oživujících v 80. a 90. letech 19. století 
vlastenecky idealizující obraz národní minulosti.

Pokřtěn Leo Eduard Gottlieb, příjmení psal 
též v podobě Scholz; podepisoval se ojediněle 
i Libor Šolc, Šolc P. V. - Narodil se v německé 
rodině profesora reálky v Olomouci (později 
ředitele dívčího pedagogia v Brně) J. Scholze.
1870-78  vystudoval v Brně Slovanské gymná
zium (spolužák J. Herbena, žák F. Bartoše, 
který trvale ovlivnil Š. názory na literaturu) 
a poté klasickou filologii na univerzitě v Praze. 
1884-1907 působil jako profesor na gymnáziu 
v Roudnici n. Labem. Na sklonku života trpěl 
duševní chorobou; zemřel na následky zraně
ní, které si přivodil v záchvatu nepříčetnosti 
skokem z okna (podle policejní verze šlo o se
bevraždu, podle verze vyslovené J. Herbenem 
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o panický strach před ošetřovatelem). Pohřben 
byl na Olšanských hřbitovech.

Do literatury vstoupil 1879 jako básník 
v Almanachu čes. omladiny, další verše i roz
sáhlé básnické skladby uveřejňoval v časopi
sech, zejména v 2. polovině 80. let ve Zlaté Pra- 
ze.Vedle několika reflexivních básní to byly ve 
své době už anachronické pokusy o velkou 
epiku v duchu hrdinských zpěvů z mytických 
dob národa, ve výrazu ovlivněnou antickými 
vzory (exklamace, antiteze, reminiscence z Ho- 
méra), o pateticky nadnesené opěvování ideál
ních postav slavné minulosti (Samo, Přemysl, 
Libuše). V polovině 80. let (současně se sou
stavnějším publikováním veršů) vystoupil Š. 
(v Literárních listech a hlavně v Hlídce literár
ní) jako kritik soudobé české literární produk
ce (J. Arbes, X. Dvořák, V. Hladík, E. Jelínek, 
F. Schulz, F. X. Svoboda, M. A. Šimáček aj.). 
Jeho hodnotící kritéria se v podstatě kryla se 
zásadami tzv. moravské kritiky (úvaha Básník 
a lid). Až v pedanticky důkladných rozborech, 
které měly vést k co nejobjektivnějšímu a ne
závislému soudu, sledoval autorův jazyk a pro
hřešky vůči jeho správnosti a libozvučnosti, 
chyby v rytmickém uspořádání verše a v rýmu, 
nedůslednosti v logické struktuře díla a v ne
poslední řadě jeho myšlenkovou závažnost 
vzhledem k zušlechtující a výchovné moci lite
ratury. V tomto duchu se Š. výrazně podílel i na 
konfrontaci s tvorbou J. Vrchlického: od roz
boru Sonetů samotáře se zaměřil hlavně na 
Vrchlického dramata a 1890 vyvolal polemiku 
kritikou jeho překladu Dantova Pekla, v níž 
vypočítal častá neporozumění originálu, chyby 
a nepřesnosti ve volbě jazykových ekvivalentů 
a odmítl sporné použití jambu. - Ideálem bás
nické tvorby byl pro Š. vedle RKZ zejména 
J. Kollár a K. J. Erben; oběma věnoval v 90. le
tech několik podstatných studií. Zabýval se též 
úvahami o rysech lidové slovesnosti a kompa- 
ratistickým studiem bájesloví. - Podle Herbe- 
nova svědectví se v pozůstalosti zachovaly re
flexivní verše.

ŠIFRA: E. L. (Naše doba). I PŘÍSPĚVKY in: Alma
nach čes. omladiny (1879); Besedy Času (1900,1903; 
1903 B Dívčí sněm); Čas (1901-02); Čtvrtý program 
obecního reálného a vyššího gymnázia v Roudnici 
na škol. rok 1888-89 (překl. Čtvero epiníkií Pindaro- 
vých); Hlídka lit. (1886-95; 1889 O Kollárově Slávy 
dceři, 1890 úvaha Jak překládati a kritika Vrchlické
ho překl. Dantova Pekla, 1891 O našich slovesných 
útvarech lidových, 1892-93 dvě studie o Erbenovi); 
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Lit. listy (1886-87; 1887 úvaha Básník a národ);Naše 
doba (1895-98; 1896 Příspěvky k ocenění antiky 
v básních J. Vrchlického, 1898 Klopstockovské vlivy 
u Kollára); Podřipan (Roudnice 1895); Zlatá Praha 
(1885-92; BB: 1886 Samo, 1888 Libušina smrt, 1889 
Libušina sláva; studie: 1890 Král Ječmínek. Příspě
vek k našemu bájesloví, 1891-92 Čert-Hrom-Perun). 
■ KNIŽNĚ. Překlady: H. F. Amiel: Z deníku (1903, 
podle výboru L. N. Tolstého); Ch. Wagner: Žijme 
prostě! (1904)- ■

LITERATURA: J.Vrchlický: Odpověď na kritiku 
překladu Božské komedie, kterou píše... L. Š. 
(1890). ■ Quosego (J. Vrchlický): Listy z Prahy 7, Lu
mír 1886, s. 416; F Čáda: ref. překl. Čtvero epiníkií 
Pindarových, LF 1890, s. 52; • nekrology: an.., Nár. 
obzor 16.2.1907; J. H. (Herben),Čas 13.- 15.7.1907; 
V. B. Aim, Besedy Času 1907, č. 7 (báseň); an., Věst
ník čes. profesorů 1907, s. 335 •; M. Hýsek in Literár
ní Morava v letech 1849-1885 (1911, s. 271); J. Her- 
ben in Kniha vzpomínek (1936, s. 98); J. Bukáček in 
Vrchlického překlady z Danta (1968, s. 27); L. Lan- 
tová in Hledání hodnot (1969).

mhs, ll

Václav Šolc (1)
* 23.12.1838 Předměstí (Sobotka)
† 14.7.1871 Sobotka

Básník, jehož tematicky a formálně různorodé verše 
shrnul jediný knižní soubor, předznamenávající též 
ruchovskou poezii.

Pocházel z jedné z největších místních selských 
usedlostí, na níž Š. rod hospodařil od 17. století. 
Byl ctvrtým dítětem z pěti vlastních sourozen
ců (k rodině patřily ještě dvě dcery z otcova 
prvního manželství). Školní docházku zahájil 
1844 v Sobotce, 1850-52 navštěvoval soukro
mou německou školu a od 1852 gymnázium 
v Jičíně (mat. 1860). V době středoškolských 
studií silně prožíval rozmach vlasteneckých 
a demokratických sil národa a zacal psát poezii 
(rádcem mu byl i učitel, básník J. Uhlíř; časo
pisecky debutoval 1859 v Lumíru). O prázdni
nách 1855 poprvé vystoupil i jako deklamátor 
na studentské akademii v Sobotce (s přáteli 
F. V. Jeřábkem, F. Dvorským, bratrancem J. Šol
cem aj.), 1857 inicioval obnovení ochotnické 
cinnosti v Sobotce a působil v divadle jako dra
maturg, režisér i herec (titulní role v Tylově 
Slepém mládenci). S F. Dvorským měl hlavní 
podíl na založení místní Občanské besedy. 
V zimním semestru 1860/61 se zapsal na filoz. 
fakultu pražské univerzity, studia však přeru
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šil a na jaře 1861 odjel k matce do Sobotky; 
na podzim se vrátil do Prahy a zacátkem 1862 
se snažil ve studiu pokracovat. Nouze (podíl 
po otci, který zemřel 1855, už vyčerpal) a osob
ní problémy ho donutily na jaře 1862 k návra
tu domů, odkud na sklonku léta odešel do Tur
nova k herecké společnosti J. A. Prokopa, od 
října 1863 působil ve společnosti J. Kramera, 
pak u německé společnosti V. Szeninga, odkud 
se zklamán koncem 1864 opět vrátil k matce. 
V Sobotce pobýval celý rok 1865 a pracoval 
tam jako správce knihovny a příležitostně vy
pomáhal i u notáře. Na jaře 1866 opět odešel 
ke kočovným společnostem. Divadelní činnost 
ho však neuspokojovala a od 1867 se věnoval 
doma literatuře. Po několika letech odmlčení 
začal znovu publikovat a připravovat sbírku 
Prvosenky, jejíž vydání umožnila hmotná pod
pora hraběnky E. Kounicové (spolu s F. Schul- 
zem, který dal Š. připravené sbírce konečnou 
podobu, a E. Grégrem, jejím tiskařem), která 
finančně přispěla též k Š. obnovenému studiu 
historie v zimním semestru 1868/69. V té době 
byl také pověřen Akademickým čtenářským 
spolkem spoluredigováním Almanachu čes. 
studentstva na rok 1869. Studia však opět ne
dokončil a vyčerpán a nemocen se na jaře 1869 
vrátil do Sobotky. 1871 začal připravovat dru
hé, značně rozšířené vydání Prvosenek, jehož 
se již nedožil (konečné uspořádání včetně 
kompozice sbírky pořídili přátelé J. Durich 
a A. Čapek). Zemřel na zápal plic a byl po
hřben na soboteckém hřbitově. - Š. život se stal 
námětem několika filmových a dramatických 
prací, životopisného románu A. Jista Písničkář 
(1942, rozšíř. vyd. 1961) a románu J. Šulce Mar
notratný syn (1943).

Š. jediná sbírka Prvosenky (v původní a defi
nitivní, rozšířené verzi) představuje téměř celé 
autorovo dílo vzniklé v průběhu dvanácti let. 
Charakterizuje je tematická mnohostrannost 
a formální a stylová rozmanitost (předzname
nává nejen poetiku ruchovskou, ale v intonaci 
verše v náznaku i lumírovskou). Zahrnuje 
historickou a sociální epiku různého typu, 
didaktickou apelativní vlasteneckou lyriku, 
veršované povídky z venkovského života, in
timní milostnou lyriku, ohlasy lidové poezie, 
kramářských a šantánových písní, šansony 
a deklamovánky i umělé formy jako sonet 
(který uplatněním jambu Š. uvedl na kvalita
tivně vyšší stupeň) a gazel (jehož užil Š. v kon
textu české poezie jako jeden z prvních). 



Úvodní gazel Primula veris (tj. latinsky prvo
senka jarní) symbolicky předznamenal pro
gram celé sbírky od oslavy probouzející se pří
rody a lásky přes nadcházející jaro národa až 
k obrození poezie; vyjadřuje i osobní naděje na 
obnovení tvůrčí a společenské aktivity v inten
cích představ májovců v průběhu 60. let. Kom
pozice sbírky upřednostňuje druhové a žánro
vé třídění před zachycením Š. myšlenkového 
i formálního vývoje. Má tři oddíly: Zpěvy epic- 
ké přinášejí skladby na různá témata, v nichž 
se odráží dobové slovanské smýšlení i bouřlivá 
atmosféra kolem 1868 s aktualizací historic
kých námětů (Dalibor), obdiv volného života 
v baladicky laděných cikánských motivech, 
oslava vzdoru společenských vyděděnců (haj- 
duků, uskoků), k níž Š. inspirovaly jihoslovan- 
ské hrdinské zpěvy. Výrazným rysem Š. epiky 
je také sepětí vlasteneckého a sociálního hle
diska (mj. rozsáhlá veršovaná povídka Dědovy 
vrásky, šansona Písničkář), předjímající poezii 
nastupující ruchovské generace (S. Čech).Vlas- 
tenecká lyrika oddílu Zpěvy svatováclavské 
přináší alegorické obrazy dobového postavení 
národa, elegické ve vztahu k minulosti, opti
mistické ve výhledech do let příštích, i patetic
ké apostrofy národa, varující před vnějším ne
přítelem a vyzývající k národní svornosti. 
Sociální motiv se výrazněji promítl i do dekla- 
movánek (zejména Naše chaloupky, Píseň 
o ruce mozolné). Oddíl Zpěvy různé obsahuje 
především cykly intimní milostné lyriky, jež se 
shoduje s poetikou májovců v aktualizaci ob
raznosti lidové poezie; idealizující oslavy moci 
lásky v písňových strofách z Š. tvůrčích po
čátků jsou pak vystřídány elegicky laděnými 
gazely, vyjadřujícími smutek z nesplněných snů 
o lásce a rezignaci zklamaného básníka (Zper
lové šňůrky, posmrtně otištěné Krvavé růže). 
Jedna z mála Š. próz Pohádky ze starého zpěv
níku vyšla za jeho života pouze časopisecky, 
knižně až v Quisově vydání Prvosenek 1905.

PSEUDONYMY, ŠIFRA:Václav Předměstský (Lu
mír), V. Předměstský; V. Š. I PŘÍSPĚVKY in: Alma
nach čes. studentstva (1869); sb. Besedník (1864); 
Boleslavan (1860-62); Čes. Thalia (1869); Květy 
(1867-71); Lumír (1859-61, první příspěvky mylně 
pod jm. F. V. Jeřábek); sb. Nový besedník (1869, 
1871); Obrazy života (1861-62); Rodinná kronika 
(1862-65); alm. Ruch (1870); Světozor (1868-71); 
Vesna kutnohorská (1868); sb. Vínek na hrob Fortu- 
náta Durycha uvitý od turnovských studujících 
(1861); - posmrtně: Album (lit. příl. Slovanských lis
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tů, 1875-77, z pozůstalosti, ed.J. Durich); Květy (1890); 
sb. Sobotka (1958); Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 
(1969-79);Zvon (1900-06). I KNIŽNĚ. Beletrie: Prvo
senky (BB 1868, na obálce 1869; rozšíř. vyd. 1872, ed. 
J. Durich, A. Čapek; rozšíř. vyd. 1905, ed. L. Quis); - 
posmrtně: Písně o bledé dívce (b. d., 1906, ed.A. Kláš
terský).- Výbory: Dědovy vrásky (B b. d., 1882);Vý- 
bor z Prvosenek (1893); Lyrika (1912, ed. L. Quis); 
Zpěvy svatováclavské (b. d., 1938, ed. B. Beneš Buch- 
lovan; rozšíř. vyd. 1951, ed. M. Otruba); Výbor z díla 
(1951, ed. V. Dostál); Byl den můj bouří divých pln 
(1978, ed. J. Hilčr). - Souborné vydání: Dílo (Fr. Bo
rový, 1926, 1 sv., ed. B. Vencovský). I KORESPON
DENCE: in Výr. zpráva krajanského spolku Mladá 
Sobotka (J. B. Novákovi z 1857, F. Dvorskému 
z 1857-58; 1946, ed. R. Hlava); J.Volf: Korespondence 
V. Š. (F. Dvorskému z 1857-58, J. B. Novákovi z 1857, 
J. V. Jahnovi z 1864 a 1866, Svatoboru z 1864-69,
M. Krajníkovi z 1870),Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 
1971, s. 65; K. Bílek, E. Horáčková: Korespondence 
V. Š. (vzájemná, J. B. Novákovi z 1857, F. I. Dvorské
mu z 1857-58, F. V. Jeřábkovi z 1858, F. Pluhařové 
z 1858, A. Pluhařové z 1860, nezjištěné b. d., J. V. Jah
novi z 1864-66, Svatoboru z 1864-69, E. Tonnerovi 
z 1868, M. Krajníkovi z 1870), sb. Lit. archiv 11-12, 
1976-77 (1981), s. 246; E. a K. Bílkovi: Nové doklady 
o Š. Prvosenkách (I. L. Kobrovi z 1870), Čes. literatu
ra 1984, s. 72. I REDIGOVAL: Almanach čes. stu
dentstva (1869, se S. Čechem a O. Hostinským). I

BIBLIOGRAFIE: L. Quis: Přehled otištěných 
prací dle časového pořadu a místa jejich uveřejnění, 
in V. Š.: Prvosenky (1905, s. 357); B.Vencovský: Chro
nologický přehled S. díla,in Dílo V. Š. (1926, s. 373). I 
LITERATURA: V. Závada: V. Š., básník Prvosenek 
(1938); A. Šnajdauf: Stoletý věštec V. Š., básník Na
šich chaloupek (1938); J. Hájek: V. Š., pěvec probuze
ní českého pracujícího lidu (1951); A. Jist: Pramen 
básníkovy síly (1958). I • ref. Prvosenky: an. (V. Há- 
lek),Květy 1868,s.391 → Sebrané spisy 4 (1907); J.V. 
Frič, Blaník 1868, s. 69 → sb. Čeští radikální demo
kraté o literatuře (1954, s. 95); A (J. Neruda), Naše 
listy 14.1.1869 → Literatura 2 (1961, s. 38) *;-p-: ref. 
Almanach čes. studentstva, Světozor 1869, s. 183; 
En. (K. V. Jelen): Národní bibliotéka, Pokrok 1. 7. 
1871 (k tomu polemika: an., tj. J. Neruda, NL 20. 7. 
1871 → Literatura 2,1961, s. 57); • nekrology: an., 
NL 16.a 17.7.1871; an.,Pokrok 16.7.1871; an.,Slo- 
van 19.7.1871; an. (J. Barák), Svoboda 1871, s. 333; 
an., Květy 1871, s. 239 •; J. L.T. (Turnovský): Z vý
letu (vzpomínka), Slovan 1872, s. 593 → Z naší do
by (1884, s. 155); K. V. Rais:V. Š., Koleda 1880, s. 70; 
F. Schulz: Listy o novověké poezii české, NL 17.10. 
1880; J. L. T. (Turnovský): V. S., básník český, Zábav
né listy 1881, s. 21 → Z naší doby (1884, s. 25); an. 
(J. Neruda): V. Š., Humorist. listy 1887, s. 46 → Podo
bizny 3 (1954, s. 179); B. Čermák: V. Š., Květy 1890, 
s. 193 a 341; L. Quis in V. Š.: Prvosenky (1905); J. Bo
žek: V. Š. a jeho Prvosenky, Osvěta 1905, s. 834; 
A. Novák: V. S., Nová čes. revue 1905, s. 618 → Mu
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žové a osudy (1914,s. 45); A. Klášterský: V. Š.,Máj 4, 
1905/06, s. 786; • ref. Písně o bledé dívce: -a-, Máj 4, 
1905/06, s. 799; M. H. (Hýsek), MSlR 3,1906/07, s. 42
• ; B. Vencovský: Vzpomínka na V. Š., NL 20.7.1911; 
F. Mačenka: Z posledních dnů V. Š., Máj 1911, s. 290; 
A. Novák: V. Š. erotik, NL 12. 1. 1913; F. Sekanina: 
Básník-bohém, Kalendář paní a dívek českých na 
rok 1914,s.19;J.Borotínský (Zyka Borotínský):V. Š., 
básník selské hroudy, Venkov 22. 12. 1923; B. Ven
covský in V. Š.: Dílo (1926); • ref. Dílo: A. N. (No
vák), LidN 23. 5. 1926; Š. Jež, Tribuna 13. 6. 1926; 
V. Brtník, Venkov 24. 6. 1926; P. Fraenkl, NO 29. 8. 
1926; P. E. (Eisner), Prager Presse 12.9.1926 •;K. V. 
Rais: Z mých vzpomínek soboteckých, in Ze vzpo
mínek 2 (1926, s. 289); • k 60. výr. úmrtí.: P. Fraenkl, 
NO 15.7.1931; an., Venkov 15. 7.1931 »;A. Novák: 
Básník gazelů, sb. Čtyři ze Sobotky (1937, s. 41); • 
k 100. výr. nar.: M. Novotný, LitN 10, 1937/38, č. 7; 
A. N. (Novák), LidN 23.12.1938; M. Hýsek, Venkov 
23.12.1938; fj (F. Jungmann), Lid. kultura 1938, č. 18
• ; • k 70. výr. úmrtí: Nk (B. Novák),LidN 12.7.1941; 
an., Nár. práce 13.7.1941 •; J. Hájek: Jan Křtitel čes
ké poezie sociální, in Generace na rozhraní (1946, 
s. 79) → Letorosty (1974, s. 11); F Hampl: Teskné 
a buřičské písně V. Š., Práce 29.12.1948; lk (L. Kun- 
dera):V.Š., Rovnost 22.1.1950; • k 80. výr. úmrtí: mst 
(M. Stuchl), LidN 14. 7. 1951; -gf (G. Francl), LD 
14. 7.1951; (RT), Rovnost 15.7.1951 •; V. Dostál in 
Výbor z díla V. Š. (1951);~M. Otruba in V. Š.: Zpěvy 
svatováclavské (1951) + Š. cesta k Písni o ruce mo
zolné, ČLit 1955, s. 134 + V. Š., sb. Sobotka (1958); is 
(I. Skála): Básník stále mladý, Svob. slovo 23. 12. 
1963; J. Šimůnek: Básník mozolného osudu, Zpravo
daj Šrámkovy Sobotky 1971, s. 4; J. Knap: V. Š., in 
O básnících našeho kraje (1977, s. 11); J. Šimůnek in 
V. Š.: Byl den můj bouří divých pln (1978); B. Novák: 
Š. přervaná píseň, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 
1978, č. 11-12; M. H. (Hejnová): O bledé dívce, tam
též 1979, č. 1-3; J. Šimůnek: Syn z nejvěrnějších, tam
též; • k 150. výr. nar.: (bj) (B. Jirásek), Pravda 22.12. 
1988;A. Jist,Svob. slovo 23.12.1988;jš. (J. Šimůnek), 
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1988, říjen-prosinec
• ; zp (Z. Pešat) in Slovník básnických knih (1990, 
Prvosenky); K. Samšiňák: Na paměť básníka V. Š., sb. 
Od Ještěda k Troskám 2000, s. 21.

sm

Václav Šolc (2) viz in Antonín Schulz

Šolc a Šimáček
Působnost 1920-1949

Pražské nakladatelství beletrie a populárně-naučné 
literatury vzniklé sloučením firem Emil Šolc a F Ši- 
máček; zprvu pokračovalo v programu i knižnicích 
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obou tradičních firem, později se zaměřilo zejména 
na komerční přeloženou beletrii a populární příruč
ky a návody z různých oborů; knihkupectví.

Sloučením dvou pražských firem Emil Šolc 
a F. Šimáček vznikla 1. 1. 1920 knihkupecká 
a nakladatelská firma Šolc a Šimáček, společ
nost s r. o., v jejímž čele stanuli majitelé původ
ních závodů B. Šimáček a E. Šolc. 1. 9. 1923 
E. Šolc z firmy vystoupil a převzal zpět do 
vlastního majetku a režie knihkupectví v Kar- 
líně. Po jeho odchodu, provázeném majetko
právními spory (1924 firmu žalovali E. Šolc, 
kutnohorská firma Karel Šolc a její vlastník 
a bývalý jednatel společnosti Š. a Š. F. Cammra, 
tj. Cámara) vedli nakladatelství nejprve jako 
majitelé B. Šimáček a J. Šíl; 1928 B. Šimáček 
firmu opustil a jejím ředitelem se stal L. Stib- 
ral. Postupné reorganizace společnosti (1931 
změnila firma název na Nakladatelství Šolc 
a Šimáček, spol. s r. o.) provázely rozsáhlé vý
prodeje, které 1932 vedly ke konfliktu s vede
ním Svazu knihkupců a nakladatelů pro ne
schválené hromadné snížení cen. Po odchodu
L. Stibrala 1938 vedli firmu V. Kurzová, V. Ry
šánek a J. Ploc, od května 1939 byl jejím ředite
lem V. Ryšánek (1900-1976). - Hlavní závod 
byl zpočátku v sídle bývalé firmy F. Šimáček na 
Novém Městě čp. 1283, dnes Jeruzalemská 9, 
knihkupecká filiálka do 1923 v Praze-Karlíně 
čp. 108, Královská (dnes Sokolovská) třída 48. 
V dubnu 1936 firma přesídlila na Nové Město 
čp. 97, Spálená 27 (dnes 29).

Nové nakladatelství zprvu pokračovalo 
v některých knižnicích sloučených podniků 
a další již zaniklé obnovilo. Nesourodý pro
gram původních firem, obou již za zenitem 
svého vývoje, a zátěž jejich neprodané produk
ce bránily vytvoření konzistentního edičního 
programu, který tak převážně jen těžil ze star
ších edičních počinů. Prostřednictvím firmy 
Emil Šolc na trh znovu vstoupily i tituly a kniž
nice zaniklého (1911) nakladatelství Rudolf 
Storch. Nová produkce se zprvu soustředila na 
novinky osvědčených autorů bývalých firem 
a především na další vydání jejich úspěšných 
titulů (spisy E. Flygare-Carlénové, dívčí romá
ny E. Krásnohorské, básně J. S. Machara aj.) 
a některých rozebraných svazků starších kniž
nic, tištěná zpravidla z původní sazby a často 
bez vročení a údajů o vydání. Některé neroze- 
brané starší tituly přicházely do prodeje v no
vých obálkových vydáních. Z nakladatelství 
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F. Šimáček pokračovala posledními nevýraz
nými svazky knižnice Repertoár českých diva
del (1920-26, sv. 199-210; autoři F. J. Čečetka,
A. Červinka, A. Horáková, A. Kalivoda, 
J. Rudloff, P. Rudolf). Knižnici Volné chvilky 
(1921) tvořila obálková vydání nerozebraných 
titulů zaniklé edice Levné svazky novel, ve
2. vydání bez vročení a číslování vycházely 
Pohádky Šťastného domova. Z nakladatelství 
Emil Šolc krátce pokračovaly knižnice pro dě
ti a mládež Dětské loutkové divadlo pro školu 
i dům (1926-32, sv. 34-40, red. L. Tesařová) za 
autorské účasti redaktorky a B. Studničkové, 
Kolem světa (1920, sv. 21-32, red. K. Fiala) 
a Pohádky z celého světa (1931-32, sv. 71-102). 
Z nakladatelství Rudolf Storch nová firma 
oživila erotickou Intimní knihovnu (1920, 
sv. 10-11) s překlady z francouzštiny a Stor- 
chovo národní loutkové divadlo (1920-24, 
sv. 151-185) s hrami A. Rady. - Novinky pro
dukce soustředilo nakladatelství od 1922 pře
devším do obnovených knižnic Libuše a Mati
ce lidu. Beletristická Libuše (1922-35, roč. 
47-59, do 1925 red. Š. Jež) zprvu pokračovala 
v programu původní současné prózy, postupně 
stále výrazněji poznamenané absencí kvalit
ních autorů. I profil postupně převládající pře
ložené tvorby sledoval posun produkce nakla
datelství k bulvární a exotické senzační próze. 
Zastoupeny byly překlady z angličtiny, fran
couzštiny, polštiny, dánštiny, ruštiny, italštiny, 
srbštiny, španělštiny a portugalštiny. Obnove
ná Matice lidu (1922-35, roč. 50-62, do 1925 
red. Š. Jež) zprvu pokračovala v kombinaci his
torické beletrie, cestopisů, vzpomínek a po- 
pulárně-naučné literatury z různých oborů, 
postupně však její profil splýval s ostatní pro
dukcí nakladatelství zařazením prací sledují
cích válečné dění doma i v zahraničí a svazků 
původní i přeložené beletrie. - Nové knižnice 
nakladatelství, zakládané zejména po odchodu
B. Šimáčka, soustřeďovaly převážně přelože
nou oddechovou četbu, dějově zasazenou 
zpravidla do atraktivního prostředí válečných 
konfliktů, exotických krajů nebo vyšší společ
nosti. Knižnice Sborník ilustrovaných románů 
(1925-31,11 sv.) přinesla objemné dobrodruž
né příběhy v historických kulisách (K. Dewet- 
ter, M. Reid, A. Velhartický); osobitější Sbor
ník ilustrovaných cestopisů (1928-32, 9 sv.) 
uvedl původní cestopisy J. Havlasy a V. Forej- 
ta-Alana, v překladu byl zastoupen zejména 
V. Blasco Ibáfiez. Dobrodružné romány z Di

vokého západu soustředila Americká knihov
na (1928-31,17 sv.; autoři R. A. Bennett, H. G. 
Evarts, R. J. Horton, E. Hough; překládal ze
jména B. Z. Nekovařík). Jádro knižnice Hori
zont (1931-36,21 sv.) tvořily erotické prózy Pi- 
tigrilliho (D. Serge), jež doplnily původní 
prózy K. Dewettera, F. Kocourka, L. Merlíno- 
vé, F. Rožďalovského (pseud.), a J. V. Šmejkala 
a několik překladů.Většina titulů vycházela na 
pokračování v sešitových knižnicích, svazky 
knižnic nebyly zpravidla číslovány. Některé 
svazky sešitové knižnice oddechové senzační, 
dobrodružné i humoristické četby Růžová kni
hovna (1929-32, 9 sv.) a volné sešitové řady 
Knihy dobrodružství převzaly další knižnice 
jako obálková vydání. V autorských souborech 
zůstaly torzem Sebrané spisy J. Herbena, pře
vzaté od Emila Šolce (1920-25 vyšly svazky 
3 a 5-7) i nově zahájené Sebrané spisy J. Sumí- 
na (1920-24, 4 sv.). Ze sazby starších vydání 
z přelomu století (F. Šimáček) vycházely Ro
mány E. Flygare-Carlénové (1925-28, 14 sv.). 
Z ostatní produkce se mimo knižnice ve vět
ším počtu objevovaly práce K. Dewettera, 
J. Havlasy, V. Sokolové, J. Weniga a pokračoval 
zde cyklus J. S. Machara Svědomím věků
6.-9.  dílem. - V odborné literatuře se naklada
telství zprvu zaměřilo na dokončení dvou roz
pracovaných děl z nakladatelství F. Šimáček: 
Hrady, zámky a tvrze Království českého 
A. Sedláčka (s K. Liebscherem ilustroval 
R. Havelka) uzavřelo 1923-27 díly 14 (sešity 
20-29) a 15, Hospodářský slovník naučný (red. 
F. Sitenský) 1924 dílem 4 (R-Ž).V dalších roz
šířených vydáních vycházel Domácí vševěd 
J. Kafky. Šolcova školní knihovna (pův. Školní 
knihovna děl německých, francouzských, ang
lických a polských) pokračovala 1921-31 svaz
ky 38-43 (do 1923, sv. 40, red. F. Pover). V po
slední sbírce určené odborným kompendiím 
Objevy dneška (1948, 1 sv.) vyšly jen Stručné 
dějiny knihtisku od M. L. Černé. - Rodinné ča
sopisy, pokračující z předchozích nakladatel
ství, zanikly koncem 20. let. Český svět (před
tím Emil Šolc) vycházel od roč. 16, č. 23 (12.2. 
1920) do roč. 25 (1928/29), Šťastný domov 
(předtím F. Šimáček) od roč. 15, č. 7 (22. 1. 
1920) do roč. 24 (1929). Na počátku 30. let ne
uspěl pokus o týdeník oddechového čtiva Dob
rodružství (roč. 1, 1932, jen 19 č., řídil red. 
kruh, odp. red. L. Stibral). Nakladatelský ča
sopis Od nás (podtitul Umělecký a literární 
zpravodaj, roč. 1,1926-27, jen č. 1-5, odp. red. 
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V. Seifert, od č. 4 B. Šimáček) se omezil na 
anonce knih nakladatelství (s jediným autor
ským příspěvkem P. Fingala). Kromě měsíčníku 
Naše řeč (předtím Emil Šolc), který vycházel od 
1920 (roč. 4) až do zániku nakladatelství 1949, 
se tak nakladatelství v souladu s proměnou své
ho profilu soustředilo především na populární 
časopisy pokračující ze Šimáčkova nakladatel
ství: Domácí dílna (podtitul Časopis pro domá
cí práci rukodělnou, roč. 7-24,1921/22-1938/39, 
red. J. Jindra) s přidruženou Knihovnou Do
mácí dílny (1921-29, sv. 9-15) a Vynálezy 
a pokroky (roč. 11-28, 1921/22-1938/39, red. 
J. Jindra). Beletrii, především humoristickou 
a dětskou, provázeli řemeslnými ilustracemi 
zejména R. Adámek, V. Klimánek, A. Wenig 
a J. Wowk.

KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře a umění: 
Intimní knihovna (1920);Kolem světa (1920);Storcho- 
vo národní loutkové divadlo (1920-24); Repertoár 
českých divadel (1920-26);Volné chvilky (1921);Šol- 
cova školní knihovna (1921-31); Libuše (1922-35); 
Matice lidu (1922-35); Sborník ilustrovaných romá
nů (1925-31); Dětské loutkové divadlo pro školu 
i dům (1926-32);Americká knihovna (1928-31); Sbor
ník ilustrovaných cestopisů (1928-32); Růžová kni
hovna (1929-32); Pohádky z celého světa (1931-32); 
Horizont (1931-36). - Ostatní: Šolcova Sbírka zá
konů Československé republiky (1920); Knihovna 
Domácí dílny (1921-29); Objevy dneška (1948). I 
SOUBORNÁ VYDANÍ. Čeští autoři: J. Herben,
J. Sumín. - Cizí autoři: E. Flygare-Carlén. I Z DAL
ŠÍ PRODUKCE. Původní práce: A. Sedláček: Hrady, 
zámky a tvrze Království českého 14-15 (1923-27);
K. Horký: Svatební cesta (1931); sb. České umění 
dramatické 1,2 (1941); J. Hrbek, V.Tichý, J. Odehnal: 
Český kulturní Slavín duchovní, literární, hudební 
a výtvarnický (1948). - Překlady: E. Denis: Deniso- 
va čítanka (1920, ed. J. Vančura) + Spisy z doby 
války světové 1 (1920) + Velké Srbsko (1920); P. N. 
Krasnov: Od carského orla k rudému praporu 1-4 
(1926-27) + Napoleon a kozáci 1,2 (1932); F. Har- 
ris: Bernard Shaw (1932); H. G. Evarts: Lovci koži- 
šin (1934). I PERIODIKA: Junák (1920); Bazar 
(1920-29); Čes. svět (1920-29); Šťastný domov 
(1920-29);Zprávy veřejné služby technické (1920-48), 
pokr. Věstník Ministerstva techniky (1949); Naše řeč 
(1920-49); Domácí dílna (1921-39); Vynálezy a po
kroky (1921-39); Od nás (1926-27); Dobrodružství 
(1932). I

BIBLIOGRAFIE: Seznam knih a časopisů, hu
debnin a uměleckých děl (b. d., 1922); Seznam knih 
a časopisů, hudebnin a uměleckých děl (1925); Kni
hy nakladatelství Š. a Š. (b. d., 1935); Dobré knihy 
z nakladatelství Š. a Š. (b. d, 1940). I LITERATU
RA: Vážený pane kolego (dva polemické letáky 
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o snižování cen, 1931, b. d., 1932); an: Případ fy Š. a Š., 
Českosl. knihkupec 1932, s. 135.
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Gerson Solthés
* 1.4.1812 Velenice u Poděbrad
† 29. 8.1860 Velenice

Autor přírodní, náboženské a vlastenecké lyriky 
a kázání.

Psán též Šoltés, Šoltész, Šoltézs, Šoltheis, resp. 
Jeroným Š., tj. českou variantou křestního 
jména. - Syn reformovaného duchovního pů
vodem z Uher; matka pocházela z rodiny 
J. Szalatnaye (1758-1827), proslulého refor
movaného uherského kazatele, básníka a auto
ra historických zápisků. Š. navštěvoval gymná
zium v Jičíně a na Novém Městě v Praze (do 
1827), dále tzv. filozofii dva roky v Bratislavě 
a rok kvůli maďarštině v Pápě (spolužák J. Ka
čer). Evangelickou teologii vystudoval v Mod- 
re a ve Vídni, kde byl i ordinován na duchovní
ho. 1838 se vrátil do Čech, působil nejprve jako 
vikář v otcově sboru, po roce se stal „skuteč
ným“ (tj. potvrzeným) pastorem pro Velenice 
a Libici, jímž byl až do konce života. Horlivě se 
účastnil národně agitačního a církevního živo
ta (mj. inicioval stavbu velenické evangelické 
školy) v Polabí, stýkal se s poděbradským pís
mákem V. Váňou, udržoval korespondenci 
s K. J. Erbenem, údajně přispěl J. Jungmannovi 
podklady do jeho Slovníku česko-německého 
a Historie literatury české. 1848-50 veřejně 
vystupoval za politickou a společenskou rovno
právnost evangelíků a sociální reformy na ven
kově. Pohřben byl ve Velenicích na evangelic
kém hřbitově.

Časopisecky Š. publikoval četné krátké ly
rické skladby napodobující ohlasovou (mj. rus
kou a polskou) poezii (Lásky hněv) a hlavně 
intimní (Volání) i programovou (Libice, Česká 
múza) básnickou tvorbu J. Kollára, a to přede
vším častými paralelismy lásky erotické a vlas
tenecké, nabádavým výchovným tónem, místní 
a časovou aktualizací. Zvláště některé elegické 
reflexivní básně (Slza osiřelého, Na hřbitově) 
prozrazují Š. nemalé poetické nadání. Příleži
tostně se zabýval i prózou (didaktická povídka 
Podobenství, adaptace lužické pověsti Uvina, 
překlad ruské povídky Zajatý mezi Čerkesy). 
Je též autorem jazykově kultivovaných „řečí“ 
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a kázání (v Poslední toleranci aktualizoval ideo
vý odkaz josefinismu v revolučním roce 1848). 
V rukopisu se zachovala rozsáhlejší sbírka čes
kých a německých básní, epigramů a gnóm a ně
kolik svazků kázání.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Velenický, Welenický, 
Wellenický; G. Š., G. Š-s. I PŘÍSPĚVKY in: Čes. vče
la (1836-43; 1839 Lásky hněv; 1840 Uvina, Volání; 
1841 Česká múza, Podobenství, Slza osiřelého; 1842 
Libice; 1843 Na hřbitově); Českobratrský hlasatel 
(1850-51); Českobratrský věstník (1851); Květy 
(1839-40,1850); Lumír (1850); Moravia; Pražský ve
černí list (1849-50); - posmrtně: ant. Píseň o nosu 
(2005, ed. I. Wernisch). I KNIŽNĚ. Překlad: an.: Za
jatý mezi Čerkesy (1840). - Ostatní práce: Kvítí sbí
raná na rovích našich miláčků aneb Řeči pohřební 
(1840); Poslední tolerance. Kázání, jež... dne 15. říj
na 1848 v den slavnosti tolerance držal... (1849). I

LITERATURA: M. Přílepková: G. Š. (1812-1860). 
Soupis osobního fondu (LA PNP 1998). I • nekrolo
gy: an., Slovenské noviny (Bratislava) 1860, příl. Svě
tozor, s. 151; an.,Lumír 1860, s. 957; an.,Boleslavan 1, 
1860/61, s. 15 •; J. Nešpor in Ze sborů tolerančních 
seniorátu poděbradského (1931, s. 42; též o Š. příbuz
ných); J. B. Čapek in Československá literatura tole
ranční 1781-1861 2 (1933, s. 182); R. Pražák in Ma
ďarská reformovaná inteligence v českém obrození 
(1962, s. 144); L. Šmíd: Zapomenutý toleranční bás
ník, Kostnické jiskry 16. a 27. 8.1986; B. B. Bašus in 
Zazpívám Pánu svému (1988).
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František Sorm
* 22. 5.1885 Praha
† 19.7.1933 Praha

Dramatik a prozaik, autor eroticky laděných prací ze 
soudobé společnosti, divadelní referent a organizá
tor divadelního života.

Pocházel z pražské rodiny zlatníka a majitele 
menšího závodu. Po středoškolských studiích 
pracoval jako účetní v zemském nalezinci, 
pak na ministerstvu zdravotnictví, nakonec 
ve funkci hospodářského ředitele. Zejména 
v 10. letech 20. století se věnoval divadlu jako 
dramatik i jako referent několika mimopraž
ských periodik (referoval i o koncertech). Jeho 
snahy o uplatnění v uměleckém světě vyvrcho
lily 1919, kdy spolu s hercem a režisérem V.Tá- 
borským a literátem F. S. Frabšou založil a vedl 
Komorní divadlo, scénu sídlící v Mozarteu 
(koncertním sále domu nakladatelské firmy 

Urbánek v Jungmannově ul.) a provozovanou 
svépomocí s finanční podporou Čes. banky. 
Ztroskotání podniku po několika měsících při
spělo k útlumu Š. literární aktivity, na niž pak 
po celý zbytek nedlouhého života rezignoval. 
Pohřben byl na Olšanských hřbitovech. - Syn 
František S. (1913-1980) působil v oboru orga
nické chemie, v 60. letech byl předsedou 
ČSAV.

Š. nepříliš rozsáhlé literární dílo tvoří přede
vším žánrově rozmanité divadelní hry, jejichž 
společným rysem je erotická a sexuální temati
ka. Realističtěji založená dramata (Dagmar, 
Redaktor - druhá verze pod názvem Boj o ži
vot) situovaná do nemocničního a novinářské
ho prostředí jsou postavena na konfrontaci 
bezcharakterních jedinců s oběťmi jejich amo- 
rálnosti a vyznačují se silnou mravokárnou 
tendencí. Oproti této tendenci převládla v ko
mediích Panic, Dvojženství a v jednoaktové 
kabaretní hře Srdcová dáma satira na spole
čenské normy, individuálně charakterizované 
postavy ustoupily obecným lidským typům, 
náměty a dějová výstavba her opustily reálnou 
věrohodnost ve prospěch autorské konstruk
ce a fantazie. Ústřední témata (erotické vztahy, 
instituce manželství) jsou předváděna s ironií 
a sarkasmem, a to vůči reprezentantům obou 
pohlaví i vůči jejich vzájemnému soupeření. 
Zejména v této skupině dramatických prací, 
která vykazuje spřízněnost s expresionistickým 
směřováním, Š. uplatnil nadání kousavého sa
tirika i schopnost hutného a břitkého dialogu, 
bizarně ozvláštněného jazykovými novotva
ry. Komedie Zpověď dusí, milostný příběh ře
ditele závodu a jeho sekretářky (text nezjiš
těn), představuje podle kritik směs drsného 
humoru a sentimentality a tvoří patrně mezi
článek obou typů Š. dramatiky. Drobné pró
zy, shrnuté do povídkového souboru Kejklffi 
milování, námětově těží své drsné a jazykově 
násilně stylizované příběhy rovněž z oblasti 
erotiky a sexu bez citu a morálky. Studie Umě
lecký profil hereček Národního divadla podává 
nástin osobního vývoje i výstižné charakteris
tiky předních ženských hereckých osobností té 
doby, M. Bittnerovou počínaje a E. Vrchlickou 
konče.
PŘÍSPĚVKY in: Archa (Prostějov 1913-17); Naši
nec (Olomouc 1912-13); Nový obzor (Olomouc 
1912-13); Vzlet (Plzeň 1917-18). I KNIŽNĚ. Belet
rie a práce o divadle: Redaktor (D b. d., 1913, i prem.; 
1918 přeprac. insc. s tit. Boj o život); Dagmar 
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(D 1916, i prem.); Panic (D 1917, i prem.); Kejklíři 
milování (Pp 1917); Umělecký profil hereček Ná
rodního divadla (přednáška, 1918); Srdcová dáma 
(D b. d., 1918, i prem.); Dvojženství (D b. d., 1922); 
Zpověď duší (D 1923, prem. 1919); Z manželské ku
chyně (D b. d., 1923); - posmrtně: Románek z tiché 
uličky (D b. d., 1939, prem. 1922 s tit. Románek pan
ny Lenky, dle J. M. Barrieho, s E. Brožíkem, hudba 
R. Piskáček). I

LITERATURA: • ref. Redaktor: K. ČV. (Čvanča- 
ra), Venkov 14. 10. 1913; M-ý, Samostatnost 16. 10. 
1913; an., Jitřenka 1913, s. 64; O. Scháfer, Divadlo 12, 
1913/14, s. 35; -c-, Topičův sborník 1, 1913/14, s. 96; 
O. Jakoubek, Vlast 30,1913/14, s. 185 •; • ref. Dag
mar: an. (J. Vodák), LidN 3. 5. 1916; a., LidN 12. 1. 
1917; b., Venkov 13. 1.1917 •; • ref. Panic: a., LidN 
29. 5. 1917; -tr. (G. Winter), Akademie 22, 1917/18, 
s. 288; P. Fingal, Čes. divadlo 1918, s. 27 •; • ref. Kejk
líři milování:W. (R.Weiner),Venkov 1.12.1917; Ho- 
rus, Vzlet 1917, s. 339; K. Fiala, MR 1917/18, sv. 32, 
s. 142 •; H. Š.: ref. insc.Boj o život,NL 29.1.1918 (ve
černí); Horus: ref. Umělecký profil hereček Národní
ho divadla, Vzlet 1918, s. 332; • ref. Zpověď duší: 
K. Svoboda, Čes. revue 12, 1918/19, s. 542; ALAP 
(A. Procházka), MR 1918/19, sv. 34, s. 481; Ot. F. 
(Fischer), NL 18. 5. 1919; K. (F. V. Krejčí), PL 18. 5. 
1919; k. (J. Kodíček), Tribuna 18.5.1919; S. Lom, Čes. 
slovo 19. 5.1919; Kazetka (K. Z. Klíma), LidN 31.5. 
1919 •.
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Šotek (1)

1849

Politickosatirický časopis, samostatná příloha Hav
líčkových Národních novin.

Podtitul: Příloha k Národním novinám. - Redaktor: 
K. Havlíček Borovský. - Periodicita: týdeník; 1. č. vy
šlo 7.1.1849, poslední (11.) č.1.4.1849 (mezi č.9 a 10 
byl interval 14 dní);zanikl v důsledku problémů,kte- 
ré měl Havlíček s vydáváním Nár. novin.

Přes velmi krátkou existenci je Š. (spolu s časo
pisem Brejle, vydávaným B. Moserem) význam
ný jako první český časopis s výrazně politicky 
zaměřenou satirou (proti rakouské vládě a je
jím stoupencům). V úvodním programovém 
dialogu redaktora s postavičkou Šotka (Úvod, 
Program, Oznámení, Vyznání víry a Pozvání 
k předplacení) vyslovil Havlíček snahu vytvo
řit časopis zabývající se důkladně a všestranně 
vším protidemokratickým a zpátečnickým a ten
to záměr realizoval různými literárními a novi
nářskými žánry.
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K nejlepším textům patřily proticírkevní 
a protirakouské epigramy (pocházely většinou 
z Havlíčkovy rukopisné sbírky Epigramy, 
1845) a aktuální politické parafráze lidových 
písní (např. Šotkovy písně), které byly 1848-49 
výraznou součástí politické agitace. Š. měl rub
riky pravidelné (Část oufiední, Část neourední, 
Dopisy, Oznamovatel a Rozličnosti) a občasné 
(Ze života a Nové knihy), kde Havlíček reago
val na aktuální politické události, zejména za
sedání sněmu a omezování svobody tisku. 
Předmětem satiry v Š. byli často tzv. sedmaše- 
desátníci, kteří zosobňovali politickou reakci, 
a jako typická zpátečnická obec byla v Š. před
stavována (vedle obvyklého Kocourkova) obec 
šosáků Šosovice. Některé příspěvky měly po
dobu satirického dialogu (nejčastěji jako Dyš- 
kursy Vaškovy s Honzíkem). Havlíčkova satira 
se týkala i stavu českého divadla, literatury 
a kritiky; ironicky komentovala např. nesolid
nost P. Chocholouška při vydávání časopisu 
Kocourkov, starší Havlíčkova báseň Tys bratr 
náš! ironizovala poměry v české kultuře apod. 
- Většina příspěvků pochází od K. Havlíčka 
Borovského (vedle šifer H. B. a H. používal 
i pseud. Tomáš Březenský, F. Dobrý, Holofer- 
nes, V. Jizerský, Ferd. Knopp, J. Pravdohlasný, 
Samuel, Šotek, Tvůj přítel B. a zřejmě i někte
ré další); kromě něho do Š. přispívali F. Hajniš 
(šifry H.„š a Hš) a K. Roth (i šifra K. R.). Pů
sobivost Š. přirozeně zvyšovala výtvarná strán
ka, kterou obstarával mladý právník S. Pin- 
kas; vytvořil bohaté grafické záhlaví časopisu 
(včetně podoby Šotka), četné kreslené vtipy 
a seriál ilustrací, jenž výtvarnou zkratkou 
ironizoval protidemokratičnost oktrojované 
ústavy. - Na Havlíčkova Š. názvem i zaměře
ním navazovala ve 2. polovině 19. století i ve
20. století celá řada pokusů o politickosatirický 
časopis; jeho úrovně a významu se však přiblí
žil jen časopis Moserův (Šotek 2) a Arbesův 
(Šotek 3).

LITERATURA: J. Jakubec: Havlíčkova poezie poli
tická, Naše doba 12,1904/05, s. 5 a pokr.; F Strejček: 
Š. a Diblík, Zvon 17,1916/17, s. 614 a pokr. + in Humo
rem k zdraví a síle národa (1936) + Humoristické časo
pisy let čtyřicátých a padesátých, roč. Chudým dětem 
(1941 s tit. Z doby Boženy Němcové 1,s. 121);F.Vodič- 
ka in Havlíčkův boj veršem a satirou (1952); H. Hrza- 
lová: Rozmach českého novinářství v letech 1848-1849 
a jeho význam pro vývoj české literatury, ČLit 1957, 
s. 409; M. Řepková in Satira Karla Havlíčka (1971).
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Šotek (2)
1863-1864

Humoristický a satirický časopis.

Redaktor: 1863 (roč. 1) do č. 17 B. Moser, od č. 18 
a 1864 (roč. 2) V. A. Crha. - Vydavatel a nakladatel: 
B. Moser, Praha. - Periodicita: 2x měsíčně (1. a 16.) 
od 1.4. 1863; 1863 (roč. 1) celkem 18 čísel vesměs 
o 16 str., 1864 (roč. 2) 4 čísla o 8 str.

Moserův Š. se výslovně hlásil k předchozímu 
časopisu Brejle, zakázanému koncem 1862. Již 
v 1. roč. byla úředně vynucena změna redakto
ra, neboť B. Moser, odsouzený podle tiskového 
zákona k šestinedělnímu trestu, musel za sebe 
jmenovat jiného redaktora. 1864 (roč. 2) se Š. 
střídal s dalším Moserovým časopisem Politic
ké Brejle (vycházely 8. a 24. den v měsíci); oba 
zanikly jeho smrtí (21. 2. 1864).

Š. pokračoval v zaměření Brejlí a navazoval 
i na jejich stálé rubriky Klepy a Všehochuť. 
Klepy obsahovaly vždy dva rozhovory stálých 
postav, pojmenované Na ulici (Paní Marjanka, 
Paní Babrle) a V saloně (Tetinka Zajíčková, 
Slečna Aurora, Pan Šalamounek), které zna
menaly konfrontaci lidového pohledu s hledis
kem oficiálního německy psaného tisku. Ve 
srovnání s Brejlemi byl S. útočnější a radikál
nější a své názory se pokoušel vyjádřit novi
nářsky vyspělejší formou (fejeton, rozhovory, 
zprávy fiktivních dopisovatelů v rubrikách 
Dopisy a Telegramy apod.); více též využíval 
kreslených vtipů a karikatur. V kresleném zá
hlaví časopisu (autor F. Rošer) bylo umístěno 
„brejlařské“ heslo „Smějme se jim!“ Pravidel
ně uveřejňovaný Kalendář politický zazname
nával ironicky jak události zahraniční a vnitřní 
politiky, tak zásahy úřadů proti S.; v rubrice 
Přehled politický byly některé události komen
továny se značným sarkasmem. Poezie byla 
převážně zastoupena politickou lyrikou, ze
jména satirického rázu. Mnoho místa bylo vě
nováno zahraničním otázkám (polské povstá
ní, vztah některých zemí k Polsku, reakce 
v Prusku, konflikt dánsko-pruský, frankfurtský 
sněm), z vnitřních problémů stál na předním 
místě vztah k vládě a parlamentu, problém da
ňového systému, poměr Čechů a Němců, ome
zování svobody tisku, věznění redaktorů apod. 
- Druhý roč. si tento charakter zachovával; při
byly v něm fingované polemiky a mystifikující 
vzájemné osočování s paralelně vycházejícími 

Politickými Brejlemi. - Příspěvky byly větši
nou nepodepsané, zřejmě s ohledem na možné 
trestní následky pro autory; je však možno 
předpokládat, že v Š. a v Politických Brejlích se 
uplatňoval vedle B. Mosera okruh přispěvate
lů více méně shodný s autory Brejlí 1861-62.

LITERATURA: J. Neruda: Bedřich Moser, Hlas 
24. 2.1864 → Literatura 1 (1957, s. 406).
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Šotek (3)

1880-1881, 1883-1884

Satirický a humoristický ilustrovaný časopis.

Podtitul: 1883 č. 1 Satirická příloha Palečkova, 
č. 2-50 Satirická příloha k Palečku, 1883 od č. 51 - 
1884 Politicko-satirická příloha k Palečku. - Redak
toři: 1880-81 (roč. 1-2) J. Arbes; 1883 R. Pokorný 
(č. 1-16 uváděn jako hlavní spolupracovník
J. Arbes), 1884 K. Krejčík a R. Pokorný. - Vydavate
lé: 1880-81 (roč. 1-2 do č. 12) J. Arbes, 1881 (roč. 2 od 
č. 13) A. E. Lauermann; 1883 R. Pokorný, 1884
K. Krejčík a R. Pokorný. - Periodicita: týdeník; 1880 
(roč. 1) 13 čísel od 7.10.,1881 (roč. 2) 22 čísel do 1.6.; 
1883-84 celoročně. - Příloha: 1880-81 (roč. 1-2) Pří
loha k Šotku.

Š. vycházel nejprve jako samostatný (osmi- 
stránkový) časopis (roč. 1-2), od 1883 pak 
v dalších dvou ročnících jako čtyřstránková 
příloha časopisu Paleček (u jeho roč. 11-12). - 
Jeho programem byla především satira zamě
řená na český veřejný život, a to bez „triviál- 
nosti a vulgárnosti“ a s radikálním politickým 
a vlasteneckým zaměřením určovaným v prv
ních letech osobností J. Arbesa. Obnova Š. jako 
přílohy Palečka bezprostředně souvisela se 
snahou zvýšit zájem veřejnosti o kmenový list 
a tak s pomocí aktuálněji orientované satiry 
napomáhat k překonávání jeho finančních po
tíží. Pravidelnost vydávání Š. narušovaly kon- 
fiskační zásahy. Satira a humor se v listu uplat
ňovaly i v hojných ilustracích a kresbách, jejichž 
autory byli zvláště M. Aleš (do č. 14 roč. 2 uvá
děn jako hlavní ilustrátor) a K. Krejčík, dále 
V. Oliva, J. Klír, K. Vilímek; výtvarná složka 
byla rozšířena za redaktorství R. Pokorného. - 
Příloha k Šotku (roč. 1-2) byla určena zejména 
pro kulturní inzerci. Vedle úvodního programu 
časopisu a dokumentace konfiskačních nálezů 
zahrnovala i pravidelnou Listárnu a polemické 
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texty. Polemika s P. Sobotkou, jenž ve Světozo
ru 1880 kritizoval Arbesovy Mravokárné ro
mánky, přerostla v obecnější diskusi o potřebě 
a úrovni satiry a o její vhodnosti v literatuře 
pro lidového čtenáře. Polemika se Světozo
rem, odmítání Schulzovy kritiky naturalismu, 
ironizování německých kritiků tvorby V. Huga 
a sympatie k jeho tvorbě se projevily nejen 
v Příloze, ale i v Š. samotném.

Satira se v Š. soustřeďovala zejména na čes
ký kulturní život (vypisování soutěží pro roz
voj dramatické tvorby, řízení stavby Národní
ho divadla, diskuse o pravosti RKZ, úroveň 
umělecké kritiky, diskuse o mravnosti v umě
ní), ale často se dotýkala i českého politického 
života, upozorňovala na servilnost některých 
politiků a novinářů a byla výrazně protišlech- 
tická a protiklerikální (to bylo také hlavním 
důvodem konfiskací). Š. připomínal rovněž vý
znamné umělce, kteří byli ve své době nepo
chopeni nebo přímo kritikou postiženi (K. H. 
Mácha, K. Havlíček Borovský, J. Mánes); v této 
souvislosti byl často ostře kritizován J. Malý. 
V prvním období v Š. publikovali větší básnic
ké skladby O. Bystřina,V. K. Jeřábek, K. Leger,
L. Quis, K. V. Rais (pseud. Prokop Bodlák 
a Prokop z Bodlákova), E. Špindler (jeho pro- 
tijezuitská báseň Za tři sta let byla příčinou 
konfiskace čísla v roč. 1) a J. Vrchlický; ojedi
něle A. Heyduk, J. Neruda (Pijácké motivy) a J. 
V. Sládek (šifra J. V. S.). Lyrické básně, příleži
tostné verše a epigramy zde tiskli J. Arbes 
(i pseud. I. Pravda a R. Pravda, Petr Šafařík, 
Em. Velebín), G. Bambas Miškovský (šifra 
G. Bs), L. Dvořák, J. Havlík, L. Hofman (i šifra
L. H.), J. L. Hrdina (i pseud. J. Martinovský), 
F. Chalupa (pseud. A. Chocholka), O. Klazar, 
S. A. Košťál, E. Lederer, F. L. Menhard Litomě
řický, A. E. Mužík (i pseud. I. Pravý), V. Obra- 
nov (i šifra V. O.), V. Pejša, O. Seykora Koste- 
lecký (podp. O. S. Kostelecký), F. Šimon. 
Autory prozaických příspěvků (humoresky, 
povídky), glos a komentářů k dobovému dění 
byli P. Albieri, J. Antoš, J. Arbes (pseud. Justi- 
cius Pravdus, Polykarp Tupý, Principie Satanella, 
V. Kursa), G. Bambas Miškovský, J. J. Benešov- 
ský-Veselý, B. Čermák, J. Červenka, L. Dvořák,
I. Hartmann, F. Herites, J. Lier (i pseud. Adam 
Zero), O. Seykora Kostelecký (podp. O. S. Kos
telecký), L. Stroupežnický, J. Štolba, J. Tho- 
mayer (pseud. R. E. Jamot), Č. Tonder, J. L. Tur
novský. - Po krátké přestávce se Š., tentokrát 
jako příloha k Palečkovi, představil (alespoň 

v počátcích, kdy se redakce účastnil J. Arbes) 
bez větších změn v zaměření a v okruhu spolu
pracovníků. Byl především beletristickým lis
tem, jehož podstatnou část vyplňovaly humo
ristické a satirické povídky, alegorické básně 
a epigramy. Významným počinem bylo otištění 
Havlíčkových Tyrolských elegií (s ilustracemi
M. Alše) a jeho epigramů a básní (především 
proticírkevního rázu). Satira se uplatňovala 
hlavně v prózách, které psal J. Arbes (tiskl je 
nejen pod obvyklým pseud. Ivan Kopřiva, ale 
užil i pseud. Em. Velebín, Karel Pudil, Kdosi 
od nás, L. Robin, Petr Šafařík, Sebastián Kaš- 
parides a šifru J. Ar.). Okruh přispěvatelů byl 
podobný jako v prvních letech Š. a v Palečkovi; 
ubyl sice L. Stroupežnický, objevila se však 
nová jména. Prózy a poznámky publikovali
J. Antoš, J. Arbes, F. Chalupa, J. J. Langner, 
V. Obranov, K. V. Rais (pseud. P. Bodlák), F. X. 
Svoboda (pseud. Fr. Anger). Verse tiskli, vedle 
hojně zastoupeného K. V. Raise (pseud. 
P. Bodlák), L. Benýšek, O. Bystřina, L. Dvořák,
A. Heyduk, J. L. Hrdina, F. Chalupa, K. Jiránek,
B. Kaminský, S. A. Košťál (i šifra S. A. K.), 
A. Koukl, J. S. Machar (pseud. Dr. Leon Leo- 
nardi, dr. Leo příjmím Leonardi, Leo Leonar- 
di, Leon Leonardi), E. Miřiovský (i pseud. 
A. Krim), A. E. Mužík (i pseud. Ivan Pravý), 
V. Pejša (i šifra Val. P-ša), J. V. Pokorný-Pikulík 
(podp. Pikulík), R. Pokorný (i pseud. Heřman 
Městecký), O. Přikryl (pseud. Šebíř Gazda), 
O. Seykora Kostelecký (podp. O. S. Kostelec- 
ký), F. Šimon (i podp. Šimon Lomnický), K. Ší
pek (i pseud. Tandariáš), F. Tomek aj. - Po pře
vzetí redakce R. Pokorným se podoba časopisu 
proměnila (i když okruh přispěvatelů zůstal 
víceméně zachován; J. Arbes zde publikoval 
již mnohem méně): ubyly povídky a rozsáh
lejší básnické skladby, více se uplatňovaly 
epigramy, aforismy, stručné glosy, přibylo ne- 
podepsaných příspěvků (především asi z pe
ra R. Pokorného). Objevily se rubriky Poli
tický přehled, Šotkův telefon, Šotek ve Vídni, 
Šotek na rajchsráté, U naseho stolu aj., dále 
Luciperkovy (i Lutzi-per-eck z Unterveltu) do
pisy komentující aktuální kulturní a politické 
události. Přibývalo cenzurních zásahů a konfis
kací (zejména 1884), neboť se množily ostré sa
tirické výpady proti církvi i vládě, dále proti 
Maďarům a Němcům (zejména Prusku a Bis- 
marckovi). V otázkách českého kulturního ži
vota (správa Nár. divadla a jeho repertoár, bu
dova Nár. muzea, rozdělení univerzity, pravost 
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RKZ) bylo stanovisko S. v souladu s orientací 
Palečka; v Š. se tedy opakovaly výpady Pokor
ného proti časopisu Pokrok, ale hlavně proti 
novým snahám v básnictví i ve výtvarném 
umění, rovněž proti O. Hostinskému za jeho 
kladné hodnocení díla Z. Fibicha (i když Hos
tinský do té doby přispíval prozaickými črtami 
do Palečka).

LITERATURA: • ref. Š.: an., Budivoj 27. 10. 1880; 
an., Lit. listy 1881, s. 59; an., Lit. listy 1883, s. 21 •; 
P. Skřivan: Procházky literaturou humoristickou, 
Vlast’ 3,1886/87, s. 711; F. Strejček in Humorem a iro
nií k vítězství národa (1937, s. 54).
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Karel Špaček
* 16.7.1838 Soběslav
† 31. 3.1898 Vídeň (Rakousko)

Autor báchorek a historické hry.

Pocházel z kupecké rodiny. Gymnazijní studia 
absolvoval v Čes. Budějovicích a Jindř. Hradci, 
poté práva v Praze (doktorát 1865). 1867 získal 
místo právního konsulenta v rodině hraběte 
J. Harracha, jehož generálním plnomocníkem 
byl jmenován 1870. Žil ve Vídni, kde působil 
mezi krajany, mj. jako náměstek starosty Slo
vanské besedy. 1885-91 byl poslancem na říš
ské radě.

Početně nevelké dílo Š. zahrnuje tragédii 
Slavníkovci a Vrsovci, v níž autor zpracoval 
historické téma jako příběh nešťastné lásky 
mladé, mravně čisté dvojice, obětované v kon
fliktu křesťanství s pohanstvím, a útlý svazek 
„báchorek“ Mezi sněním a bděním, zčásti 
publikovaných od poloviny 60. let v Květech 
a určených spíše dospělému čtenáři. V pohád
kových příbězích je odměňována čistota, po
ctivost a dobrota hlavních postav, ožívá příro
da a zjevují se kouzelné bytosti i přeludy; 
v podobenstvích se v nich Š. zabýval též otáz
kami lidské existence, především pomíjivosti 
života, poeticky zachytil prchavé kouzlo pocitů 
a nálad na rozhraní „života“ a „umírání“ (ne
jen přírody), dne a noci, snu a reality.
PŘÍSPĚVKY in: Květy (1865-68, 1871); Památky 
(1861); Právník (od 1865 odborné studie; mj. 1866 
O pohybu velkostatkářstva v Cechách po bitvě 
bělohorské). I KNIŽNĚ. Beletrie: Slavníkovci 
a Vršovci (d 1871); Mezi sněním a bděním (PP 
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1877). - Ostatní práce: Porota trestní a její vývin 
v Anglii (1871). I

LITERATURA: • ref. Mezi sněním a bděním (vše 
an.): Čes. včela 1877, s. 353; Podřipan 23. 12. 1877; 
Lumír 1877, s. 559; Koleda 1878, s. 18 •.

ik

Václav Špaček
* 20. 8.1856 Tfiebovle u Kouřimi
† 1. 5.1939 Praha

Autor výchovně-poučných povídek a románů zejmé
na pro mládež ve vyhraněně katolickém a antilibe- 
rálním duchu, publicista, redaktor lidových kalendá
řů a časopisů s církevně vzdělávacími cíli.

Vyrůstal v dělnické rodině, jež se 1860 přestěho
vala do Jenštejna u Brandýsa n. Labem. Obec
nou školu začal navštěvovat 1862 v blízkých 
Dřevčicích, 1869 přešel do čtvrté třídy hlavní 
školy piaristů v Brandýse n. Labem a pokračo
val v Praze na německém gymnáziu v Panské 
ul. Po čtyřech letech musel 1873 gymnázium 
z finančních důvodů i pro nevalný prospěch 
(špatná znalost němčiny) opustit. Dva roky se 
učil sazečem v pražské knihtiskárně Militký 
a Novák. Když se po přestěhování rodiny blíže 
Praze její hmotná situace zlepšila a Š. se v uče
ní zdravotně nevedlo, rozhodl se pro dráhu 
učitele a 1875 byl po zkouškách přijat rovnou 
do 2. roč. pražského učitelského ústavu. Povo
lání učitele nastoupil 1878 v Zásadě u Železné
ho Brodu, dva roky působil v Tuhani u Semil, 
rok v Mukařově u Mnichova Hradiště. Když 
složil učitelské zkoušky, byl v březnu 1882 
ustanoven prozatímním řídícím učitelem 
v Mnichově Hradišti, ale ještě t. r. učil ve Stra- 
tově u Lysé n. Labem, kde se 1885 stal řídícím. 
Od 1889 vedl školu v Košátkách u Mladé 
Boleslavi. Iniciativně se podílel na rozvoji ka
tolické publicistiky: od 1886 spolupracoval 
s týdeníkem Vlast (byl též spoluzakladatelem 
a členem výboru stejnojmenného družstva), od 
1887 s časopisem Vychovatel a řídil jeho uči
telskou přílohu, 1902 založil list Křesťanská 
škola (který pak vydával), pořádal několik li- 
dovýchovných kalendářů, redigoval i mra
voučnou edici pro dospělé v nakladatelství Mi
kuláš a Knapp (Nová knihovna pro český lid). 
Jako pedagog jevil nevšední zájem o výchovu 
dětí a mládeže. Pro ně 1892 založil a stal se vy
davatelem a 1899 redaktorem časopisu Rajská 
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zahrádka, později ve 30. letech též listu Dětská 
zahrádka, v nakladatelství Mikuláš a Knapp 
redigoval základní knižnici Besedy mládeže 
a u V. Kotrby Lacinou obrazovou knihovnu 
mládeže. Horlivě se účastnil církevního a poli
tického života: 1896 byl hlavním řečníkem na 
sjezdu českobudějovické diecéze v Táboře, 
1897 iniciátorem Jednoty katol. učitelstva 
v Království českém, několikrát kandidoval do 
zemského i říšského sněmu, krátce podvakrát 
řídil orgán křesťanskosociální strany Čech 
a také jeho školskou rubriku a po 1. světové 
válce Spravedlnost, též již jako list strany lido
vé. Jistou dobu učil jako laický katecheta ná
boženství. Do důchodu odešel na vlastní žá
dost 1908 a nejprve žil v Březových Horách 
u Příbrami, odkud na sklonku života přesídlil 
do Prahy. Pohřben byl na Vyšehradském hřbi
tově.

První povídky ještě z učňovských let sazeče 
tiskl Š. v Humoristických listech a v Palečku. 
Od té doby v knižnicích nakladatelství Miku
láš a Knapp a hlavně u V. Kotrby publikoval 
soustavně drobnou prózu poučujícího a mora
lizujícího charakteru. Projevoval se v ní jako 
pohotový a obratný stylista usilující o nahraze
ní literárního braku typu krvavých románů 
dobrou beletrií, za niž ovšem považoval pouč
né příběhy, lidové kalendáře, knihy Matice lidu 
a edice, které sám vydával. Proslul především 
časovými, tzv. výstražnými povídkami, jimiž 
čtenáře nabádal k uvarování se hříchů a zkaže
nosti, jež vedou k lidské záhubě; její zdroj shle
dával v karbanictví, alkoholismu, spoléhání se 
na loterii, v pověrách a kouzlech, ale též v mo
derních knihách a kolportážní próze. Některé 
z těchto povídek (Knihy ďáblovy, Loterista, 
Karbaníci, Ve vlasti cizincem aj.) obsahovaly 
i seznam knih ďáblových, jejich vydavatelů 
a prostředků, jak se jim bránit (jako odsouze
níhodný se v něm ocitl i Dekameron, jakožto 
četba obzvláště „oplzlá“). Zvýšená společen
ská a politická aktivita, uplatňovaná zejména 
od vystoupení na táborském sjezdu, našla vý
raz i v Š. literární činnosti: s oblibou psal po
vídky i větší prózy z kněžského nebo učitelské
ho života na českém venkově, v nichž bouřil 
proti zcestnému liberalismu, bezvěreckému 
pokrokářství i socialismu a jako jejich protivá
hu zdůrazňoval potřebu náboženského života 
(např. Pobloudilci, Pokroková obec, Pan po
mocník, Pokrok v Zacuchané Lhotě a zejména 
Hrdoslavská kronika). V rozsahem početnější 
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literatuře pro děti a mládež S. ještě otevřeněji 
uplatnil svou představu o výchovné roli litera
tury. V příbězích zpravidla rezignujících na 
umělecké nároky znázorňoval mladým lidem 
důležitost vzdělání, morální bezúhonnosti, vlas
tenectví a náboženské víry. Moralistní nabá
dání k obraně proti braku provázely též jeho 
četné odborně laděné články v učitelských 
časopisech a také přednášky (pronesl jich na 
800 ve 400 místech). Psal rovněž publicistiku 
a literární recenze, v nichž se morální a nábo
ženské postoje staly měřítkem hodnoty spisů.
PSEUDONYMY, ŠIFRA: F Libor, František Libor, 
Fr. Libor, Fr. Ribor, Podhradský, Roman Antes, Sou
sed Vavřinec, Václav Podhradský, V. Podhradský, 
V. Slavík; V. Š. I PŘÍSPĚVKY in: Anděl strážný 
(Brno); Beseda učitelská (1879-80); Besídka malých 
(1884-90); Budečská zahrada (1881); kal. Čes. práce 
(od 1924); Čes. škola (1879-84); Čes. západ (Plzeň 
1887-88); Hlas lidu (Čes. Budějovice); Humorist. lis
ty; Kalendář Svaté rodiny; Kalendář svatováclavský 
(též Velký..., Malý Kalendář svatováclavský); Kato
lík (USA); Křesťanská škola (1909-11);Kříž; Lit. lis
ty (1884-90); Malý čtenář (1882-94); kal. Maria; 
Mariánský kalendář; Náš domov; Naší mládeži 
(1881-94); kal. Nejsvětější Srdce Páně (od 1893); 
O škole (1897); Občanský kalendář Koruny svato
václavské; Obrana (1899-1900); Paleček; Pečírkův 
Nár. kalendář. (1886-1939); Pedagogické rozhledy; 
kal. Praha (1904); Přítel mládeže (1888-89); Rajská 
zahrádka (1892-1939); Slavnostní list Karlín (1884); 
Slovo pravdy (1897); Spravedlnost (1920); Svatá ro
dina (od 1896); Škola a život, i příl. Štěpnice; Štít 
(Hradec Král.); Urbánkův věstník bibliografický 
(1881);Vesna (1883,1888);Vlasť (1885-96);kal.Vlas- 
tenecký poutník (též Malý Vlastenecký poutník); 
kal. Vlastenecký poutník svatováclavský; kal. Vlas
tenka (od 1912); Vychovatel (1892-97); Vychovatel- 
ské listy (Ivančice); Zábavné listy (1889-92); Zlaté 
mládí (1886-92). I KNIŽNĚ. Beletrie a náboženské 
spisy: Dětská léta (PP pro ml., b. d., 1873); Čechové 
ve Svaté zemi (P pro ml., b. d., 1874, nové zprac. stej
nojmenné P J. Mikuláše Boleslavského); Dva dráte
níci (P pro ml., b. d., 1874); Nestejní žáci (P pro ml., 
b. d., 1880); Štědrý den (P pro ml., 1881); K holi žeb
rácké (P b. d., 1881); Knihy ďáblovy (P b. d., 1881); 
Chaloupka na stráni (P pro ml., b. d., 1881); Kam 
vede korhelstvo? (P 1882, jen slovenský překlad); 
Důvěřujme Pánu! (P pro ml., b. d., 1882); Anežčin 
beránek, Slavíček (PP pro ml., 1883, pseud. V. Pod- 
hradský, dle Ch. Schmida); Loterista (P 1883); Král 
tajemné říše (pohádky, 1883, o Krakonošovi dle růz
ných pramenů); Nepatrné úspory (P pro ml., 1883); 
Sirotkovy osudy (P pro ml., 1883); Šlechetnost, ozdo
ba dítek (P pro ml., 1883); Zdárná dcera (P 1883, 
pseud. V. Podhradský, dle Ch. Schmida); Obrázky 
z dalekých krajů (PP 1884, pseud. V. Podhradský); 



U dědečka (PP pro ml., 1884); Kníže Lidumil (P pro 
ml., 1884); Karbaníci (p 1884); Ve vlasti cizincem 
(P 1885); Na pustém ostrově (P pro ml., 1885, pseud. 
V. Podhradský, dle Ch. Schmida); Ze zlaté doby živo
ta 1-3 (PP pro ml., 1885,1890,1893); Na dobré a na 
zlé cestě, Holubička (PP pro ml., 1886, pseud. V. Pod
hradský, dle Ch. Schmida); Čiň dobře bližnímu (PP 
pro ml., 1886);Na oltář vlasti (P 1887; obs. i T. Nová
ková: Železný kříž, K. Škába: Mstitel, F. V. Kodym: 
Několik lístků dějepisných); Král a vévoda, Šlechet
ný vítěz (PP pro ml., 1888); Otcovské věno (P pro 
ml., b. d., 1888); Chudý vysloužilec (P pro ml., 1888); 
Z věku jinošského (Pp pro ml., 1889); České děti (PP 
pro ml., 1889); Povídky z české kroniky (pro ml., 
1889); Kralevic Rudolf (P pro ml., 1889); Dětské ži
tí (Pp pro ml., 1889); Pověsti o městech a hradech 
(pro ml., 1890, pseud. V. Podhradský); Za vavříny 
(p 1891); Lístky z otevřené knihy (Pp pro ml., b. d., 
1891); Otcova krev (P 1891); Proti hordám tatar
ským (P pro ml., b. d., 1891); Bartoníček na výstavě 
(P pro ml., b. d., 1892); Cesta Pojizeřím (cestopis pro 
ml., 1892); Na Velebince (P 1893); Dvojí oběť 
(P 1894); Mládí a stáří 1-3 (PP pro ml., b. d., 1. 
a 3.1894, 2. 1895); Rodná obec (P pro ml., b. d., 
1895);Filípkova cesta do Prahy (P pro ml., 1896);Po- 
bloudilci (P 1898); Hrdoslavská kronika (P 1899); 
Mistr Jan Hus (pojednání pro ml., 1901, pseud. Fran
tišek Libor); Svatá Ludmila (P 1901, pseud. Franti
šek Libor); V podhabřinském mlýně (P 1902); 
Martin Kružina (P 1902, pseud. V. Podhradský); 
U rodného krbu (PP b. d., 1903); Bratří (P pro ml., 
1906); Čtvero lístků (P pro ml., 1907); Zbožná rodina 
(P 1909); Slepá Tonička (P pro ml., 1909); Odcizen 
otci i vlasti (P 1910, pseud. Roman Antes); Ztracený 
bratr (P pro ml., 1910);V panském statku (P pro ml., 
1910); Cesta k nebesům (modlitby, 1910, pseud. F. Li
bor); Svatý Prokop (P 1910, pseud. František Libor); 
Pravda a klam (R 1912, pseud. Roman Antes); Po
kroková obec (P 1912); Dvojí život (R 1912); Dvojí 
pomsta (P 1912); Z mladých let (PP 1913); Strom 
a jablko (P 1913); Přítelův odkaz (P 1914); Mezi bra
try (P 1916); Tajemství mladé paní (P 1916); Baron 
Šerma (R b. d., 1917);Volná láska (P 1918); Pan po
mocník, Nepochybil (PP 1918); Pokrok v Zacuchané 
Lhotě (P 1919); Cestou k očistě (P 1918); Tajemství 
pana faráře (P 1919); Bludnou cestou (P 1920); Sňa
tek na úmrtním loži (p 1920); Ztracené dítě, Na ces
tě ke zkáze (PP 1921); Občanský sňatek (P b. d., 
1925); Po cestách pokroku (P b. d., 1926); Nevlastní 
bratři, Ztraceno a nalezeno (PP 1926); Rodiče a děti 
(P 1927); Není Boha? (P 1927, obs. i K. Waldhauser: 
Snílkové); Za slávou (P b. d., 1928); Osmačtyřicátník 
1, 2 (R 1928, 1929, pseud. Roman Antes); Mladý 
a starý ženich (P 1929); (b. d.:) Co viděl Karlíček 
v jízdárně (PP pro ml.); Ctnosť, základ štěstí (P pro 
ml.); Nehody maličkých (P pro ml.); Šestero kvítků 
(P pro ml.); V říši trpaslíků (pohádka); Zvířátka ve 
společnosti (PP pro ml.). - Ostatní práce: O škole 
a náboženském vychování (1897); Škola a mravnost 
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(1898); Jakou budeme mít školu? (b. d., 1912, pseud. 
Soused Vavřinec). - Souborné vydání: Sebrané spisy 
V. Š. (V. Kotrba, 1904-34, 20 sv.). I REDIGOVAL 
periodika: Učitelská příloha Vychovatele (1898-99), 
Rajská zahrádka (1899-1909, 1914-32; 1899-1908 
s V. Kotrbou ml., 1908-09 ještě s J. Bartošem, 
1914-32 s V. Kotrbou ml., 1892-99 vyd.), Čech (1908 
od č. 326 - 1909 do č.93 a 1932 č.51), Křesťanská ško
la (1911-26, od 1902 vyd.), Spravedlnost (1919-21), 
Dětská zahrádka (1928-35); kalendáře: Velký slo
vanský kalendář (1889), Kalendář svatováclavský na 
rok 1889 a pokr. (nepravidelně též varianty Velký... 
a Malý kalendář svatováclavský), Občanský kalen
dář Koruny svatováclavské na rok 1890 a pokr., Vlas
tenecký poutník na rok 1894 a pokr. (též Malý vlas
tenecký poutník), Maria na rok 1898, Vlastenecký 
poutník svatováclavský na rok 1899 a pokr.,Vlasten- 
ka na rok 1912 - .1923, Čes. práce. Kalendář česko
sl. dělnictva na rok 1924 - .1927; knižnice: Nová 
knihovna pro český lid (1884-89), Besedy mládeže 
(1887-97), Sbírka životů Svatých a Světic božích 
(1903-10), Laciná obrázková knihovna mládeže 
(1909-10). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Pozdravy 
ze Slovenska (pohádky, b. d., 1881); Kraj tajemné ří
še (pohádky, 1883); Zákony a nařízení o věcech škol
ských, výnosy konzistorní, jakož i rozhodnutí škol
ních úřadů ve zvláštních případech 1-3 (1901-03); 
Z pokladů naší babičky (pohádky, 1905). I

LITERATURA: M. Mašínová: V. Š. (1856-1939). 
Soupis osobního fondu (LA PNP 1995). I F. M. Vrá
na: ref. Nestejní žáci, Lit. listy 1880, s. 4; an.: ref. K ho
li žebrácké, Knihy ďáblovy, ČMM 1881, s. 185; Re
dakce (K. Borový): ref. K holi žebrácké, Časopis 
katol. duchovenstva 1882, s. 62; • ref. Knihy ďáblovy: 
Redakce (K. Borový), Časopis katol. duchovenstva 
1882, s. 63; J. B. Srbecký, Lit. obzor 1,1882/83, s. 45; 
A. Dostál, Vlasť 1, 1884/85, s. 447 •; F. Dlouhý: ref. 
Loterista, Lit. listy 1883, s. 99; F Pražský (F Dlouhý): 
ref. Karbaníci, Lit. listy 1884, s. 153; B. Patera: ref. Ne
patrné úspory, Beseda učitelská 1884, s. 479; an.: ref. 
Ve vlasti cizincem, Lit. listy 1885, s. 294; -aue- (H. Pit- 
tauer): ref. Ze zlaté doby života 1, Lit. listy 1886, 
s. 14; • ref. Na oltář vlasti: -ides, NL 6.1.1887; V. Ví
tězný, Lit. listy 8,1886/87,s. 173;J.V (Vyhlídal),Hlíd- 
ka lit. 1888, s. 50 •; • ref. Chudý vysloužilec: -aue- 
(H. Pittauer), Lit. listy 10, 1888/89, s. 283; J. Novo
dvorský, Hlídka lit. 1889, s. 24 •; J. Soukal: ref. Povíd
ky z české kroniky, Hlídka lit. 1889, s. 371; an.: ref. 
Kralevic Rudolf, Beseda učitelská 1889, s. 251; an. in 
V. Š.: České děti (1889); • ref. České děti: an., Beseda 
učitelská 1889,s. 347; J.Rozvaha (J.Koněrza), Lit. lis
ty 11,1889/90, s. 58 •; J. Soukal: ref. Dětské žití, Hlíd
ka lit. 1890, s. 27; J. F-k. (Flekáček): ref. Ze zlaté do
by života 2, Hlídka lit. 1891, s. 318; J. Horák: ref. 
Lístky z otevřené knihy, Hlídka lit. 1891, s. 468; • ref. 
Otcova krev:jv. (J.Vodák),Lit. listy 13,1891/92,s. 59;
J. Vyhlídal, Hlídka lit. 1892, s. 309 •; J. Horák: ref. 
Bartoníček na výstavě, Hlídka lit. 1892, s. 468; • ref. 
Cesta Pojizeřím: J. Horák, Hlídka lit. 1893, s. 32; -m-, 
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Špačková

Lit. listy 15,1893/94, s. 402 •; J. Horák: ref. Ze zlaté 
doby života 3, Hlídka lit. 1893, s. 385;A. D. (Dostál): 
ref. Na Velebince, Hlídka lit. 1894, s. 107; J. Horský: 
ref. Mládí a stáří 1-3, Hlídka lit. 1895, s. 23 a 276;
K. Zákoucký: ref. Rodná obec, Vlast’ 12, 1895/96, 
s. 506; T. Škrdle: V. Š., Vlast’ 13,1896/97, s. 260; • ref. 
Pobloudilci: P. Zaletal, Obzor 1898, s. 159; F. Šubert, 
Vlast’ 15,1898/99, s. 400 »;T. Škrdle: ref. Hrdoslavská 
kronika, Vlast’ 15, 1898/89, s. 1111; I. Zháněl: ref.
V podhabřinském mlýně, Obzor 1902, s. 280 (chybně 
vytištěno 580) + ref. Bratří, Obzor 1907, s. 24; J. Bro
žek: V. Š., Náš domov 1909, s. 257; I. Zháněl: ref. Pří
telův odkaz, Vlast 31, 1914/15, s. 82; O. Jakoubek: 
Dva jubilanti, Vlast 32,1915/16, s. 858; J. Fabian: ref. 
Mezi bratry,Vlast 33,1916/17,s. 151;Čech 18.8.1926 
(č. 198 k Š. sedmdesátinám); V. Habart: k osmdesáti- 
nám, Čech 14. 8. 1936; • nekrology: MK, Lid. listy 
3. 5.1939; J., LidN 4. 5.1939; an., Kříž 1939, s. 189 •; 
T. J. Jiroušek: Životopis † V. Š., kal. Vlastenecký 
poutník svatováclavský na rok 1940, s. 124; K. Balák:
V posvátné půdě Vyšehradu (1946, s. 44).

mhs, zp

Lída Špačková
* 19.7.1905 Praha
† 23.11.1985 Praha

Překladatelka z angličtiny a němčiny, autorka vzpo
mínkové knihy na společný život s S. K. Neumannem 
a editorka jeho prací.

Vl. jm. Lidmila Špačková, podepisovala se též 
Lidka Špačková. - Po získání obchodního 
vzdělání absolvovala jazykový kurs v English 
College a složila státní zkoušku z angličtiny. 
Pracovala krátce v advokátní kanceláři a pak 
nastoupila počátkem 1925 do sekretariátu ko
munistické strany jako administrativní pracov
nice; brzy nato byla delegována do vídeňské 
centrály mezinárodního komunistického týde
níku INPREKOR (Internationale Presskor- 
respondenz), kde pracovala v české redakci. Po 
tříměsíčním pobytu se vrátila do stranického 
aparátu v Praze, oddělení Čekanka (Českosl. 
komunistická korespondence). Zde se t. r. se
známila s básníkem S. K. Neumannem, s nímž 
ji pak pojilo celoživotní přátelství. Stala se jeho 
spolupracovnicí při přípravě a shromažďování 
materiálu k jeho rozsáhlým vědecko-populari- 
začním knihám, na nichž pracoval ve 2. polovi
ně 20. a počátkem 30. let (Dějiny lásky, Fran
couzská revoluce, Dějiny ženy), a podnikla 
s ním 1932-33 také dvě cesty po republice, kte
ré Neumann popsal v knihách Enciány z Popa 
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Ivana a Československá cesta. Formálně pro
vdaná jako Ehrlichová žila s Neumannem nej
dříve v Čerčanech (do 1934), později vzhledem 
k jeho nemoci v Poděbradech (do 15. 3. 1939), na 
počátku německé okupace krátce na Vyžlovce 
u Jevan a v Heřmanově Městci, od října 1939 
do konce války ve Vápenném Podole a poté 
v Praze. Po Neumannově smrti 1947 se cele 
soustředila na péči o jeho dílo; iniciovala první 
poválečné vydání jeho sebraných spisů, od 
1971 byla členkou redakční rady jejich druhé
ho kritického vydání, uskutečnila o Neuman
novi i řadu přednášek. 1951 se seznámila s G. 
Janouchem (1903-1968), hudebníkem, překla
datelem z němčiny (Deník Anne Frankové, 
1956), autorem knih o F. Kafkovi (Prager Be- 
gegnungen, Lipsko 1959, Gesprache mit Kaf
ka, Frankfurt n. M. 1961) a J. Haškovi (Der Va
ter des Braven Soldaten Schwejk, Bern 1966), 
a ve spolupráci s ním připravila k publikování 
i některé neumannovské materiály.

Kromě ojedinělých básnických pokusů se Š. 
zabývala od 30. let (také z důvodů existenč
ních) překládáním rozsáhlejších románových 
celků i drobných próz, otiskovaných časopisec
ky, tematicky zaměřených většinou na život 
prostého člověka v drsné přírodě, at už pojatý 
jako daný lidský úděl, nebo jako romantické 
dobrodružství. Po 1947 se přesunulo těžiště je
jí aktivity k organizační a ediční práci při vydá
vání díla S. K. Neumanna. Podílela se zejména 
na shromažďování archivních materiálů, na de
šifrování jeho pseudonymů, na přípravě biblio
grafie a prací knižně dosud nepublikovaných; 
řadu svazků opatřila komentářem. 1948 vydala 
knihu Takový byl, v níž živým vypravěčským 
jazykem a s emotivní zdrženlivostí věcně po
dala básníkův civilní portrét z let společného 
života. Se vzpomínkami na Neumanna je spo
jena i její publicistická činnost.
ŠIFRA: Ludmila Š. I PŘÍSPĚVKY in: Ahoj;Alma- 
nach Naše vojsko (1956); Čes. slovo; Českosl. voják 
(1953); Eva; Květy (1952); Lid. noviny (1933-36, 
1950); Listy (1934); Lit. noviny (1950); Mladá fronta 
(1955); Panoráma (1950); sb. Rozruch (1940); Tvor
ba (1947,1959,1975); Vlasta (1952). I KNIŽNĚ. Be
letrie: Takový byl (vzpomínky, 1948; dopln. a přeprac. 
vyd. 1957). - Překlady: W. B. M. Ferguson: Zpívající 
had (1934); E. Muspratt: Plížil jsem se Evropou 
(1935);Th. Williamson: Země vypravuje (1936; 1950 
s tit. Země mi to řekla); H. M. E. Clamp: Sova pálená 
(1938); A. R. Evans: Sobi táhnou (1938); J. Hilton: 
Nejsme sami (1938); L. A. G. Strong: Muži moře 
(1939) + Prchavý stín (1940); J. H. Bradley: Země vy



pravuje 2. O sobě (1940, s A. J. Šťastným); P. Mullen: 
Muži z Aranu (1941); H. Leip: Zbožní piráti (1942); 
E. Finke: Kněžna Saravallo (1943); J. F. Perkonig: 
Mikula Tschinderle, náčelník loupežníků (1943); 
T. Rayment: Nebeské údolí (1947); Ch. Kearton: 
Ostrov pěti milionů tučňáků (1948); B. Bhattáčárja: 
Kdo jede na tygru (1959); A. Childress: Jako člen 
rodiny (1960); U. Sinclair: Boston (1970). I USPO
ŘÁDALA A VYDALA: S. K. Neumann: Z intimní 
poezie 1925-1947 (verše z dopisů, 1948) + Sebrané 
spisy (1948-56, 23 sv.) + Přátelům i nepřátelům 
(1951) + Z díla (1956, s G. Janouchem) + Rudé zpě
vy (1960) + Zpěvy hněvu i lásky (1962). I

LITERATURA: • ref. Takový byl: V. Běhounek, 
Kulturní politika 3,1947/48, č. 52; M. N. (Novotný), 
LitN 1948, s. 132; K. Bradáč, RP 12.9.1948; B. Polan, 
LidN 19. 9. 1948; K. A. Krejčí, Obrana lidu 26. 9. 
1948; G. (F. Götz), NO 12. 10. 1948; F. S. (Soldan), 
Svět v obrazech 1948, č. 43; E. Strohsová, LitN 1957, 
č. 26; M. Blahynka, NŽ 1957, s. 1242 •; • k sedmdesá
tinám: J. Lang, ČLit 1975, s. 555; (lc) (J. Pelc),Tvorba 
1975, č. 29 •; H. Hrzalová: K životnímu jubileu L. Š., 
Lit. měsíčník 1980, č. 6; pel (J. Pelc): L. S. - 80, Tvor
ba 1985, příl. Kmen č. 29; • nekrology: H. Hrzalová, 
Lit. měsíčník 1986, č. 4; J. Pelc, Tvorba 1986, příl. 
Kmen č. 49 •.

mch

Sonja Spálová
* 6.11.1898 Ochoz (O. u Brna)
† 17.2.1994 Brno

Zpočátku lyrická básnířka, pak prozaička zaměřená 
převážně na životopisné romány o umělcích.

Vl. jm. Františka, roz. Švehlová, poprvé provd. 
Špálová, podruhé Ramešová. Rok nar. 1904, 
uváděný S. a často i v literatuře, je chybný. - 
Pocházela z početné rodiny textilního dělníka, 
byla vychovávána převážně u svých tet. Zá
kladní školu vychodila v Řícmanicích u Brna. 
Š. údaje o dalším vzdělání (maturita 1923 na 
Akademickém gymnáziu v Praze, několik se
mestrů medicíny) nejsou doloženy. 1921 se 
provdala za sochaře V. Špálu (1887-1924, brat
ranec malíře V. Špály), za světové války kapi
tána českosl. legií, poté ředitele Památníku 
osvobození; po třech letech ovdověla. Krátce 
pracovala jako ošetřovatelka, pak jako sekre
tářka v advokátní kanceláři. 1930 se znovu 
provdala za docenta ČVUT ing. dr. J. Rameše. 
Po celý život se věnovala především literatuře, 
ze záliby též malířství. V polovině 20. let se zú
častnila schůzek mladých autorů soustředě

Spálová

ných kolem Z. Kalisty (V. Holan, K. Hradec, 
F. Kovárna, J. Landa aj.), tehdy se načas sblíži
la s V. Holanem; publikovala také ve skupino
vém „letáku syntetismu“ M 20. Trvalé přátel
ské vztahy navázala především se Z. Kalistou, 
J. Knapem, F. Křelinou a s jejich rodinami, též 
s J. Heydukem. V Brně, kam často jezdila za 
příbuznými, navštěvovala D. Pecku, V. Pro- 
kůpka, V. Renče aj. Sklonek života prožila 
v brněnském domově pro důchodce.

Literární dráhu začala souborem pohádko
vých melodramatických příběhů Pohádky 
z čarovné země. Sklon ke snovosti, citlivé me
lancholii, romantickému roztoužení a místy až 
k sentimentu je příznačný pro celé její dílo. 
Projevil se už v lyrice laděné zprvu sociálně 
(Kamení), později intimně (Černý motýl), kte
rá se tvárně poučila na poetismu (některé ver
še zhudebnil J. Pejša). Z prožitku hlubokého 
hoře nad smrtí prvního manžela vznikla sbírka 
Písně mrtvého kapitána, zahrnující ve třech od
dílech elegické epitafy, válečnou poezii i křeh
kou osobní lyriku. Po prvních prozaických po
kusech (Bludiště lásky, Žena bez masky), které 
se zálibou v exaltovaných citech a vášních řadí 
ke konvenční ženské četbě, našla autorka své 
hlavní téma v básnicky pojatých románových 
biografiích významných českých umělců. Ob
dobí Máchova dětství a dospívání zpracovala 
v románu Chlapec s harfou, poslední dny Má
chova života a trýzeň jeho vnitřních konfliktů 
plynoucích z odvržení společenských konvencí 
působivě zobrazila v drobné lyrizované novele 
Kníže básníků. Více než na dokumentární 
spolehlivost se Š. ve svých biografických romá
nech zaměřuje na postižení citového života 
umělců. Milostné vztahy a dramata hlavních 
postav tvoří ústřední dějovou osu románu 
o mládí J. Nerudy Černý Honzík, stejně jako 
románu Mánesovi, kde se v uměleckém ovzdu
ší pražské malířské akademie 40. let 19. století 
rozvíjejí kolem osudů J. Mánesa životní příbě
hy dalších členů této malířské rodiny. Vypra
věčská obratnost Š. vyvrcholila v románovém 
díle o hudebním skladateli J. Myslivečkovi 
Il divino Boemo, jež oproti předchozím ži
votopisným románům, utvářeným jako sled 
jednotlivých epizod, má pevnější kompozici. 
Vyznačuje se rovněž pečlivější prací s doku
mentárním materiálem a větším důrazem na 
kulturněhistorický detail. Na okraji prozaické 
tvorby Š. zůstává romaneskní próza Polyxena, 
inspirovaná částečně vlastními zážitky, i pokus 
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Španělsku

o politický román z období sklonku první re
publiky Petruska a soudruzi, v němž je politic
ké téma zúženo na oblast milostného citu.
PSEUDONYMY: Alexandr Insarov, Al. Insarov, 
Saša Insarov (obměna Šaša Insarov, uvedená v knize 
Pohádky z čarovné země, vznikla patrně tiskovou 
chybou). I PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1924-29); Čes. 
slovo (1926-30); Čes. dělník (1940); Čes. svět (1928); 
Eva; Gentleman; Host (1921-22); Kolo (Brno 
1946-47); Lid. noviny (1923-30, 1933, 1939); Listy 
pro umění a kritiku (1933); M 20 (1925); Módní re
vue (1928); Nár. osvobození (1937); Naše cesta 
(Kladno 1930); Naše zprávy (1940); Niva (Brno 
1937); Pramen (1925-26); Právo lidu (1931); První 
svazek (1927); Rudé právo (1932); Salon (Brno 
1929); Úhor (1941); Venkov (1923, 1940); Zvon 
(1924); Život; - posmrtně: in Z. Gajdoš: Tunely do 
Ráj(c)e (1996, s. 273, úryvek z dopisu Š. Z. Gajdošo- 
vi, b. d.); ant. Zapadlo slunce za dnem, který nebyl 
(2000, ed. I. Wernisch). I KNIŽNĚ. Beletrie: Po
hádky z čarovné země (1920, pseud. Saša Insarov); 
Kamení (BB 1923, pseud. Alexandr Insarov); Černý 
motýl (BB 1926); Bludiště lásky (R 1927);Písně mrt
vého kapitána (BB 1929); Žena bez masky (R 1932); 
Chlapec s harfou (R 1937); Černý Honzík (R 1939); 
Mánesovi (R 1940); Kníže básníků (P 1941); Polyxe
na (R 1946);Petruška a soudruzi (R 1947); Il divino 
Boemo (R 1958). I

LITERATURA: • ref. Kamení: A. N. (Novák), 
LidN 6.12.1923; J. Krecar, MR 1923/24, sv. 39, s. 227; 
-pa- (F. S. Procházka), Zvon 27,1926/27, s. 15 •; • ref. 
Černý motýl: F. Kropáč, Cesta 8,1925/26, s. 658;A. M. 
Píša, Pramen 6,1925/26, s. 343; jv. (J.Vodák), Čes. slo
vo 29.9.1926;P. F (Fraenkl),RA 2,1926/27,s. 9;A. C. 
Nor, Host 6,1926/27, s. 22; -ý (M. Novotný),Kulturní 
zpravodaj 3, 1926/27, s. 203 •; • ref. Bludiště lásky: 
Z. Šmíd, Host 6,1926/27, s.135; P. F. (Fraenkl), RA 2, 
1926/27, s. 131; F Götz, NO 23. 2.1927; J. V. Sedlák, 
Tribuna 3.4.1927; vz. (V. Zelinka),Zvon 28,1927/28, 
s. 630 •; • ref. Písně mrtvého kapitána: P. F. (Fraenkl), 
RA 4,1928/29, s. 398; -pa- (F S. Procházka),Zvon 29, 
1928/29, s. 602; A. N. (Novák), LidN 25. 5. 1929; G. 
(F. Götz), NO 16. 6.1929 •; • ref. Chlapec s harfou: 
N. (M. Novotný), LitN 9, 1936/37, č. 16; drb. (J. Bo- 
recký), Zvon 37, 1936/37, s. 546; V. Tichý, Dělnická 
osvěta 1937, s. 109; sl. (J. Strnadel), Ranní noviny 
11.3.1937;A.N. (Novák),LidN 28.3.1937;K. P. (Po
lák), PL 20. 4. 1937; J. V. S. (Sedlák), Venkov 6. 5. 
1937;Vch. (K.Vach),Rozhledy 1937,s.47;K.Sezima, 
Lumír 64, 1937/38, s. 209 •; • ref. Černý Honzík: 
F. Křelina, Venkov 17.12.1939, příl. Neděle Venko
va; L. Čivrný, Čteme 2,1939/40, s. 91; drb. (J. B orec- 
ký), Zvon 40, 1939/40, s. 433; vbk. (V. Běhounek), 
Dělnická osvěta 1940, s. 86; K. Polák, KM 1940, s. 86; 
M. N. (Novotný), LidN 18. 3. 1940; K. Sezima, NL 
5. 5.1940; O.K. (Králík),Výhledy 1940,s.114 → Plat
nosti slova (2001); R. H. (Habřina), Kolo 1940, s. 71 
• ; • ref. Mánesovi: J. Loriš, Čteme 2,1939/40, s. 284; 

704

vbk. (V. Běhounek), Dělnická osvěta 1940, s. 211; 
B. Jedlička, LidN 30. 9.1940; Hk. (J. Holeček), Naše 
zprávy 1940, č. 56; J. Knap, Venkov 23. 6. 1940; vp. 
(V. Prokůpek), Kolo 1940, s. 263; J. B. (Borecký), 
Zvon 41, 1940/41, s. 321 •; • ref. Polyxena: F. H. 
(Hampl), Práce 24.11.1946; O. J. (Ošmera), Morav
skoslezská osvěta 1, 1946/47, s. 94; an. (rozhovor 
s autorkou), Kolo 11,1946/47, s. 7 •; • ref. Petruška 
a soudruzi: V. Stupka, Kolo 11,1946/47, s. 175; V. Vé- 
voda,LD 28.9.1947;F.N. (Nečásek),RP 19.11.1947; 
-N-, Mladá fronta 2.12.1947; -e, Rovnost 11.3.1948; 
O. Jahoda, KM 1948, s. 151; F. Buriánek, Lid. kultura 
1948, č. 2; LK (L. Kosterka), Knihy a čtenáři 1948, 
s. 75 •; J. Binder: ref. Il divino Boemo, LD 9.11.1958; 
J. Novotný: Kdo byl Alexandr Insarov?, LD 6. 2. 
1966; R. Pečman in S. Š.: Il divino Boemo (1978); 
V. Justl in Životopis V. Holana, Sebrané spisy V. Ho- 
lana 11 (1988, s. 328); (hp): Devadesátiny S. Š., LD 
9.11.1988; R. Pražák: Za S. Š., LitN 1994, č. 11.

mu

Španělsku
1937

Sborník původní i přeložené beletrie, naučných tex
tů a politických proklamací, pojatý za španělské 
občanské války jako výraz sympatií k republikán
skému Španělsku.

Sborník, který vydal v březnu 1937 Výbor pro 
pomoc demokratickému Španělsku Praha za 
redakce V. Mandlera, F. Nechvátala, A. J. Pa- 
tzakové a J. Seiferta, byl jednou z literárních 
aktivit, jíž českoslovenští levicoví a demokra
tičtí intelektuálové demonstrovali za španěl
ské občanské války (1936-39) podporu zákon
né republikánské vládě Lidové fronty. Jinými 
takovými publikacemi byl např. sborník pů
vodní i přeložené (španělské) poezie Španěl
sko v nás (1937, red. F. Nechvátal) nebo pře
kladová antologie „hrdinské poezie občanské 
války“ Španělské romance (1938, L. Čivrný, 
F. Nechvátal a J. Taufer).

Početně obeslaný sborník (celkem 82 účast
níků) byl pestrý co do žánrů, původu (práce 
původní i přetištěné) i rozsahu jednotlivých 
příspěvků, třebaže jeho těžiště mělo zřejmě 
tkvět v odborně založených pracích o španěl
ském umění. Řada (právě těch rozsáhlejších) 
příspěvků skutečně přinášela poučení o ději
nách, kultuře a umění Španělska současnosti 
i minulosti (J. Dostál, E. Filla, A. Hába, L. Ke- 
stenberg, V. Kramář, A. Matějček, K. Novotný, 
O. Novotný, M. Očadlík, F. Pala, J. Pečírka,



G. Winter); o španělské poezii napsali V. Černý 
a A. J. Patzaková, o španělském dramatu a di
vadle M. Bergmannová, A. M. Píša, F. Pujman, 
J. Trager, J. Vodák. Politické, resp. kulturněpoli- 
tické povahy byly texty J. L. Hromádky, 
E. Konráda, Z. Nejedlého, I. Olbrachta. Silně 
byla zastoupena československá poezie, a to 
básníků českých (F. Halas, J. Hora, Ó. Eysohor- 
sky, F. Nechvátal, S. K. Neumann, V. Nezval, 
J. Noha, J. Ort /patrně P. Eisner/, J. Seifert, 
J. Taufer), slovenských (L. Novomeský, J. Rob 
Poničan), německých (M. Brod, R. Fuchs) 
a podkarpatoruských (J. Boršoš Kumjatskyj 
v překladu A. Hartla). Prózy zde otiskli K. Ča
pek (Bajky o válce občanské), E. E. Kisch 
(německy), K. Nový, V. Vančura (Občan Don 
Quijote). Překlady španělské poezie (F. García 
Lorca, A. Machado) obstarali F. Nechvátal 
a F. C. Weiskopf (do němčiny), úryvek z Lope 
de Vegova Vzbouření na vsi přeložil O. Fi
scher. Sborník byl proložen drobnými prokla
macemi, úvahami nebo vzpomínkami, které 
zaslali J. Bartoš, T. Bartošek, V. Beneš, I.A. Blá
ha, E. F. Burian, P. Eisner, J. L. Fischer, V. Hel- 
fert, P. Jilemnický, K. Konrád, J. Kopta, F. Král,
J. Kratochvíl, I. Krejčí, H. Malířová, J. Obrov
ský, J. J. Paulík, J. Toman, B. Václavek, E. Vla
sák, J. Winternitz. Ojedinělý notový záznam 
(zhudebněné básně J. Hory) je od O. Jeremiá
še. Sborník je ilustrován kresbami J. Čapka,
K. Dvořáka, N. Eckmanna, E. Filly, O. Kokosch- 
ky, O. Mrkvičky,J. Nováka,J. Štyrského,V.Tittel- 
bacha, Toyen, reprodukcí Picassovy malby a fo
tografiemi scénografických realizací M. Kouřila 
a F.Tröstera k inscenacím španělských drama
tiků v D 37 a Národním divadle v Praze.

LITERATURA: • ref. Š.:an., Lid. kultura 1,1936/37, 
č. 7;b.,PL 1.5.1937; an., Dělnická osvěta 1937, s. 188; 
SL (J. Strnadel), Čin 1937, s. 74 •.
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Vilém Špaňhel
* 24. 1. 1838 Hláska (Liberk-H.) u Rokytnice 

v Orlických horách
† 22.12.1921 Litomyšl

Překladatel ze srbochorvatštiny a polštiny, organizá
tor společenského a kulturního života.

V matrice uveden jako Wilhelmus Š. - Pochá
zel ze zahradnické rodiny (otec i oba dědové). 

Špaňhel

Vychodil farní školu v Liberku, 1850-54 studo
val gymnázium v Rychnově n. Kněžnou, 1855 
v Hradci Král.; 1856-58 absolvoval učitelský 
ústav v Hradci Král. 1858 byl krátce podučite- 
lem na farní škole ve Vamberku, ještě t. r. byl 
přeložen do Poličky, kde působil jako pedagog 
čtyřicet let (několikrát se neúspěšně ucházel 
o přeložení): nejdříve jako podučitel na hlavní 
škole, po obdržení definitivy (1868) jako učitel 
na chlapecké měšťanské škole. Mj. se tu stýkal 
s J. V. J. Michlem (z jeho knih se učil chorvat
sky), účastnil se tzv. táborů lidu. Aktivně se po
dílel na kulturním dění: pracoval jako městský 
knihovník a jednatel zpěváckého spolku Kollár 
(1867-78), předsedal sadařskému a okrašlova
címu spolku, překládal pro spolek divadelních 
ochotníků, jako starosta osvětové Měšťanské 
besedy, resp. Besedy (od 1882) se pokoušel za
ložit městské muzeum, několikrát veřejně 
přednášel o Nár. divadle, o literatuře a historii 
slovanských národů, vedl kurs polštiny v Ře
meslnické besedě. Krátkodobě se podílel na re
dakčních pracích místního časopisu Jitřenka 
(uvedl tak T. Novákovou do literatury). 1908 
odešel na odpočinek. Pohřben byl v Litomyšli.

Na začátku 60. let Š. publikoval v pedagogic
kých časopisech několik článků o metodice vy
učování. Později se zcela zaměřil na překlady 
povídek, románů a divadelních her dobových 
autorů z polštiny a srbochorvatštiny. Prefero
val zvláště díla realistického zaměření se so- 
ciálněkritickou (D. Jarnevicova, J. Korzeniow- 
ski), méně již s aktualizující historickou 
tematikou (balkánské války - T. T. Jež, J. Su- 
botic, L. Vukotinovic), rozvíjenou ve venkov
ském a v maloměstském prostředí; přičemž 
osou jeho překladatelského úsílí se stalo dílo 
J. I. Kraszewského, s nímž byl i v korespon
denčním styku. Ve své překladatelské činnosti 
se nevyhýbal ani prózám se satirickou a humo
ristickou tematikou (J. Dzierzkowski, V. Kora- 
jac). Většinu románů a povídek Š. uveřejňoval 
na pokračování v časopisech a denním tisku. 
Pro poličské ochotníky také přeložil z polštiny 
několik konverzačních komedií. Občas psal 
i populárně-naučné články o literatuře a histo
rii. V rukopisu se zachovaly tři Š. autobio
grafické texty: Stručný přehled mé kulturní 
činnosti (1917), Životní vzpomínky starého 
učitele (1916) a Paměti rodiny Špaňhelovy.

ŠIFRY: Šp.,V. Š.,V. Šp. I PŘÍSPĚVKY in: Háj (Kru- 
cemburk 1880); Hlas národa (1904-05); Jitřenka 
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Specingrová

(1882-91,1913; 1882 překl. T. T. Jež:Asan, 1890 mj. 
překl. V. Korajac: Šijáci); Koleda (1877); Koruna 
(Chrudim 1869); Lidumil; Malý čtenář (1882-83); 
Mor. orlice (Brno 1868-86; 1870 překl. D. Jarnevico- 
va: Strašná ženitba, 1872 překl. L. Vukotinovic: 
Záhuba Čuporovců); Občan (Brno 1880); Obrazy 
života (1871-73); Pokrok (1873-80; 1877 překl. 
J. Dzierzkowského); Přítel lidu (Vídeň 1870); Slavia 
(1878); Škola a život (1872); Vesna (Brno, Vel. Mezi
říčí 1886). I KNIŽNÉ. Překlady: an. (V. Korajac): 
Fedor a Olga (1873); J. I. Kraszewski: Muž z lidu, 
Ostap Bondarčuk, Jiřina (1876) + Chata za vsí 
(1879) + Černá perla (b. d., 1879-80) + Holota 1, 2 
(1883) + Černá hodinka 1,2 (b.d.,1893);M.Balucki: 
Ochotnické divadlo (1881); D. Jarnevicova: Růžové 
poupě (1882 ← Mor. orlice 1868); K. Benoni: Hlado
vá léta (1894); T. Jadwiga: Soudruhové (b. d., 
1896-97); J. Blizinski: Dva dobré skutky (1900); 
J. Dzierzkowski: Jedna krev, Vlčí doby (b. d.); J. Su- 
botic: Křižáci (b. d. ← Mor. orlice 1868). I SCÉNIC
KY. Překlady: J. Blizinski: Teta vdávalka (1897);
L. Madejski: Líbánky (1897). I REDIGOVAL časo
pis: Jitřenka (1882-83); knižnici: Slovanské divadlo 
(1881). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Mluvnické 
tabulky čís. 13. Mluvnice 1 (b. d., 1891, s J. Štefkou 
a A. K.Vítákem). I

LITERATURA: V. Kryšpín in Obraz činnosti lite
rární učitelstva českoslovanského za posledních 
100 let (1885, s. 258); an.: ref. insc. překl. L. Madejski, 
Jitřenka 1897, s. 294; an.: Z Poličky (k 40. výr. učitel
ského působení), Beseda učitelská 1899, s. 649; • nek
rology: an., Jitřenka 1922, s. 7; an., Naše kniha 1922, 
s. 3 •; B. Půža (M. Nováková): Škola a učitelé v živo
tě Poličky druhé poloviny 19. století, Sborník prací 
východočes. archivů 1986, s. 160; H. Hynková: Z kro
niky Š. rodiny v Hlásce, Panoráma - Z přírody, histo
rie a současnosti Orlických hor a Podhůří 2000, 
s. 119; B. Junková in Bibliografie města Poličky 
(2001, s. 124).

mhs

Klára Specingrová
* 9.3.1860 Zvoleněves u Slaného
† 27.4.1918 Praha

Překladatelka z angličtiny a ruštiny, první česká kni
hovnice z povolání, bibliografka, publicistka a orga- 
nizátorka kulturního života zajímající se též o vyšší 
vzdělání žen.

Psala se i Špecingerová, po provdání též Klára 
Špecingrová-Baušová a Klára Baušová. - Vy
růstala v Jenči u Unhoště v učitelské rodině. 
V sedmi letech ztratila otce, v jedenácti matku; 
ve dvanácti se dostala do Prahy do domu 
U Halánků jako první z pěti schovanců vycho
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vávaných V. Náprstkem a jeho matkou a zača
la 1872 navštěvovat pátou třídu františkánské 
farní a klášterní školy u P. Marie Sněžné. Poté 
absolvovala obchodní a průmyslovou dívčí ško
lu Ženského výrobního spolku a průmyslové 
oddělení na vyšší dívčí škole a již 1874 se stala 
knihovnicí v Náprstkově knihovně. Nesporné 
nadání podporované pěstouny jí ulehčilo zvlá
dání němčiny, angličtiny, ruštiny i francouzšti
ny. Vdala se 1887 za inženýra P. Baušeho, poz
dějšího ředitele žižkovské plynárny a bratra 
přírodovědného spisovatele B. Baušeho, a mě
la s ním tři dcery a syna. V domě na Žižkově 
vedla v duchu Náprstkova domu kulturní sa
lon, na jehož literární i divadelní večery dochá
zeli tehdejší spisovatelské i vědecké osobnosti, 
mj. A. Novák i pozdější zeť O. Fischer. Vedle 
překládání se projevila též jako zdatná orga- 
nizátorka kulturního života: pomáhala při po
řádání národopisné výstavy, k níž přispěla 
i svými pracemi, spoluzakládala Spolek pro 
pěstování písně, zasloužila se o zbudování po
mníku J. Zeyera v Chotkových sadech, spolu
pracovala s Ženským výrobním spolkem a ve 
Výboru dam pro dozor nad opatrovnami, 1908 
se stala členkou kuratoria Náprstkova čes. prů
myslového muzea. Zemřela náhle 1918 na špa
nělskou chřipku.

Jazykové znalosti, orientace v evropských 
literaturách i bohaté osobní kontakty se spiso
vateli získané v knihovně domu U Halánků ji 
přivedly k literární činnosti. Vedle fejetonů, 
jež publikovala zvláště v České politice, se vě
novala překladatelství. Z anglické literatury 
inklinovala k soudobé tvorbě realistického ra
žení, nejvíce ji zaujal tehdy populární autor
H. Conway, častěji též pro Národní listy tlu
močila fejetony. Ve Sládkově Lumíru zase 
publikovala hlavně literaturu ruskou, z níž 
práce F. M. Dostojevského a L. N. Tolstého 
uplatnila i knižně v rámci edice jejich spisů. 
Zvláště překlady H. Conwaye však vyvolaly 
nepříznivou kritiku F. Dlouhého v Literárních 
listech, jenž jim vytýkal ledabylost, prohřešky 
v pravopisu, mluvnici, syntaxi i interpunkci. 
Překládání zaujalo Š. i bibliograficky. Pořídila 
první český soupis překladů z ruštiny i anglič
tiny, rukopisně pak Příruční katalog knih 
anglických (1886) a dvousvazkový seznam 
českých knih (1892), oboje z děl v Náprstkově 
muzeu. Publicisticky se zabývala i ženským 
hnutím, zvláště srovnávala vyšší vzdělání žen 
v Evropě a v Americe.



ŠIFRA: K. Š. I PŘÍSPĚVKY in: Budečská zahrada 
(1883,1899); Čes. politika; Hlas národa (1887); Ka
lendář paní a dívek českých na rok 1888; Květy 
(1887); Lumír (1882-89; 1884 překl. F. M. Dosto- 
jevskij: Malinký hrdina); Mor. orlice (Brno 1890); 
Nár. listy (1883-85); Památník třicetileté činnosti 
bývalého Amerického klubu dam (1885); Pokrok 
(1883-85); Rozhledy lit. (1886-87, Z anglického pí
semnictví); Ruch (1885); Slavnostní list k 5. národní 
slavnosti na Smíchově (1887); Slovanský sborník 
(1883-87; 1883 Ruská a maloruská literatura v Če
chách); Světozor (1883-84); Urbánkův věstník bibli
ografický (1882, Přehled překladů do češtiny); sb. Za 
praporem sokolským (1887); Zeměpisný sborník 
(1887-88, přílohy); Ženské listy (1884, Vyšší vzdělá
ní žen v Evropě a v Americe). I KNIŽNĚ. Překlady:
H. Conway: Chmurné dny (1885) + Životu navráce
na (1885) + Ostny a hroty, Povídka o jednom socha
ři (1886); G. P. Danilevskij: Kněžna Tarakanova 
(b. d., 1886); L. N.Tolstoj:Tři smrti (b. d., 1889, Spisy 
sv. 1); F. M. Dostojevskij: Malinký hrdina (1896, Spi
sy sv. 6, 1896, s překl. J. Hrubého). I KORESPON
DENCE: E. Jelínek: Z domu U Halánků (Jelínkovi 
z 1879), Světozor 31,1896/97, s. 162. I USPOŘÁDA
LA A VYDALA: Soupis článků z vlastivědy Prácheň- 
ska z let 1801-1885 (b. d., kolem 1885); Seznam člán
ků z vlastivědy Čech, Moravy a Slezska, obsažených 
v časopisech českých od r. 1801-1885 (1891). I

LITERATURA: ad. (A. Dostál): ref. překl.
H. Conway: Chmurné dny, Hlídka lit. 1886, s. 247; 
J. F. Vrba (f. Dlouhý): ref. překl. H. Conway: Ostny 
a hroty, Povídka o jednom sochaři, Lit. listy 1886, 
s. 141; • nekrology: an., NL 28. 4.1918; an., Venkov 
28.4.1918; an., Nár. politika 29.4.1918 (odpol.);R. S. 
(Svobodová), Lípa 2, 1918/19, s. 15 •; S. Kodym in 
Dům U Halánků (1955, s. 116 a 124); P. Spunar: Pa
mátník z domu U Halánků, LD 22.10.1982; T. Spu- 
narová: K. Š., první česká knihovnice, Sborník Nm 
v Praze, ř. C - lit. hist., 1983, s. 203 + K. Š. 1860-1918, 
Čitatel (Bratislava) 1988, s. 30 + První česká knihov
nice, Naše rodina 1995, č. 17; M. Bahenská in Počát
ky emancipace žen v Čechách (2005).

mhs

Václav Špilar viz in Karel Tobis

Ervín Špindler
* 29. 8.1843 Choceň
† 17.12.1918 Roudnice nad Labem

Básník a autor historických próz s aktuálním politic
kým přesahem, překladatel poezie blízký intencím 
májové školy, tvůrce české podoby původně němec
kých libret Smetanových oper Dalibor a Libuše; kul- 
turněpolitický publicista.

Špindler

Otec i děd z obojí strany byli zámečtí zahrad
níci, matka byla sestrou lidové básnířky A. Tu- 
kačové z Nedošína (1802-1864), která publi
kovala koncem 30. let v Čes. včele a v Květech. 
Po hlavní škole v Chocni (1850-53) Š. studoval 
na reálce v Moravské Třebové, v Poličce a na
konec na vyšší reálce v Praze (učil ho zde 
J. Wenzig); po maturitě (1861) absolvoval 
dvouletý kurs pro učitelství na reálných ško
lách. 1864-67 pracoval v redakci Nár. listů, kde 
se spřátelil s J. Nerudou a zároveň byl 1863-66 
dopisovatelem vídeňského listu Wanderer a je
ho referentem o dění v pražském zemském 
sněmu. Politicky stál na radikálních mladočes- 
kých stanoviscích (např. ve vztahu k polskému 
povstání 1863). V únoru 1868 se stal okresním 
tajemníkem v Roudnici, v květnu t. r. se oženil. 
Ve funkci se ocital v konfliktu zejména se sta
ročeskými zástupci v okresním sboru, čelil 
i obvinění z hospodářských přestupků. Spory 
vyústily 1885 v Š. odchodu z funkce a 1886 v je
ho penzionování. Nicméně 1891 byl zvolen sta
rostou města a ve starostenství setrval do 1913. 
Již v Praze se živě účastnil kulturního a spole
čenského dění (mj. 1864 sepsal veršovaný pro
slov k shakespearovské slavnosti přednesený 
F. Kolárem v kostýmu Prospera z Bouře, 1865 
smuteční báseň rozdávanou na pohřbu J. Fug- 
nera), 1865-68 byl jednatelem literárního od
boru Umělecké besedy (funkce se vzdal s od
chodem z Prahy) i členem výboru Matice lidu. 
V Roudnici pak představoval vůdčí osobnost 
života města: 1868 čelil obžalobě pro pořada
telství tábora lidu na Řípu při příležitosti vy
zdvižení základního kamene pro Nár. divadlo 
(nejprve odsouzen, nakonec osvobozen), podí
lel se na vzniku roudnického Sokola a stal se 
jeho prvním náčelníkem, od 1873 byl členem 
literární a divadelní Jednoty Říp, od 1878 Spol
ku čes. žurnalistů. Předtím 1870 založil a stal 
se duší svobodomyslných čtrnáctideníků Říp 
(zde jako stálý spolupracovník) a Podřipan; 
1885 došlo k jejich sloučení v týdeník Pod- 
řipan, S. doživotní tribunu. Často přednášel 
ve spolku Říp, v učitelské jednotě i v dělnic
kém spolku Budislav a k vystupování získával 
i přátele z Prahy (např. V. Hálka, J. Nerudu, 
kterého podporoval i hmotně a 1882 mu vy
mohl čestný dar 600 zlatých od Jednoty Říp 
za Písně kosmické). Upevňoval tradici hory 
Říp jako národního symbolu a i mimo Roud
nici vystupoval při nejrůznějších událostech 
národního života: 1882 pomáhal organizovat 
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Spindler

druhou českou pouť do Kostnice, pronášel 
projevy na pohřbech (J. V. Frič), při odhalo
vání pomníků a pamětních desek (V. Hálek, 
Karel IV., K. H. Mácha, K. Sladkovský) a ju
bilejních oslavách. Do zemského sněmu byl 
zvolen 1889, do říšského 1890 a setrval v něm 
do 1907; představoval umírněnější křídlo mla- 
dočechů (usiloval např. o smír s T. G. Masary
kem) a 1907 se podílel na reorganizaci strany 
na českou státoprávní demokracii. Jako sta
rosta města Roudnice podstatně přispěl k její 
proměně v moderně vybavené město (kanali
zace, vodárna, plynárna, lokální železniční 
trať, most přes Labe, založení městského 
muzea, rozšíření městské knihovny darem 
3000 svazků). Po pohřbu žehem v Liberci byla 
jeho urna uložena na hřbitově v Krabčicích 
pod Ripem.

V průběhu 60. let Š. publikoval v časopisech 
verše, které pak shrnul a doplnil ve sbírku Bás
ně. Po úvodní rozsáhlé lyrickoepické skladbě 
Letní noc, v níž se projevuje v konfrontaci tra
gického osudu romantického hrdiny a opojně 
krásné přírody i v řadě jednotlivých obrazů in
spirace Máchovým Májem, a po oddílu milost
né a přírodní lyriky následují jako nejvýrazněj
ší část sbírky epické básně s cyklem Polska; 
reagují bezprostředně na události roku 1863 
a s polonofilskou sympatií evokují emocio
nálně vypjaté scény z počátku revolty proti 
Rusům, z porážky povstání a deportací do 
vyhnanství včetně projevů krutosti carské 
soldatesky. Závěrečná část knížky obsahuje 
politické a vlastenecké verše příležitostného 
charakteru; podobné básně Š. skládal i v poz
dějších letech (Na Říp). Aktuální zaměření 
chtěl vtisknout i svým prozaickým pracím si
tuovaným do pohnutých dob národních dějin, 
husitství a počátků protireformace. V jediném 
svém románu Bělohorští mučedlníci se poku
sil včlenit obraz regionálních dějů z historie 
východočeského městečka Solnice v letech 
1627-31 do širokých souvislostí právě probíha
jící třicetileté války. V jeho dějové složce se 
projevila snaha po historické věrohodnosti 
pomocí přímých výkladů, využíváním míst
ních archivních dokumentů i přejímáním au
tentických událostí a jejich aktérů. Souběžně 
s tím je však patrné i úsilí aktualizovat smysl 
minulých dějů a účelově je představit jako 
poučný předobraz soudobých politických a so
ciálních rozporů (např. rozvržením kladů a zá
porů v kresbě postav, mezi nimiž nejodpudi
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vější je pokrytecký jezuita). V tomto duchu ze
jména v povídkách z husitské doby (Jan Želiv- 
sky, Na Radkově a v knize Historické povídky) 
líčí Š. tragické konflikty jako první zápas, 
v němž se střetly „ideje starého věku s idejemi 
humanity a svobody“. Jako překladatel poezie 
stál volbou autorů a děl blízko májové škole: 
po Meissnerově eposu Žižka, v jehož předmlu
vě zdůraznil podíl demokratických myšlenek 
a solidarity národů na vzestupu lidstva, po prů
kopnickém zájmu o francouzské dělnické bás
níky a pozornosti věnované bulharské národní 
písní se zaměřil hlavně na dílo H. Heina (Kni
ha písní a Atta Troll v Š. tlumočení byly první
mi úplnými českými překlady těchto děl). Pro 
B. Smetanu, s nímž se stýkal od 1863, a za jeho 
přispění vytvořil českou podobu libret Dalibo
ra a Libuše, která původně německy napsal 
J. Wenzig. U příležitosti návštěvy belgického 
korunního prince v Praze přeložil belgickou 
hymnu, tzv. Brabangonnu (Nár. listy 16.5. 
1881), vzniklou za povstání proti Holanďanům 
1830. Š. rozsáhlá publicistická činnost byla od 
70. let spjata hlavně s časopisy Ríp a Podřipan, 
jemuž vtiskl značnou literární úroveň. Sám 
psal i články o literatuře a kritiky, zejména sou
stavně sledoval díla J. Nerudy a J. Vrchlického, 
jehož talent vyzdvihl už v referátu o alma
nachu Anemónky a jejž celý život pokládal za 
básnického genia. Se Š. veřejnou kariérou 
souviselo několik politických brožur, v nichž 
v mladočeském duchu vyzýval k samostatné
mu českému podnikání a tvorbě národního 
kapitálu (proti ekonomické nadvládě Němců 
a Židů), kritizoval nedostatečnou vzdělanost 
obyvatelstva, povrchnost českého vlastenectví 
a celkovou ochablost národního života. - V ru
kopisu údajně zůstaly básnické sbírky Zvuky 
doby a Listy sežloutlé (ukázky v časopisu Ko
leda 1878); jako nepříliš oprávněné se zdá 
přičítat Š. autorství zábavných příruček Nejno
vější a nejúplnější tajemník lásky a dvorný 
společník. Vzory k dopisům milostným... 
(1891, pseud. Jaroslav Květenský) a zejména 
Nová květomluva (b. d., 1898, pseud. Miloslav 
Květenský).
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jar. Květenský, Jaroslav 
Květenský, J. Květenský, Květenský; E., E. Š. I PŘÍ
SPĚVKY in: Budoucnost (1881, proslov k 30. výr. 
dělnické jednoty Budislav v Roudnici → Akademie 
29, 1925/26, příl. Rudé květy); sb. Cyril a Metoděj 
(Brno 1864); Čes. obzor literární (1867); sb. Dělnic
tvo sobě! (1886); Hlas (1863); Hlasy od Oharky 



(Louny 1890); Hudební revue (1909,1916); Jarý věk 
(1886); Jitřenka (Polička 1882); Koleda (1878); Kvě
ty (1865-81; 1866 PP Jan Želivský a Na Radkově, 
1867 B Rychtář ze Semanína, P Dceruška čarodějni
ce a studie Poezie dělnictva francouzského, s ukáz
kami); Lada (1863-64); Lumír (1863); Lumír (1866, 
P Mladá Čechie); Lumír (1873-78); Máj (1903); alm. 
Na pomezí (Teplice 1885); alm. Národ sobě (1880); 
Nár. listy (1868, 1880-90, 1917); Obrana; Osvěta 
(1871-87); sb. Padesát let Umělecké besedy 
1863-1913 (1913); Památník Jednoty Říp v Roudnici 
n. Lab. 1872-1897 (1897); Památník podřipského So
kola roudnického (1888); Pamětník Sokola lomnic
kého na Jičínsku (1890); Pamětní list na oslavu stole
té památky vzniku divadla ve Vysokém n. Jiz. (1886); 
Pamětní list slavnostní sjezdu všesokolského v Praze 
(1887); Podřipan (Roudnice 1870-1918); Rodinná 
kronika (1862-64, mj. překlady bulharských nár. pís
ní); alm. Ruch (1868); Říp (Roudnice 1870-84); Slav
nostní list k odhalení pomníku J. Baráka (1885);Svo
boda (1867-73); Šotek (1880, č. 4 konfiskováno pro 
Š. protijezuitskou B Za tři sta let); Wanderer (Vídeň 
1863-66); Zlatá Praha (1864-65); Zlatá Praha 
(1893); Ženské listy (1885, 1913); - posmrtně: Lit. 
rozhledy (1927, D Proslov, ed. H. Siebenschein); ant. 
Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (2000, ed.
I. Wernisch). I KNIŽNĚ. Beletrie: Básně (1866); 
Bělohorští mučedlníci (R 1867); Na Říp (B 1868); 
Historické povídky 1, 2 (1874, 1875). - Překlady: 
A. Meissner: Žižka (1864); J. Wenzig: Dalibor (1868; 
krit. vyd.1944,ed.J.Bartoš) + Libuše (1881; krit. vyd. 
1951, ed. J. Bartoš); H. Heine: Kniha písní (1873) 
+ Atta Troll (1874); A. Wilbrandt: Gracchus, tribun 
lidu (1876). - Ostatní práce: O významu českého so- 
kolstva v národě našem (1886); Pamětní spis (okres
nímu zastupitelstvu v Roudnici, 1887); Poznejme se! 
Napravme se! (1889 ← Podřipan 1889);V čem spočí
vá síla národa (1889); O nynějších poměrech našeho 
školství obecného (sněmovní řeč, 1891). I SCÉNIC
KY. Překlad: D. G. Girardin: Návrat z hrobu (1865). 
| KORESPONDENCE: Redakce: Dva Š. dopisy 
Švagrovskému (z 1904),Výr. zpráva Kuratoria Měst
ské galerie Augusta Švagrovského a Podřipského 
muzea Karla Rozuma v Roudnici n. Lab. (1940) → 
Kulturní měsíčník litoměřického okresu 1979, s. 100 
a 128; H. Siebenschein: Před padesáti lety (A. Staškovi 
z 1917), Lit. noviny 5,1930/31 č. 20;in Vrchlický v do
pisech (j.Vrchlickému z 1889 a 1893;1955,ed.A.Pra- 
žák); in V. Hálek: Dopisy 1849-1874 (V. Hálkovi 
z 1874; 1963, ed. F. Batha);M. Pokorná: Listy z mládí 
(J. Gollovi z 1866-68, úryvky), sb. Jaroslav Goll a je
ho žáci (2005, s. 635). I REDIGOVAL časopis: Pod
řipan (1874-84,1886-96); knižnici: Sbírka proslulých 
politických spisů všech národů a časů (1873,2 sv.). I

LITERATURA: • ref. Básně: * * (V. K. Šembera, 
dub.), Wanderer (Vídeň) 4.1.1866; J. Martinec, Lu
mír 1866, s. 30; an., Květy 1866, s. 72 •; • ref. Bělo
horští mučedlníci: an., NL 20. 2. 1867; an., Pražský 
deník 25. 2. 1867; an., Boleslavan 1867, s. 40 •; an. 
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(V. Hálek): ref. překl. H. Heine: Kniha písní,NL 3.3. 
1874 → Sebrané spisy 4 (B. Kočí, 1907) a O umění 
(1954); • ref. překl. H. Heine: Atta Troll: an., Lumír 
1874, s. 276; -th., Slovan 1874, s. 226 •; V. Červenka: 
Styky Jana Nerudy s Roudnicí, Říp 1884, č. 11-28; 
V. Kulík: Heine a my, Stopa 2, 1911/12, s. 374; • 

k sedmdesátinám: -k., Máj 11, 1912/13, s. 602; an., 
Zlatá Praha 30,1912/13, s. 598; -n-, Zvon 13,1912/13, 
s. 684; J. B. (Borecký), Topičův sborník 1, 1913/14, 
s. 44; an., Čes. svět 10, 1913/14, č. 1 •; an. (j. Hora): 
k pětasedmdesátinám, Podřipan 31.8.1918; • nekro
logy: H. (J. Hora) a Jan Lob., Podřipan 21.12.1918; 
p., Topičův sborník 6, 1918/19, s. 183; an., Zvon 19, 
1918/19, s. 211 •; H. Siebenschein: E. Š., Čes. revue 
1926, s. 20 + Š. a Pařík (vůdce české menšiny na Lito- 
měřicku), Čes. revue 1927, s. 9 + Dvě knihovny 
(o Š. dětství), tamtéž, s. 93 + Neznámý dopis Smeta
nův (E. Špindlerovi), Čes. revue 1928, s. 12 + Ein un- 
bekannter Goetheubersetzer (o Š. rukopisných po
kusech z doby studií s ukázkou B Věno), sb. Xenia 
Pragensia Ernesto Kraus... oblata (1929, s. 272) 
+ Před padesáti lety (o Š. koresp.s A. Staškem),LitN 
1931, č. 20 + Ještě jednou Goethe a Š., ČMF 1931, 
s. 202; R. Illový: Z revoluční poezie francouzské 
(o Š. studii v Květech 1867), PL 13. 10. 1935; vč: 
S. a Vrchlický, LidN 26.10.1935;V. Červenka: K lite
rární činnosti E. Š. v Roudnici, Podřipský kraj 1937, 
č. 1; P. E (Eisner): Zu Bedřich Smetanas Dalibor, 
Prager Presse 5. 7. 1938; č.: E. Š., NO 18. 12. 1938;
M. Očadlík: Vznik Smetanovy zpěvohry, in Libuše 
(1939, s. 71); F. Strejček: Tři básníci revolučního roku, 
sb.Z doby Nerudovy (1959, s. 193,199);in J. Neruda: 
Dopisy 3 (1965, 15 dopisů Špindlerovi z 1876-88); 
an.: E. Š., sb. Literární tradice na Litoměřicku (OnV 
Litoměřice 1965, s. 22); J. Macek in Říp a jeho po
krokové tradice (1968); M. V. Kratochvíl in Čechy 
krásné, Čechy mé (1981, zejména s. 72,86); R. Voná- 
sek: Dalibor včera, dnes a zítra, Opus musicum 1982, 
č. 4; M. Pokorná: Listy z mládí, sb. Jaroslav Goll a je
ho žáci (2005).

ll

Václav Špinka
* 13. 9.1796 Habry u Havlíčkova Brodu
† 7.2.1842 Praha

Prozaik a básník, překladatel, knihtiskař a nakladatel.

V mládí se podepisoval i vlasteneckými jm. 
Věnceslav Š., resp. Václav Horomír S. Bývá 
uváděno chybně datum narození 13. 8.1797. - 
Pocházel údajně z nižší šlechtické rodiny s pří
domkem z Trebníku (Trebníka). Základní 
vzdělání získal v rodišti, od 1807 studoval gym
názium v Německém (Havlíčkově) Brodě, po
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té tzv. filozofii v Praze. Započatá studia teolo
gie v Praze nedokončil; od 1819 se věnoval 
knihtiskařství u J. Vetterlové, spravující prona
jatou Arcibiskupskou knihtiskárnu. 1832-38 
zde působil jako faktor (do 1836 společně 
s T. Kubelkou), poté byl až do konce života je
jím nájemcem (ředitelem). Díky svému zájmu 
o literaturu se spřátelil s četnými českými spi
sovateli (F. L. Čelakovský, J. K. Chmelenský, 
J. Malý, J. S. Presl, J. N. Štěpánek, K. A. Vinařic- 
ký aj.), kteří se scházeli k pravidelným rozho
vorům (tzv. Š. akademie, s žertovnou titulatu- 
rou a přezdívkami) v jeho bytě. Zemřel na 
tuberkulózu. - Po jeho smrti se vdova Anna 
Š. (roz. Vlčková, později provd. Vetterlová, 
1809-1869) pokusila ještě tiskárnu udržet, ale 
záhy ji byla pro špatné hospodaření nucena 
postoupit firmě Synové Bohumila Haase.

Časopisecky publikoval Š. jednak nepočet
nou poezii (např. veršované hádanky), jednak 
drobnější beletristické žánry (anekdoty, epigra
my, exempla) a naučné články. Míru původnos
ti těchto prací nelze vždy přesvědčivě určit. 
Podle cizích předloh Š. napsal i rozsáhlejší pró
zy: po vzoru W. Scotta loupežnickou povídku 
Krčma v lese, která jako lidová četba vycházela 
ještě na konci 19. století, podle H. Claurena vý
chovnou povídku Smilnice, vražednice, žhářka, 
a přece jen nešťastné děvče. Přeložil žánrový 
obrázek z venkovského prostředí J. H. D. 
Zschokkeho Eliška a Osvald. Pokusil se i o pře
klad dobově populární německé veselohry: 
z jeho dvou překladů her A. Kotzebuea pronik
la Liška nad lišku zejména na ochotnické scény, 
kde se hrála ještě v 2. polovině 19. století.

ŠIFRA: Sp-ka (Rozmanitosti). I PŘÍSPĚVKY in: 
Dobroslav (1820, 1822); Hyllos (1820-1821); Roz
manitosti (1817-1820; 1818 Smilnice, vražednice, 
žhářka, a přece jen nešťastné děvče); - posmrtně: 
ant. Píseň o nosu (2005, ed. I. Wernisch). I KNIŽ
NĚ. Beletrie: Krčma v lese a Zločinec skrze ztrace
nou čest. Dva pravdiví příběhové (PP 1830; P Zloči
nec... napsal A. J. Landfras); Citové obyvatelů měst 
pražských při dosazení na stolici arcibiskupskou. 
Ondřeje Alojsia... hraběte Skarbek... (B 1834).- 
Pfieklady: an. (A. Kotzebue): Starý vozka Petra tře
tího (1819 ← Hyllos 1818; prem. 1823); an. (J. H. D. 
Zschokke): Eliška a Osvald aneb Vystěhování se 
štyrviských obyvatelů (1820 ← Dobroslav 1820); 
W. Scott: Puritáni (1841);- posmrtně: A. Kotzebue: 
Liška nad lišku (1854, prem. 1833). I KORESPON- 
DENCE:in K.A.Vinařického Korespondence a spi
sy pamětní 2 (Vinařickému z 1835-38; 1909, ed. V. O. 
Slavík). I

LITERATURA: • nekrology: an., Pražské noviny 
10.2.1842; J.M. (Malý),Čes. včela 1842,s. 67 •;Fr. D. 
(Doucha): ref. překl. W Scott, Čes. včela 1843, s. 256;
J. B. Pichl: Vlastenecké zpomínky, tamtéž 1877, s. 109 
→ Vlastenecké vzpomínky (1936, s. 50); V. Zelený in 
Život Josefa Jungmanna (1881, s. 315);M.Tarantová: 
Ohlas díla W.A. Mozarta v českém obrození (mj. o Š. 
překl. Mozartova životopisu v čas. Hyllos), Zprávy 
Bertramky. Jubilejní výtisk ke 40. výročí založení 
Mozartovy obce (1967, s. 20); viz též heslo Josefa 
Vetterlová.

dt, vpb

Václav Špinka (nakladatelství) 
viz in Josefa Vetterlová

Anna Spinková (nakladatelství) 
viz in Josefa Vetterlová

Antonín Šrámek
* 3.1.1894 Moravské Kynice (Moravské 

Knínice) u Tišnova
† 13.2.1972 Brno

Prozaik lyrického založení, autor povídek a kroni- 
kářských románů s vesnickou a historickou temati
kou; básník.

Narodil se jako nejmladší z dvanácti dětí v ro
dině drobného rolníka a zedníka. Po měšťan
ské škole v Tišnově vystudoval odbornou sta
vitelskou školu při státní průmyslové škole 
v Brně (1909-14, půlroční odborná praxe v Tá
boře 1912). 1915 narukoval a přes Vídeň, Uhry 
a Halič se dostal na ruskou frontu. 1917 utrpěl 
průstřel hlavy, v bezvědomí byl převezen do 
Lvova a později do Vídně (konec války jej za
stihl v továrně na střelivo u Vídeňského Nové
ho Města). Po válce krátce působil v Zemském 
stavebním úřadě v Brně a v poradně pro sta
vební řemesla (odbor architektury), poté jako 
stavitel u různých podniků, 1927-33 měl samo
statnou stavební firmu v Židlochovicích (zde si 
1930 postavil domek), za krize přišel v exekuci 
o majetek a 1933 se vrátil s rodinou do Brna. 
Zprvu žil z příležitostné kancelářské práce 
a honorářů, od 1934 se opět uchytil ve stavi
telské profesi; specializoval se především na 
stavbu vil, domků a hospodářských zařízení 
a těmto stavebním oborům věnoval i několik 
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