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Plzeň a počátky knihtisku

Viktor Viktora

Poprvé ve své historii vstoupila Plzeň do evropských souvislostí v sedmdesátých
letech 15. století. Jedinečným průvodcem jí byl knihtisk. Dostala se tak do společnos-
ti takových měst, jako byly například Mohuč (zde knihtisk svou cestu začínal), Bam-
berk, Štrasburk, Kolín nad Rýnem, Řím, Basilej, Augšpurk, Vídeň, Benátky, Milán, Paříž,
BudapešŅ, Krakov… Do roku 1500 začaly tiskárny pracovat v téměř 250 městech Evro-
py. V českých zemích se postavila Plzeň do čela skupiny měst, kterou tvořily Vim-
perk, Brno, Olomouc a posléze Praha.

Každého pozorovatele samozřejmě zajímají počátky. V Evropě má jednoznačné
prvenství mohučský Johann Gutenberg. V roce 1454 byl ve Frankfurtu nad Mohanem
distribuován mistrný výtisk jeho bible o 1282 stranách – Biblia latina. Ve světě patří
prvenství Číňanům, kteří již na konci 6. století znali základy techniky knihtisku.

VraŅme se však k Plzni, protože díky ní se český národ vřadil po bok Němců, Švý-
carů, Italů a Francouzů do vrcholného kulturního kontextu 15. a 16. století, jehož zá-
klad nesporně knihtisk tvořil. Proč právě Plzeň se stala „kolébkou“ českého knihtis-
ku? Ironií osudu tu měla základní úlohu její tradiční konzervativní orientace, která
velela nepodlehnout ranému husitskému chiliasmu, podle jehož přesvědčení vzejde
obroda zničeného nemravného světa z pěti měst světla – Plzně, Klatov, Žatce, Loun
a Slaného. Protihusitský i protijiříkovský postoj Plzně byl diktován jejím ekonomickým
uvažováním. Prosperující město si udrželo jako jediné v Čechách obchodní spojení
s Norimberkem a přes něj se západní Evropou, ale také expandovalo v obchodu do
Uher. V Plzni na rozdíl od Prahy a mnohých českých měst nedocházelo k radikálním
politickým zvratům. Klidné, stabilní ovzduší podpořené přízní císaře Zikmunda i pa-
pežské kurie mohlo přát tak náročné investici, jakou byl knihtisk. Nezanedbatelné
byly právě styky s Německem, kde se knihtisk šířil. Konečně druhý pobyt pražské
kapituly (1467-1478), která odtud řídila záležitosti katolické církve v Čechách, dával
podněty k usazení knihtisku, který byl velmi dobrou administrativní oporou i myšlen-
kovou silou.

Počátky českého knihtisku ovšem jsou poznamenány „historií skoro detektivní“.
Hlavní slovo v ní má knihověda. Od dob Josefa Dobrovského planul spor o prvenství
knihy, jíž český knihtisk začínal. Navíc není známo ani jméno prvního tiskaře. V po-
čátečním období plzeňského knihtisku byly vytištěny čtyři knihy:

– Statuta provincialia (Souhrn ustanovení pro [českou] provincii, také jsou označo-
vána jako Statuta synodalii Arnesti – Souhrn synodálních ustanovení Arnoštových,
1476), jde zřejmě o nejstarší plzeňský tisk, souhrn norem, jimiž se řídil vnitřní život
církve v Čechách, sestavil jej Arnošt z Pardubic v roce 1439, 

– Missale Pragense (Pražský misál, také označován jako Missale ecclesiae Pragen-
sis – Misál pražské diecéze, 1479), soubor mešních textů, 

– Agenda Pragensis (Pražská obřadní kniha, 1476-1479), texty církevních obřadů
prováděných mimo mši,

– Kronika trojánská (asi po 1476), autorem byl messinský soudce Guido de Colum-
na (de Colonna), dílo napsal v roce 1287, v době Karla IV. byla Kronika přeložena do
češtiny.

Od vystoupení Josefa Dobrovského byla vedena diskuse o Kronice trojánské.
Modrý abbé určil rukopis, z něhož byl tisk sázen. Choval jej klášter Osek u Duchcova,
text byl přepsán v roce 1468. Datum je uvedeno v rukopise, Kronika je také vysadila.
Diskuse se vedla o technických možnostech – mohl tiskař v témž roce vysázet
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obsáhlý svazek a vytisknout? Hypotézy například uváděly, že osecký klášter měl
úzké styky s klášterem plaským, ten měl v Plzni svůj dům. Rukopis mohl být zapsán
v Plzni. Zkoumaly se typy liter, z nichž byla Kronika sázena, sledovaly se další
podrobnosti (nerovné zakončení řádek v pravé části zrcadla – sloupci textu –
svědčily o tiskařově nezkušenosti). Kronika se řadí námětem k zábavným dílům, jde
navíc o námět světský – obléhání a dobytí Tróje. Samo dílo má důležité postavení v
předrenesančním literárním vývoji. Jako první národní tisk byla Kronika kuriózní i v
tom, že ignorovala biblickou či jinou církevní tematiku. Všechny ostatní první národ-
ní tisky k této tematice směřovaly. Zásadní závěr shrnula Emma Urbánková. Potvrdila
domněnky Josefa Dobrovského, Karla Rafaela Ungara, Pavla Josefa Šafaříka a v roce
1970 uveřejnila shrnující studii, jež prvenství přiřkla Statutům a Kroniku posunula za
ně. Se zásadní polemikou vystoupil Pravoslav Kneidl o šest let později. Argumentoval
mimo jiné exaktně, především průsvitkami papíru, na nějž se tisklo. Každý výrobce
umisŅoval na síto, na němž se z kašovité hmoty prosíval arch papíru, svou drátěnou
značku znázorňující nějaký zjednodušený obrazec. Značka se pak vcelila do archu.
Po několika letech se síto opotřebovalo. Při jeho výměně se měnila i podoba značky.
Podle toho lze určovat dobu výroby papíru a odvozovat dobu tisku. Podle Kneidla
průsvitky odkazovaly k šedesátým létům. V poslední době se touto problematikou
zabýval Kamil Boldan. Jeho zjištění, které bude publikováno ve sborníku Minulostí
západočeského kraje, je pro zastánce roku 1468 tristní. Posunuje tisk Kroniky až do
let 1485-1486. Mizí sen o Plzni jako osmém evropském městě knihtisku a o českém
národu jako o čtvrtém národu, který začal s tištěním knih. Pokud se týká dalších prvo-
tisků (za prvotisk považujeme každý tisk vytištěný do roku 1500 včetně), lze uvést
dvojí vydání Nového zákona (nedatováno) a Pasionálu (kolem 1476).

Na přelomu 15. a 16. století začíná éra slavných tiskařů. Mikuláš Štětina zvaný Ba-
kalář (zemřel před rokem 1520), absolvent krakovské univerzity, pocházel ze Sloven-
ska. Jeho prvotisky jednak sledovaly náboženskou linii – Život Adama a Evy (1498),
Žaltář (1499, 1508), překlad Thomase von Kempen O následování Krista Pána (1498),
jednak se dostávaly ke světské tematice zábavné – Podkoní a žák (1498) – nebo při-
cházely poprvé se závažnou informací o Palestině a islámu – překlad spisů Bernhar-
da von Breidenbach Traktát o zemi svaté a Život Mohamedův (obojí 1498). Ve Štěti-
nově tiskárně bylo vytištěno programové prohlášení národního humanismu – před-
mluva (je nazvána Přípis knězi Jírovi) Viktorina Kornela ze Všehrd k překladu traktá-
tu Jana Zlatoústého Knihy o napravení padlého. Šlo o soubor dvou traktátů Janových
a dvou traktátů Cypriánových. Oba autoři se řadí mezi církevní otce. Druhý traktát
Janův (O tom, že žádný uražen býti nemuož) přeložil Řehoř Hrubý z Jelení. Vše bylo
vydáno v roce 1501. O koncepčnosti Štětinovy činnosti svědčí i další unikátní překlad
– první svědectví o objevení Ameriky, dílo Ameriga Vespucciho Spis o nových ze-
mích a novém světě (asi 1506), bylo přeloženo bezprostředně po svém vydání.

Jan Fencl-Mantuán (před 1500 – 1544-1545) byl Plzeňan. Absolvoval lipskou univer-
zitu. Za svého pobytu v Norimberku vydal v roce 1518 devět tisků. Frantova práva
(v originálu Frantovy práva), jsou základním dílem, z něhož se mohla odvíjet renesan-
ční podoba české literatury. Ještě uveïme Spis o nemocech morních od Jana Černé-
ho či text kompaktát. V Plzni pak vydal několik učebnic, s nimiž pracovala městská
škola. Šlo o mluvnické a slovníkové příručky. Byla to unikátní záležitost, protože o učeb-
nicích na školách se ani nezdálo.

Jan Pekk (původně Hans Ulbeck, zemřel asi 1531), pocházel z Norimberka, odkud
se datovala jeho spolupráce s Janem Fenclem. V pětiletí 1526-1531 se zaměřil na tisky
souvisící s praktickým životem – Velmi užitečná knížka mládencóm, kteří v latin-
ským, českým i německým jazyku prospívati chtí (1526) měla připojen i trojjazyčný
slovníček, Naučenie krátké obojí řeči, německé a české (1531) je první konverzační
příručkou u nás, Albrechtova Lékařství koňská (1527) byla první zvěrolékařská pří-
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ručka. O všestrannosti Pekkova editorského zájmu svědčí i vydání traktátu Jana Husa
Počíná se spis o řádném manželství (1528). Rada zhovadilých zvířat člověku (1528) se
hlásí k oblíbené didaktizující tematice středověku a humanismu. Konečně soubor
aforismů, sentencí, výroků a reflexí antických autorů a Franceska Petrarky, který se-
stavil Jan Češka, Kniha výborná o člověku všelikého věku (1528) a prestižní tisk Nové-
ho zákona (1527) dokumentují široce rozevřený vějíř zájmů tiskaře, ale i čtenářů.

Po Pekkově smrti knihtisk v Plzni ustává. S nevýraznou produkcí se s pomocí Jana
Fencla pokusil vystoupit Tomáš Bakalář – jeho tiskem například byla kniha modliteb
Zahrada duše – Hortulus anime(!) (1533). Tiskárna byla vzápětí prodána do Prahy a její
minulost již připomínaly jen litery používané v tiscích Bartoloměje Netolického a Jiří-
ho Melantricha z Aventýna. Německá selská válka, turecké vpády zasahující do Uher
i Dolního Rakouska přerušily obchodní styky Plzně. Pozvolna nastupující konfesijní
nevraživost a nesnášenlivost pak Plzeň vřadily do zákrytu běžně prosperujících měst.

Knihtisk se zde znovu objevil v roce 1878. Tehdy se v Plzni usadil pražský Němec
Josef Johann Morgensäuler. Výjimečně vydal několik českých modliteb a příležitost-
ných písní, jinak byla jeho produkce tištěna německy a nepřekročila rámec podprů-
měru. Z něho také vycházely texty německy psaných nepůvodních, ale oblíbených
her Jana Nepomuka Komárka, spolumajitele tiskárny.

Krásná kniha 
na počátku 20. století

Ilja Šedo

Od počátku knižní kultury je jejím doprovodným jevem snaha o provedení doko-
nalého artefaktu. /.../ Devatenácté století... znamená... dobu výrazného úpadku knižní
kultury v oblasti současné produkce. Zprůmyslnění celého tiskařského procesu... po-
zvedlo kvantitativní ukazatele do nebývalé výše. Úměrně s tím však poklesla kvalita
tisku. V oblasti knižní vazby se zcela opustila individuální, na zakázku zhotovovaná,
a převládla tzv. nakladatelská, jež ji umožnila /.../ zlevnit a zjednodušit. Přes několik
vynálezů nových grafických technik lze v souvislosti s ilustračním uměním hovořit
o klesající úrovni. Několik výjimečných projektů za účasti známých umělců nemohlo
stav poklesu zvrátit. Rovněž typografie rezignovala v zájmu kvantity na poučení ze
slavných časů knihtisku. /.../

I když je možné klást první pokusy o krásnou knihu do poloviny 19. století, vlastní
proces se v Čechách odehrál až v jeho posledním desetiletí. /.../ 

Teprve nástup umělecké generace 90. let 20. století přináší nové pohledy a myš-
lení, které výrazným způsobem přetváří výtvarnou kvalitu knihy /.../ Skupina [výtvar-
níků, kritiků a spisovatelů] se záhy soustředila na knižní kulturu a prostřednictvím
nové edice Knihovna Moderní revue (v letech 1895-1924 bylo vydáno 75 svazků), sta-
novila zcela nová estetická kritéria knižního umění. Rozhodující bylo první desetiletí
ediční činnosti. Před vlastním založením edice byly vydány roku 1895 dva svazky,
z nichž ten druhý, Prostibolo duše Arnošta Procházky, můžeme považovat za první
bibliofilský tisk v pravém slova smyslu. /.../ Výtvarníci sdružení kolem Moderní revue,
např. Karel Hlaváček, Zdeňka Braunerová, František Kobliha, Miloš Klicman, Hugo
Kosterka, František Bílek, V. H. Brunner, R. J. Marek, T. F. Šimon a později z nové gene-
race Josef Váchal, Jan Konůpek, František Kysela, Max Švabinský a Josef Čapek ve

5



svých dílech jak pro Moderní revui, tak i pro další nová nakladatelství vytvářeli krás-
né knihy a mnohé bibliofilské tisky, jež jsou i dnes chloubou knihoven a sběratelů.
Vedle tzv. kamenných nakladatelství vznikala a působila malá soukromá nakladatel-
ství, která daleko ochotněji a programově vydávala bibliofilské tisky často vynikající
úrovně... 

Je nutno zmínit poslední, ovšem nikoliv co do významu, činitel, který bibliofilský
počin Arnošta Procházky dovedl k široce organizované platformě. Tím je Spolek čes-
kých bibliofilů... Od samého počátku se aktivně podílí svojí vydavatelskou činností na
zkvalitnění knižní produkce a zaměřuje se samozřejmě na tisk bibliofilských titulů...
Nepřetržitá činnost spolku přinesla veřejnosti mnoho desítek bibliofilských tisků, jež
jsou dokladem vzrůstající úrovně pěstění krásné knihy v Čechách.

Bibliofilské tisky jsou v Plzni spjaty především s osobností výtvarného umělce Jose-
fa Hodka (1888-1973). V prvním desetiletí 20. století se seznámil s nově objevenou
technikou dřevorytu, jejíž výtvarné možnosti mu otevírají dveře ke krásným knihám...
Po válce začíná Hodek učit v Plzni... na typografické odborné škole. Zde se setkává
s dalšími důležitými osobnostmi plzeňského knihtisku, tiskaři Emanuelem Petlanem
a Václavem Vackem. V téže době začíná mladý vydavatel Vladimír Žikeš (1906-1980)
realizovat svůj odvážný ediční program. Svoji edici Věž navrhl značně velkoryse.
První svazek, báseň Antonína Bebra Tristan a Isolda, mu ilustroval a upravil František
Kobliha (1877-1962). Všechny svazky edice vydával Žikeš ve 125 číslovaných exem-
plářích, s podpisy autorů či ilustrátorů na části nákladu, jež zhusta bývala vázána
předními knihvazači: Ludvíkem Bradáčem (1885-1947) a Karlem Šilingerem (1891-
1963). Hned u druhého svazku (Gabriel Hanotaux: Bibliofilové) spolupracoval s Jose-
fem Hodkem, který mu udělal frontispice... V edici Věž jako další svazky vyšly Emau-
sy od Jaroslava Marii (pseudonym Jaroslava M. Mayera) vyzdobené opět Františkem
Koblihou, dále básně Edvarda Valenty Zrána s litografií Aloise Bílka (1887-1961) a po-
sledním – pátým – svazkem byla poezie opět Antonína Bebra Moře s dřevořezem
Karla Živného (1899-1974). Vladimír Žikeš se pokusil vydávat další bibliofilskou edici
Hekaté, v níž však uvedl pouze jeden svazek, text francouzského spisovatele J. Bri-
cauda Černá mše, který sám přeložil. Josef Hodek k němu udělal krom frontispice
ještě tři dřevorytové ilustrace. Připomeňme ještě spolupráci Vladimíra Žikeše s Kar-
lem Dyrynkem (1876-1949), jenž mu řadu titulů upravoval a pravděpodobně dohlížel
i na tisk, neboŅ Žikeš často tiskl v Praze ve Státní tiskárně, kde byl Dyrynk ředitelem.

Josef Hodek se po zkušenostech u Vladimíra Žikeše sám pustil do vydávání biblio-
filských tisků. Svoji edici nazval Proměna – podle povídky Miloslava Nohejla (1896-
1974), vydané v roce 1926... Josef Hodek vydával svazky pravidelně k závěru roku
a posílal je jako svérázné novoročenky. První čtyři svazky vydává pod jménem své
ženy Marie Hodkové, teprve od pátého svazku se uvádí jako vydavatel... Všechny kni-
hy sám ilustroval dřevoryty nebo litografiemi.

Další významnou edici začalo produkovat Sdružení západočeských výtvarných
umělců krátce po svém založení v roce 1925. První bibliofilský tisk byl vydán ovšem
mimo edici v roce 1926 a šlo o soubor deseti grafických listů Aloise Moravce (1899-
1987) s úvodem Bohumila Polana (1887-1971).

Vlastní edice Stín vycházela v letech 1931-1936 v jedenácti svazcích a v roce 1940
byl vydán ještě jeden svazek pod redakcí básníka Karla Vokáče (1903-1944) s ilustra-
cemi plzeňských výtvarníků – Josefa Hodka, Bohumila Krse (1890-1962), Jana Konůp-
ka (1883-1950), Jaroslava Krátkého (1889-1969) a Jiřího Trnky (1912-1969). V roce 1937
vydalo Sdružení mimo edici jako druhou bibliofilii básně Jana Šnobra Prameny jara
v luxusním velkoformátovém provedení.

Vedle větších vydavatelských počinů byly v Plzni učiněny další významné pokusy
o bibliofilie. Jednak to byl Kroužek bibliofilů a přátel grafiky, jenž vydal v roce 1928
v upomínku na zájezd Spolku českých bibliofilů do Plzně fejeton Miloslava Nohejla
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Kniha se rodí ve sličné úpravě učitelů odborné školy typografické Emanuela Petlana
a V. Skřivana. Zmínění učitelé měli značný podíl na formování nových tiskařů a v rám-
ci výuky realizovali celou řadu velmi zdařilých bibliofilských vydání. Za všechny
uveïme esej Bohumila Polana Básníkův stín s ilustracemi Josefa Hodka, text Franka
Weniga Otec syna poučuje s výzdobou Josefa Skupy (1882-1957), básně Luïka Pika
Tři z milionu s kresbami Františka Václava Eisenreicha (1892-1969) a povídku Marie
Majerové Hledání domova s dřevoryty Václava Karla (1902-1969).

Zdařilou bibliofilii vydal jako první svazek edice Pilsnensia profesor Karel Škába
(1888-1947) v roce 1927. Vybrané básně Bernarda Guldenera ilustroval Josef Skupa.
Druhým svazkem byly Dvě mužské povídky Miloslava Nohejla s ilustracemi Jana Ko-
nůpka, vydané roku 1930. Na památku Karla Škáby vydává v roce 1948 Hanuš Sovák
výbor jeho překladů z provensálštiny Má Provence jako 4. svazek edice Pilsnensia.

Mimo oficiální vydavatelské a tiskařské prostředí stojí neobyčejně zajímavá osob-
nost Antonína Bardouna, jenž ve třicátých letech soukromě vydal a vytiskl na svém
lisu nejméně sedm bibliofilských tisků... Vedle svých prací publikuje básně Petra Bez-
ruče, vzpomínky Josefa Vrby a Jana BešŅáka.

Nelze na tak malém prostoru zmapovat osudy plzeňských bibliofilských tisků. Není
také prozatím kompletní dostupnost všech titulů. Přesto alespoň jen zmínkou připo-
meňme vydavatelské dílo V. J. Krýsy (mnohasvazková edice Páteční sloupky), výtvar-
nici Alenu Helmhackerovou (provdanou Koenigsmarkovou) spojenou s edicí Boj,
půvabnou bibliofilii Miloslava Švába Tobě zpívám v úpravě Jaroslava Votlučky (1913-
1996), spolupráci Miloslava Mattase s výtvarníkem Františkem Michlem (1901-1977)
či tisky Mojmíra Herolda.

Z krátkého období poválečné svobody jsou známy tři bibliofilské tisky. Přátelé bás-
níka Karla Vokáče, popraveného nacisty, vydali básně Posledním dechem s výzdo-
bou Josefa Hodka, Vlastivědné nakladatelství Marie Lábkové se k bibliofilskému pro-
gramu přihlásilo textem Sylvy Boháčové-Žikešové Šel Velký pátek po Čechách... Pro
sjezd faktorů československých tiskáren byl vydán úpravný text Ladislava Lábka
Traktát o plzeňských impresorech. 

To byly dlouhou dobu poslední bibliofilské tisky vydané v Plzni... Soukromé tiskár-
ny byly znárodněny a na veškerý tisk byl zaveden přísný dohled... A v neposlední řa-
dě sama výlučnost, exkluzivita, nízký náklad a s tím související i značná cenová ná-
kladnost bibliofilií představovaly pro tehdejší režim principy předem hodné k odsou-
zení.

V době, kdy komunistický útlak na krátkou dobu poněkud polevil, se pokusilo Zá-
padočeské nakladatelství o vydání bibliofilského tisku. Byly vybrány Verše Marie
Majerové a jako výtvarník byl šŅastně zvolen Karel Svolinský (1896-1986). 

Další osud plzeňské bibliofilie je spojen s několika výtvarníky, kteří se v podstatě
neoficiálně pokoušejí znovu oživit krásnou knihu. V Plzni se objevuje v osobě Stani-
slava Juríka (1948-1993) výtvarník s velkým citem pro knižní grafiky. Jeho bibliofilie
jsou spojeny se jmény básníků Josefa Hrubého, Jana Vodňanského a Jiřího Žáčka.
Vedle jejich textů vydával i svoji vlastní tvorbu. V ní se naplno projevila Juríkova poeti-
ka, s níž zaznamenával např. hlasy ptáků. Počátkem osmdesátých let se také Bujár-
kové (starší a mladší, oba Vladimírové) pokoušejí o bibliofilský tisk s výtvarným do-
provodem v suchých jehlách Vladimíra Bujárka mladšího a Zdenek Bugáň (1957) ilus-
truje a vydává bibliofilii v šedesáti exemplářích. Je příznačné, že si oba vybrali verše
Josefa Hrubého, který je dodnes velkým inspirátorem bibliofilských tisků.

Větší rozvoj bibliofilií je umožněn teprve se změnou společenského systému v ro-
ce 1989 a souvisí s ustavením školských zařízení soustředěných na knižní kulturu.
Nejprve se pokouší vychovávat absolventy, kteří by se dokázali orientovat v knižní
kultuře, katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty ZČU. Práce studentů, kteří
pracovali pod vedením Milana Hese (1945-2002) či Naděždy Škardové, byly vydává-
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ny jako bibliofilie v nákladech sta exemplářů. Později je však výuka zaměřena ve
spojitosti s Bedřichem Zákosteleckým více na knižní vazbu a její řemeslné provede-
ní. I mezi jejími absolventy se díky přirozenému talentu a výtvarnému citu objevují
nové osobnosti s pochopením pro bibliofilie. Práce Miloslava Třísky (1976), aŅ již je
vytváří sám či s přáteli (např. Davidem Charvátem), vykazují velmi kvalitní a výtvarně
zdařilé provedení. Část jeho výtvorů se řadí spíše do kategorie autorských knih, ale
zejména tituly vydávané v nakladatelství Křivule jsou plnohodnotnými bibliofilskými
tisky.

Další soukromé nakladatelství Konvent vede grafik Jiří Poslední v Chotěšově. Již
několik vydaných bibliofilií svědčí o úspěšné snaze o krásnou knihu, kterou ve spo-
jení zejména s básnířkou Karlou Erbovou dokáže v soukromých podmínkách pro-
dukovat.

Na Západočeské univerzitě byl v roce 2004 zřízen Ústav dějin umění a designu,
který pod vedením doc. Josefa Mištery značnou část výuky soustřeïuje na záležitosti
knižní kultury a oborů s ní souvisejících...

Pro své členy vydává Středisko západočeských spisovatelů edici Vernisáž, která
však zůstává bez výraznějších ambicí k naplnění plnohodnotné bibliofilie.

Z velkých nakladatelství se vydávání bibliofilských tisků věnuje cílevědomě malá
skupina nadšenců sdružených kolem občanského sdružení Pro libris, existujícího při
Knihovně města Plzně. Redaktorkou je Jana Horáková, výtvarnou stránku má na sta-
rosti Václav Malina a grafickou úpravu Helena Vendová. Jejich krásné tisky z edice
Zrcadlo jsou vypraveny, alespoň v nákladu sto výtisků z celkového počtu dvou set,
s originálními ilustracemi, opatřeny ruční vazbou a v poslední době také papírovou
kazetou (autorka Ivana Vyhnalová – pozn. red.) Básnické texty domácích nebo zahra-
ničních autorů vycházejí v zajímavé dvojjazyčné úpravě.

Zatím ojedinělým pokusem bylo vydání textu Karla Klostermanna Na cestě k do-
movu nakladatelstvím Fraus. Jelikož se na vydání podíleli kmenoví redaktoři Pro lib-
ris Jana Horáková a Václav Malina, je výtvarné i formální pojetí tisku velmi podobné
produkci edice Zrcadlo... Podobné hledisko lze uplatnit i na cyklus tisků Kalendáře
plzeňské vydávané od roku 1997. Lze jen litovat, že se nakladatel neodhodlal... k vý-
raznějšímu projevu.

Přes řídkost, ojedinělost a ve svém výsledku spíše průměrnou úroveň (až na čest-
né výjimky) lze na Plzeňsku vysledovat stoupající zájem o krásnou knihu. Zejména
v oblasti vzdělávací můžeme s velkou nadějí pohlížet do budoucnosti... A krásná
kniha si zaslouží péči a soustředění, neboŅ není lepší artefakt, který dokáže poskyt-
nout člověku tak mnohostranný kulturní zážitek.

In: Plzeň – město krásné knihy. Bibliofilie plzeňské provenience včera a dnes, 
Pro libris, Plzeň 2006

Plzeňská literární kritika 20. století 

Bohumil Jirásek

Literární kritika má ve svém vývoji řadu podob. Chtěla informovat o knižních no-
vinkách, chtěla se s poučením obracet k autorovi nebo ke čtenářům, chtěla porovná-
vat jistý ideál nebo normu s podobou díla, chtěla se vcítit do autorova nitra a pocho-
pit jeho záměr, chtěla být příležitostí pro vyjádření velikosti kritikova ducha, který je
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poměřován s duchovní velikostí sledovaného autora atd. Někdy chtěla být kritika jen
pokorným a zasvěceným služebníkem literatury, jindy vůdcovským hlasem, který ji
chtěl vést a usměrňovat.

Kritika se může zaměřovat na krásu jazyka uměleckého díla, na jeho morální
hloubky a poslání, na filosofické aspekty, na citové jemnosti lidské dimenze, na vztah
k tradici i k novátorství, k době i nadčasovosti, k domovu i ke světu, k politice i mimo
politiku, zkrátka v kritice se také zrcadlí životní postoj a krédo kritikovo, jeho duchov-
ní velikost – nebo i malost. Kritik může být velkorysý nebo puntičkářský, může být
vědomě prorokující nebo malicherně přízemní. Může oceňovat velikost autorovy vý-
povědi nebo ji může také nevidět, nevnímat nebo i zlomyslně a zákeřně degradovat.
Tedy kritik může leccos – ale také nemůže všechno. Vždycky tu zůstane umělecké
dílo a budoucnost má možnost stále se vracet ke vztahu dílo – kritik a posuzovat ve-
likost díla i velikost kritikovu. Kritický soud může zapadnout, ale dílo nikoliv, nebo
může zapadnout dílo, ale prozíravý soud kritikův zůstane živý jako důkaz jeho přes-
ného soudu o uměleckých i jiných kvalitách díla. Vztah mezi kritikem, dílem a auto-
rem nemusí být také věčným soubojem, ale může být vzájemným hledáním smyslu
umění, jeho vývoje a perspektiv. Jde tedy o dobrodružné prolínání uměleckého a kri-
tického snažení, v němž bude stále poměřován vztah umění k životu, touha po este-
tickém uchopení a prožívání světa a lidská touha po poznání, lásce a kráse. 

Někdy se také hovoří o kritice celonárodní a regionální. Může se to vnímat jako
dělba práce na kulturním poli, někdy to bude však chápáno jako výsostná kritika
celonárodního významu – a okrajová kritika lokální, která nemá předpoklady
povznést se výše. Může to být pravda, nebo to může být také přezírající despekt.
Máme také kritiku, která zřetelně spojuje tyto dva póly, regionální a celonárodní.
Nám je takovým typem kritik Bohumil Polan, který není nějakým regionálně omeze-
ným kritikem, i když celý život v regionu žil a pro jeho kulturní rozmach pracoval.
Překračoval však kulturní život regionu, vstupoval se samozřejmostí do kulturního
života celonárodního, byl zván do celonárodních literárních porot, psal do regionál-
ních i celonárodních časopisů a především: vyslovoval soudy, které byly citlivou vý-
povědí o literárním díle a které trvají a mají nadčasovou platnost. Žádnou hranici me-
zi regionální a celonárodní kritikou neznal a měřil všem autorům stejně.

Kritika v rámci společenských zápasů může také sledovat nikoliv jen vnitřní kvality
díla, ale i jeho vazby na společenské dění. Tyto ideologické aspekty musíme brát také
na vědomí, aŅ už se s nimi ztotožňujeme nebo nikoliv. V Plzni například do maturity žil
a ještě i později do plzeňského tisku přispíval kritikami Julius Fučík. Nehodláme posu-
zovat politické a ideologické postoje Fučíkovy, které budou v proměnách doby dopro-
vázeny radikálně proměnnými postoji i k autorovi. Nechceme nevidět, jako minulý
režim, co nám není po chuti a co se nevejde do předem vymezené ideologické dog-
matiky. Kdysi nebylo vhodné nebo žádoucí o některých autorech psát avědět. Z toho
bychom si měli vzít poučení, ale také jít rozumnější a vědečtější cestou. Dějiny nás po-
učují, ale nedávají nám právo je falšovat. Vždycky však pro nás bude mít širší zázemí
hlubší prostor umělecké kritiky než zúžený prostor kritiky ideologické.

Jak se mění a vyvíjí doba, mění se i požadavky na dílo kladené. Mění se tedy i kri-
tický pohled na dílo. Některé bude v posloupnosti času nabírat nové významy, jiné
bude dokumentem o době svého vzniku nebo jiné bude zase poselstvím a budeme
je chápat jako nadčasové nebo jak se také říká – nesmrtelné. Některé dílo také s do-
bou svého vzniku umře. /.../

Bohumil Polan
vl. jménem Čuřín (18. 11. 1887 Plzeň – 25. 7. 1971 Plzeň)
Zabýval se literaturou regionální i celonárodní. Byl také běžně přijímán jako kritik

celonárodního významu. Celý život však žil v Plzni a pro její kulturní rozvoj učinil

9



mnoho. /.../ Polan věnoval svoji první publikaci mladistvému dílu S. K. Neumanna.
V době studií na Polana působili zvláště básník Josef Holý a kritik a historik umění
František Žákavec. Doba generace buřičů jej přivedla dále k zájmu o dílo Fráni Šrám-
ka, Karla Tomana aj. Od roku 1905 publikoval básně, stati o literatuře, recenze, a to
v různých časopisech a listech mimoplzeňských (Práce, Časopis pokrokového stu-
dentstva, Lumír, Samostatnost, Pokroková revue, Nové Čechy, Kmen, Hollar, Literární
noviny, Kritický měsíčník, Svobodné noviny, Nový život) i plzeňských (Pramen, Nová
doba, Pravda). Uspořádal také výbory z díla Vítězslava Hálka, St. K. Neumanna, Fráni
Šrámka, Karla Vokáče aj. Napsal řadu statí o autorech soudobé české literatury (např.
o Jaroslavu Seifertovi, Vladislavu Vančurovi, Františku Hrubínovi, Vladimíru Holanovi,
Josefu Horovi, Oldřichu Mikuláškovi, Jiřím Kolářovi, Ladislavu Stehlíkovi aj.). Bohumil
Polan je oceňován jako citlivý kritik interpretační, se šaldovskými požadavky vcítění,
porozumění a chápání, s důrazem na estetické a etické hodnoty díla, s oceněním díla
ve vztahu k světu a k člověku. Reprezentuje vzácné a příkladné sepětí kritické práce
regionální a celonárodní. Regionální tvorbu chápe jako součást celonárodního úsilí,
a proto na ni klade náročná měřítka z hlediska celonárodního vývoje literatury...
Nepřijímá epigonství, patriotismus a lokální velikášství. Ve stati Průřez města v pro-
filu charakterizoval plzeňskou letoru nekompromisně a výrazně jako „nepřístupnou
výkyvům náladovým a také ne dost schopnou vášnivého zaujetí citového a hazardu
myšlenkového“. Svou náročnou, ale i zdůvodněnou kritičností si získal často nevoli,
ale i respekt, který přesahoval i do kritiky celonárodní.

Karel Toman
vl. jménem Antonín Bernášek (25. 2. 1877 Kokovice u Slaného – 12. 6. 1946 Praha)
Karel Toman po období svého mladistvého anarchistického buřičství a po svých

bohémských toulkách po Evropě přišel s předsevzetím zakotvit a toto své rozhod-
nutí spojil s Plzní. Na přelomu let 1911-1912 se usadil v Plzni jako redaktor Plzeňských
listů, které byly v roce 1912 přejmenovány na Český deník. Toman své předsevzetí
naplňoval s vážností až překvapivou. Měl na starosti jazykovou péči o celé noviny,
psal recenze, překládal, navštívil také v Domažlicích umírajícího Jaroslava Vrchlic-
kého a napsal do listu o sklonu života této mimořádné osobnosti. Také v té době pil-
ně korespondoval se svou budoucí ženou Annou Wagenknechtovou a sděloval jí
obšírně svoje zážitky z Plzně... V dočasném období Tomanova kontaktu s Plzní si tedy
můžeme vyhraněný profil významného českého básníka doplnit o jeho kritickou čin-
nost, jíž se v tomto plzeňském prostředí také věnoval. 

Jan Vrba 
(10. 7. 1889 Klenčí – 28. 5. 1961 Domažlice)
Jan Vrba je svým zakotvením především spisovatel Chodska. V letech 1920–1924

redigoval plzeňský kulturní časopis Pramen a sokolský časopis Na stráž. Vrba je v šir-
ším povědomí znám jako populární prozaik s rozsáhlým dílem, méně je znám jako bás-
ník a nejméně svou kritickou činností spojenou především s plzeňským Pramenem.
Publikoval také vprozaické edici Karla Beníška Knihy československých spisovatelů
(1919-1923), vyšly zde jeho romány Boží mlýny, Jan Martin Šanda a Kniha zpřírody; další
Beníškovu edici Bystřina věnovanou poezii Jan Vrba přímo redigoval a jeho přispěním
zde jako druhý svazek vyšla básnická sbírka Vrbova Vpolední stráni (1921).

Jako redaktor Pramene kladl Jan Vrba důraz na spolupráci s předními českými spi-
sovateli a básníky, na kontakt s centrem, odmítal provincionalismus i sepětí s poli-
tickými stranami a literárními skupinami. Chtěl tedy aktivizovat kulturní regionální
síly a seznámit čtenáře s celostátními literárními a kulturními hodnotami i s literatu-
rou cizí. Ještě před vydáním Wolkrovy prvotiny v Plzni uveřejňoval v Pramenu jeho
básně. V roce 1922 v článku Osud „nové“ poezie však mění postoj k Wolkrovi a ne-
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ztotožňuje se s jeho formulací proletářské poezie. Vrba naopak směřuje k netřídní-
mu náboženskému pojetí lidskosti, spravedlnosti a bratrství. V třicátých letech se pak
přikláněl k tradicím selství a k pravicovým politickým směrům... Vrba šel tedy více
cestou sociální spravedlnosti než cestou politických výbojů. V období dvacátých let
kriticky přijímal agrárnickou politiku, v třicátých letech – v období aktivizace komu-
nistické politiky zase vyzdvihuje zemědělce, venkovana.

V Pramenu III, č. 7, v roce 1922 na s. 333-334 recenzoval např. knihu Miloslava
Nohejla Veliká radost.

Emil Felix 
(23. 11. 1889 Koloveč – 12. 10. 1956 Plzeň)
Emil Felix od roku 1918 trvale působil jako středoškolský profesor v Plzni. Vedle

pedagogické činnosti se intenzivně věnoval badatelské činnosti v oblasti literární
historie jako žák Jaroslava Vlčka a Arne Nováka. Zdůrazňuje národní vlastenecké hle-
disko, úctu ke kulturní tradici. Je pozitivisticky přesný a důkladný, se zrodem literár-
ního díla zkoumá i souvislosti životopisné, neopomíjí ani hlediska psychologická
a estetická.

Věnoval se především důkladnému studiu regionální literatury Plzeňska a Chod-
ska (Literární Plzeň v obryse I – 1930, II – 1933, Svatováclavské motivy v plzeňské lite-
ratuře – 1929, Josef Vojtěch Sedláček – 1936, Dva buditelé J. V. Sedláček a J. F. Sme-
tana – 1937, Básnický odkaz Bernarda Guldenera – 1938, Jan František Hruška. Život
a dílo – 1927, Hruškův památník – 1936).

Velkou řadu recenzí, vtipných i břitkých, uveřejňoval v plzeňském tisku, v revui
Plzeňsko, v Českém deníku, ale i mimo Plzeň v Lidových novinách, Národních listech,
Lidových listech.

Metodicky vychází z pozitivismu, z úcty k materiálu a k faktům, hledá vazby mezi
životem a dílem, avšak vedle látkového základu a východiska dospívá i k závěrům
ideovým a formálním, které spojuje s hodnotami estetickými.

Na prahu čtyřicátých let vydal Chodsko v našem písemnictví (1940), Milenky
českých básníků (1940) a Kytici milostné lyriky od Kollára k Máchovi a sérii fejetonů
Plzeňské pivo v literatuře (1939). Svým zaměřením zdůrazňoval v těžké době své
vlastenecké cítění.

Např.: v Lidových listech 17. 9. 1926 publikoval recenzi románu Josefa Kopty Hlídač
a jeho dvojník (Román o kletbě lži)

Julius Fučík 
(23. 2. 1903 Praha – 8. 9. 1943 Berlín)
Julius Fučík žil v Plzni od svých deseti let, zde studoval a maturoval (1921), v roce

1921 odešel na studia do Prahy, do Plzně se vracel k rodině a k přátelům a přispíval
do plzeňských časopisů – do komunistické Pravdy (v letech 1922-1924) a do literár-
ního měsíčníku Pramen (1924-1926). V Pramenu referoval především o pražských di-
vadlech. V plzeňské Pravdě také uveřejnil rozsáhlý kritický posudek druhé sbírky Ji-
řího Wolkra Těžká hodina, kterou nazval Knihou generace a ocenil Wolkrovo místo
v nástupu proletářské poezie. Minulý režim oceňoval jeho ideové postoje aplikované
také v oblasti literární historie a literární kritiky a kladné reportáže o Sovětském sva-
zu. Z jeho děl si můžeme připomenout V zemi, kde zítra již znamená včera, V zemi
milované, Reportáž psaná na oprátce, Stati o literatuře, Božena Němcová bojující,
O Sabinově zradě, Chůva aj.

Julius Fučík své kritické názory vymezuje jasně ideologicky, nejen vydáním Repor-
táže psané na oprátce se stal vzorem a modlou marxistické kritiky a komunistické
ideologie. Bez hodnotících peripetií a krajních výkyvů v postojích k Fučíkovi chceme
připomenout jeho kritickou činnost spojenou s plzeňským publikačním zázemím.
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Za plzeňskou uměleckou kritiku považujeme nikoliv úzce uzavřenou regionální kri-
tiku, ale kritiku otevřenou a vstupující do kritiky celonárodní. /.../ Zajímají nás tyto přesa-
hy literatury i kritiky mimo rámec regionu a kontakty s vývojem literatury i kritiky s ce-
lonárodní problematikou, s estetickými, etickými i dalšími požadavky nad regionální
izolací, která by neměla být nikdy programem. Regionální literatura i kritika by měla být
jen výrazem dělby práce a nositelkou regionální specifiky. Necháváme bez komentáře
také dobové ideologické aspekty, které jsou zrcadlem doby a jejích snah či iluzí v oblas-
ti umělecké tvorby i ve vymezování kritických požadavků na ni kladených. /.../

Připomněli jsme si odkaz literárních kritiků, jejichž životy a dílo jsou uzavřeny. Je-
jich odkaz však má pokračování v generacích dalších. Ke kritickému dílu Bohumila
Polana, které přesáhlo do období po druhé světové válce, se přiřadilo dílo Václava
Jílka, nejvíce však orientovaného na regionální literární historii. Podobně Miloslav
Šváb od svého vědeckého studia literární historie příležitostně směřoval k regionál-
ní literární kritice. Od sedmdesátých let se objevují v literární kritice jména Viktora
Viktory, Bohumila Jiráska, Jiřího Staňka, Ladislavy Lederbuchové, Jany Sovákové, Jiřího
Zahradnického, Vladimíra Gardavského, Bohumila Tesaříka, Karla Součka aj. Jejich
kritické práce jsou rozptýleny do Plzeňského deníku, pražského Tvaru, do sborníku
Minulostí západočeského kraje, nově založeného časopisu Spektrum aj.

In: Souboje s Apollónem – Literární kritika, Knihovna města Plzně, Plzeň 1998

Knižní produkce na Plzeňsku 
na přelomu tisíciletí – regionální 
nakladatelé a vydavatelé v letech 
1990 – 2010

Martina Ouřadová

Nakladatelská tradice má na Plzeňsku historické kořeny a její stav v období, které
tento přehled mapuje, vychází z předchozího vývoje a společensko-politických udá-
lostí doby. Po přelomovém roce 1989 skončil direktivní způsob řízení nakladatelské
politiky. Ten se vyznačoval vymezením vydávané produkce. Obecně lze říci, že exis-
tovala monopolní vydavatelství, která vydávala určitý žánrový okruh literatury, pra-
covala s přídělem papíru a deviz na zahraniční tituly. Titulový plán nakladatelství byl
limitován a ideologicky schvalován nadřízenými orgány. 

Nakladatelství přímo nerozhodovala o své ediční a finanční politice, potlačována byla
obchodní stránka, včetně propagace. V rámci těchto omezení se ale výrazně uplatňovala
role jednotlivých redaktorů z hlediska vybavení knih, významná byla role ilustrátorů na-
příklad u dětských knih, které měly vysokou uměleckou úroveň. Uplatňována byla snaha
ovydávání – dnes bychom řekli – neziskových titulů. Výsledkem byl hlad veřejnosti po
knihách, vysokonákladové tituly i ceněné postavení knihy ve společnosti. Pokud se kniha
ocitala pod okrajovým cenzurním dohledem, plnila zástupné kulturně politické poslání. 

Se změnou politického systému omezení padla, se změnami ve struktuře společ-
nosti v roce 1990 tento systém skončil. Pro první roky tohoto období je charakteri-
stický vznik nových vydavatelství a zároveň zánik stávajících subjektů. Problémy nej-
dříve pocítila předlistopadová, tzv. kamenná nakladatelství, která se nedokázala
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rychle přizpůsobit konkurenčnímu prostředí. V oblasti Plzeňska šlo o Západočeské
nakladatelství, které se na změny pokusilo zareagovat tím, že na konci roku 1989
založilo edici Bakalář. Edice měla postupně představit významné plzeňské rodáky,
a to ze samizdatu, exilu i oficiálně vydávané tvorby. Ediční skladba se rozšířila, ale
přes tyto snahy vydavatel – město Plzeň – rozhodl o jeho postupné likvidaci. Ta pro-
bíhala od roku 1991 do roku 1993. Zároveň však na Plzeňsku vznikala nakladatelství,
která rychle naplnila regionální trh a mnohdy překročila jeho hranice. Životnost těch-
to nových subjektů byla různá. Některé končí po krátkém období a po vydání jedné
či dvou publikací, další své místo na trhu obhájily a fungují dodnes.

Jako první vznikly v roce 1990 nakladatelství Moudrá sova, NAVA a Středisko zá-
padočeských spisovatelů, následující rok pak Fraus, Granát, Kletr a Vydavatelství Zá-
padočeské univerzity. V roce 1992 vzniká Formát, který po třech letech působnosti
končí, stejně jako Moudrá sova, která však nadále funguje jako knihkupectví. V roce
1993 se na nakladatelském trhu objevuje Beta – Dobrovský a Ševčík, nakladatelství
silné a stabilní, a též Mustang, který ale již v roce 1998 zaniká. V dalším časovém
sledu vznikají nakladatelství Cykloknihy (1994), Laser (1994), Irena Kastnerová (1998),
z nichž poslední jmenované již také nefunguje. V roce 2000 vznikají Pressfil Cart, s.r.o.,
Starý most a Tripolia, kterou v roce 2009 kupuje vydavatelství Fraus. Jako poslední
z vybraných nakladatelství regionu vzniká ECIT Plzeň, a to v roce 2003.

Tento výčet představuje výběr zástupců širokého spektra nakladatelů Plzeňska,
následující přehled přináší jejich stručné „životopisy“:

Beta – Dobrovský a Ševčík
Nakladatelství vzniklo v roce 1993 spojením dvou firem. Pavel Dobrovský sídlí

v Praze, Jiří Ševčík v Plzni v Sedláčkově ulici. Převážnou část produkce tvoří překla-
dová literatura, historie a špionážní literatura, encyklopedie, obrazové publikace,
beletrie, kuchařky, knihy s tématikou zdraví i průvodce. Ročně vydává do 50 titulů.
Vlastní knihkupectví má toto nakladatelství na mnoha místech po celém Česku. 

Cykloknihy
Nakladatelství vzniklo v roce 1994 s názvem Cykloturista, později Cykloturistika. Ten-

to název byl spjat především s vydáváním stejnojmenného časopisu, jež bylo koncem
roku 2002 předáno vydavatelství V-Press, s.r.o. Současnou hlavní náplní firmy je vydá-
vání knih s cyklistickou a především cykloturistickou tematikou a cestopisů. Zaklada-
teli a majiteli jsou Jiří a Vladimíra Říhovi. Ročně nakladatelství vydává do pěti titulů.

I. K. – Irena Kastnerová
Nakladatelství, jehož zakladatelkou a majitelkou byla Irena Kastnerová, vzniklo

v roce 1998, sídlilo v Plzni, v Koterovské ulici. Zaměřovalo se na mapování zajímavých
lidských osudů a na profily výrazných osobností, vydalo např. knihy od Jiřího Šanto-
ry Divadelní návraty či od Ireny Kastnerové Luboš Hruška a zahrada jeho duše. Roč-
ně vydávalo omezený počet titulů a pravděpodobně již ukončilo svou činnost.

ECIT PLZEŇ
Nakladatelství vzniklo v roce 2003, sídlí v Plzni ve Vojanově ulici. Majitelem je Ing.

Jaroslav Šváb. Zaměřuje se na místopis a historii Plzeňska, na vydávání zeměpisných
a reklamních pohlednic, včetně jejich souborů.

Formát
Nakladatelství vzniklo v roce 1992, sídlilo ve Starém Plzenci, v Hálkově ulici. Vydá-

valo regionální a odbornou literaturu, např. Plzeňské pověsti a legendy či Výpravy do
historie města Plzně apod. Svou činnost ukončilo v polovině 90. let.
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F.S. Publishing – František Spurný
(od r. 2007 APEX-ART)
Vydavatelství plzeňského spisovatele a publicisty, které uvádí na trh drobné knižní

publikace v nízkých nákladech. Takto byly vydány např. dvě publikace (almanachy)
pro Klub mladých autorů (2000, 2001), sborník kreseb Karikatury slavných plzeňské-
ho autora Miroslava Šmída, soubor memoárových povídek z muzikantského prostře-
dí Zdeňka Bláhy Lidé a lidičky hornobřízští, sbírka básní česko-australské spisova-
telky Hany Gerzanicové Kam cesty vedou, básně Kateřiny Nové Adieu, poezie Vero-
niky Veselé Mandala, publikace dr. Jana Štýbra Aura a drahé kameny, vědecká práce
švédského kosmologa Pavla Voracka Co je to čas a další publikace jako např. barev-
ný Katalog II. členské výstavy Společenstva českých knihařů nebo Ohlédnutí 2001
spolku pro podporu pěstounských rodin atd.

Galerie města Plzně
Vydává především katalogy k výstavám, v roce 2007 založila edici Imago et ver-

bum, vydává ročně až tři tituly publikací umělecky spojujících beletristickou tvorbu
s výtvarným uměním.

Granát
Nakladatelství vzniklo v roce 1991, sídlí v Horní Bříze. Zakladateli a majiteli jsou Jiři-

na Háková a Ing. Jaroslav Hák. Mezi první výtvarně zaměřené tituly patřil Český be-
tlém Karla Franty, Lázeňské pozdravy Adolfa Borna, Kresby Oty Janečka, často s do-
slovy či texty Františka Nepila. Granát vydává domácí autory a publikace s tematikou
cestovního ruchu (pohlednice, prospekty a kalendáře), ale také o výtvarném umění,
např. soubory reprodukcí a katalogy. Vyšlo tu např. Macourkovo a Bornovo Rodinné
album, Dobrá a ještě lepší jitra Františka Nepila, Srpen s bejbinkou téhož autora a ta-
ké další jeho díla. Ročně nakladatelství vydá do tří titulů.

Kletr – Ing. Ladislav Řežáb
Nakladatelství vzniklo v roce 1991 a sídlí v Plzni. Specializuje se na vydávání turis-

tických průvodců, map a regionálních vlastivědných publikací, vydává též publikace
odborné, např. z oblasti geologie. Významným nakladatelským počinem Kletru je
série knížek dětských obrázků – Města a obce očima dětí, která vznikla na základě
společného projektu škol a místních úřadů. Obrázky do ní přispělo 699 dětí z Česka,
Bavorska a Egypta. Kromě klasické knižní produkce vydává nakladatelství řadů
informačních tiskovin z turistickými a přírodovědně naučnými informacemi.

Koniáš – Ing. Miroslav Morávek
Plzeňské nakladatelství sídlilo v Toužimské ulici. Firma se zabývala vydáváním

knih, beletrie, periodických publikací a ostatní vydavatelskou činností. Současná
ediční činnost není známa.

Laser
Nakladatelství vzniklo v roce 1996, sídlí v Plzni v Úslavské ulici. Zakladatelem a ma-

jitelem je Tomáš Jirkovský. Nakladatelství se zaměřuje především na vydávání knih
z oblasti sci-fi, fantasy, hororů a militarií. Ročně vydává okolo deseti titulů.

Moudrá sova
Nakladatelství vzniklo v roce 1990, sídlilo v Plzni, zprvu v Rabštejnské ulici, poté na

Klatovské třídě. Zakladatelem a majitelem je Petr Basl. Specializovalo se na dětskou
literaturu a literaturu pro mládež. Začínalo omalovánkami a slovníky, vydalo např. Ně-
mecko-český a česko-německý příruční technický slovník, poté různé chronologic-
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ké přehledy, např. Čeští králové či Dějiny evropských zemí, pak publikace různých
žánrů. Ročně tu vycházelo okolo dvou titulů a svou činnost ukončilo koncem 90. let.

Mustang
Nakladatelství vzniklo v roce 1993, sídlilo v Plzni v Kotkově ulici. Založil ho Ing. Vá-

clav Škubal. Začínalo s vydáváním především válečné literatury. Uvádělo také edici
beletrie, kde vycházela díla amerických autorů, historickou literaturu a memoáry.
Nakladatelství skončilo svou činnost v roce 1998.

Nakladatelství Fraus
Nakladatelství vzniklo v roce 1991 a sídlí v Plzni v Goethově ulici. Zakladatelem je

Ing. Jiří Fraus, dnes člen představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů.
Nakladatelství Fraus se zaměřuje na vývoj, produkci a prodej vzdělávacích materiálů
pro všechny typy škol primárního a sekundárního vzdělávání a na další vzdělávání
pedagogických pracovníků s cílem poskytovat komplexní profesionální služby. Na-
bídka zahrnuje široké portfolio produktů od tištěných učebnic přes audio-, videona-
hrávky a doplňky až po elektronické produkty a služby. Ročně vydává přes sto no-
vinek – nejvíce ze všech učebnicových nakladatelství a zhruba jeden milion kusů
publikací a ostatních nosičů. Řadí se tak mezi největší nakladatelství v ČR.

NAVA
Nakladatelství vzniklo v roce 1990, sídlí v Plzni na náměstí Republiky. Majitelem je

Ing. Ota Rubner. Od počátku své činnosti vydalo na pět stovek titulů různých žánrů,
aŅ už jde o českou nebo překladovou beletrii, literaturu faktu, biografie, poezii, litera-
turu pro děti a mládež, regionální literaturu či detektivní příběhy. Nakladatelství vy-
dává ročně okolo deseti titulů.

Perseus – Luboš Falout
Nakladatelství sídlilo v Plzni v Jablonského ulici. Nějaký čas vydávalo produkci

Střediska západočeských spisovatelů. V současné době již se pravděpodobně firma
ediční činnosti nevěnuje.

Petr Mikota
Vydavatelství sídlí v Plzni v ulici U Bachmače. Specializuje se na malonákladové

publikace a sborníky s vlastivědnou a historickou tematikou. Jde především o knihy
o hradech, tvrzích a zámcích. Zároveň zajišŅuje vydávání a prodej regionálních publi-
kací s vlastivědnou tématikou a odbornou literaturu s problematikou studia a ochra-
ny památek. 

Pressfil Cart, s.r.o.
Firma vznikla v roce 2000, sídlí v Plzni v Těšínské ulici. Zakladatelem a majitelem

je Jiří Václavovič. Vydává především odbornou literaturu a příručky, a to z oblasti
poštovnictví (např. Poštovní směrovací čísla všech obcí v ČR, pak také Adresář pošt
apod.), filatelie, poštovní historie apod., ale i beletrii, napři od J. Václavoviče Manželky
nás druhých. Ročně nakladatelství vydává do pěti titulů.

Pro Libris
Občanské sdružení Pro libris vzniklo v červenci 1998 s cílem podporovat vydávání

děl nekomerční regionální literatury. Sdružení pomáhá na svět takovým dílům, která
v běžných edičních podmínkách nemají naději na vydání – publikace regionálního
zaměření, sborníky, básnické sbírky, drobné prozaické formy či reprezentativní pub-
likace, v posledních letech také překlady (edice Zrcadlo). Založilo edici Ulita. Vydává
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také literární měsíčník Plž – Plzeňský literární život. Šéfredaktorem Ulity a Plže je doc.
Vladimír Novotný. Zázemí mu poskytuje Knihovna města Plzně.

RLA Stallion
Umělecká agentura. V jejím čele stojí Zdeněk Zajíček. Kromě jiných kulturních

počinů vydala od roku 2006 tři publikace pohádek a pověstí Markéty Čekanové
a Zdeňka Zajíčka s ilustracemi Vhrstiho, z nich vycházející edici Pohádky do kapsy
a Strašidelnou kuchařku Miroslavy Kuntzmannové.

Starý most
Nakladatelství vzniklo v roce 2000, sídlí v Plzni v Plaské ulici. Zakladateli a majiteli

jsou Zdeněk Hůrka, Petr Mazný a Ing. Petr Flachs. Most v názvu symbolizuje spojení
mezi minulostí a přítomností, slovo starý pak zaměření na vydávání knih s historic-
kými fotografiemi. Nakladatelství se specializuje především na díla s regionální té-
matikou. Má řadu publikací historických fotografií, leteckých snímků, ale vydává i be-
letrii a dětskou literaturu. Ročně vydává okolo pěti titulů.

Středisko západočeských spisovatelů 
Vzniklo jako občanské sdružení v roce 1990 vydalo almanachy (česko-bavorský

Mezi Radbuzou a Řeznou a několik víceméně bibliofilských tisků poezie – Melodie,
Milostné mosty, Volná sebrání, Krajina v nás). Na vydávání nekomerčních děl svých
členů u různých nakladatelů získává sponzorské příspěvky, granty a dotace. 

Tripolia
Nakladatelství vzniklo v roce 2000. Těžištěm jeho ediční práce bylo vydávání dnes

již klasických učebnic českého jazyka a literatury pro základní a střední školy Věry
Martinkové a dalších učebnic společenskovědního zaměření. Učebnice jsou opatře-
ny doložkou MŠMT ČR. Nakladatelství Fraus koupilo společnost Tripolia v lednu roku
2009. Rozšířilo tak svoji působnost na českém trhu učebnic především v oblasti
výuky mateřského jazyka na středních školách. Stávající produkce vychází stále pod
značkou Tripolia.

Karel Veselý
Knihkupectví a nakladatelství vzniklo v roce 1990 a sídlilo v Plzni ve Zbrojnické

ulici. Vydávalo především beletrii, monografie a literaturu pro děti a mládež a svou
činnost ukončilo definitivně v roce 2001. Dnes v těchto prostorách prodává knihy
NAVA.

Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni
Vzniklo v září roku 1991. Vydavatelská činnost ZČU vychází ze zásady umožnit pra-

covníkům a pracovištím univerzity seznámit veřejnost se svou odbornou činností
a jejími výsledky a poskytnout studentům a široké veřejnosti odborné texty, učební
texty, skripta a vědecké publikace. Předmětem vydavatelské činnosti ZČU je zejmé-
na vydávání neperiodických publikací didaktického charakteru určených převážně
pro studijní potřeby. Jsou orientovány na obory zajišŅované fakultami a mohou mít
lokální i celostátní určení. Publikační činnost rovněž zahrnuje vydávání odborných,
interdisciplinárních textů reprezentujících ZČU v pedagogické a vědeckovýzkumné
oblasti doma i v zahraničí. Ročně vydává přes 100 titulů.

Západočeské nakladatelství
Vzniklo původně pod názvem Krajské nakladatelství v Plzni v roce1950, ediční čin-

nost zahájilo v roce 1955, od roku 1965 neslo název Západočeské nakladatelství.
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Vydalo např. Dějiny Plzně, bylo vydavatelem sborníku Minulostí západočeského
kraje, ročně vydávalo okolo deseti titulů. Město Plzeň jako pozdější vydavatel pak
rozhodlo o jeho postupné likvidaci (1991-1993). 

Vybráno z knihy Jana Halady: Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006,
doplněno

Literární kritika počátku 21. století
a podoby současné literární reflexe
v plzeňském regionu

Vladimír Novotný

Rok 2000 sice žádnou oponou netrhl, ve srovnání s minulými desetiletími však prv-
ní dekáda nového věku přinesla – řečeno s laskavou nadsázkou – cosi jako zlatý
nebo stříbrný věk novodobé plzeňské a západočeské literární kritiky, resp. kritické
tvorby spjaté se západočeským literárním regionem. A to nejméně ze tří důvodů:

Jestliže se před rokem 2000 kritické podněty musely spokojit převážně s recen-
zentstvím, zvláště v Plzeňském deníku, nyní se sféra literárněkritického úsilí chvály-
hodně rozšiřuje, protože vznikají nové publikační možnosti. Na přelomu věku vy-
chází kulturní čtvrtletník Spektrum, v prvních letech třetího milénia je ještě vydáván
almanach Pěší zóna, po jejich postupném zániku však plzeňští a západočeští literáti
získávají svou pravidelnou tribunu v měsíčníku Plž – Plzeňský literární život. Na jeho
stránkách se objevují různé kritické žánry: nejen recenze, ale i portréty, medailony,
vlastní kritické analýzy, výjimečně i literárněhistorické studie, dále rovněž žánry
literární publicistiky, polemické glosy aj. Na nic takového předtím nebyl prostor.
Takto příznivé publikační možnosti neměla plzeňská literární kritika předlouhé de-
sítky let – de facto od zániku měsíčníku Pramen v roce 1928. Nelze v této souvislosti
pominout, že literární příspěvky, mj. precizně připravené a živě komentované edice
korespondence, se nadále objevují i ve sbornících Minulostí Západočeského kraje,
i když zde pochopitelně převažuje literárněhistorická reflexe odborné literatury. Dal-
ší významný prostor získala v roce 2011 plzeňská literární kritika v novém interne-
tovém časopisu Literární Západ.

Zůstaneme ještě u žánrové pestrosti nové plzeňské literární kritiky, opět spjaté
s inspirativními možnostmi publikování: zejména v Plzeňském deníku dál vycházejí
informativní recenze a glosy, dokumentující plzeňské literární dění, po dlouhé pro-
dlevě však dochází i na žánr knižního doslovu nebo knižního komentáře. Tento typ
literárněkritického hodnocení se systematicky začleňuje do nově založených kniž-
ních edic – nejprve do Ulity (Pro libris) a poté do Imago et verbum (Galerie města
Plzně), v nichž najdeme jak kritické minimedailony (ty figurují i v tradiční řadě Kalen-
dářů plzeňských), tak i studie balancující na rozmezí literárního díla a výtvarné tvor-
by. Poněkud nesoustavně se podobné knižní komentáře vyskytují i u jiných titulů, ze-
jména u básnických sbírek. Z časového odstupu je zjevné, že žánrová rozmanitost
plzeňské literární kritiky – z objektivních důvodů nejzřetelněji zastoupená v kritic-
kých rubrikách měsíčníku Plž – představuje v kontextu západočeské kultury napros-
té novum a současně vytváří inspirativní situaci pro reflexi regionální tvorby. Již zmí-
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něný internetový časopis Literární Západ rozšířil tuto žánrovou škálu ještě o rubriku,
v níž najdeme pravidelné literární sloupky. Všechny uvedené podoby kritiky výrazně
prohlubují zejména její komunikaci se čtenářskou obcí – a jistěže i s autorskými
osobnostmi města Plzně.

Sympatické publikační možnosti a neméně sympatická žánrová paleta na počátku
třetího tisíciletí spoluzpůsobily, že se literární kritice, týkající se knih plzeňských
autorů, začalo věnovat mnohem více zájemců, kteří přispívají k soudobému myšlení
o světě literatury (a do této oblasti patří i kritika literární) – a to včetně odborníků
mimo řady praktikujících literárních kritiků a publicistů (mj. Ilona Gruberová, La-
dislava Lederbuchová, Ivan Nikl, Marta Ulrychová…), jimž jsou věnovány samostatné
minimedailony. Je záhodno s uspokojením kvitovat, že na kritických rozborech se
podílejí autoři z různých generačních skupin, přičemž zejména ti mladší vnášejí do
svého hodnocení mnohdy osobité a poznovu i nemálo nonkonformní postupy a po-
stoje. V nové kritické tvorbě jsme svědky prolínání publicistických a interpretačních
hledisek, zčásti se dostává i na esejistická stanoviska, především se však kritické
pole – což je zjevné ve srovnání s předchozími obdobími – rozhojňuje o posuzo-
vatele spjaté s Plzní jen zčásti (např. během studií aj.). Vzhledem k nemile sporadické
reflexi tvorby plzeňských literátů v ústředních časopisech je zapotřebí vyzdvihnout
novou skutečnost, že ke kvalitě kritické reflexe přispívá i to, že kritiky či doslovy píší
rovněž někteří renomovaní kritikové nezápadočeští (mj. též Jan Suk a Jiří Valoch).
Kritické reflexi plzeňské literární tvorby to nesmírně prospívá: tito hodnotitelé totiž
dokáží odlišit tvořivý regionální svéráz od netvořivého provinčního nesvérázu. Proto
je přece kritika tady, kvůli tomu je na světě – i trpěna.

Ivo Fencl
Nar. 1964 v Plzni. Maturoval na gymnáziu v Blovicích, studoval ČVUT a Pedago-

gickou fakultu UK. Žije ve Starém Plzenci, pracuje však v Plzni. Své první prózy otiskl
v edici Rodokaps, knižně debutoval v roce 2001 prózou Smí zůstat, Kynžvart. Fencl
patří k nejplodnějším plzeňským literátům, v kvantitativním směru tak navazuje na
veleplodné meziválečné literární tvůrce Petra Fingala a Josefa Haise-Týneckého,
rovněž spjaté s literární Plzní. Jeho doménou je dobrodružná prozaická tvorba, autor
však zkoušel štěstí ve všech žánrech včetně poezie, fantaskně společenského
románu nebo editorské práce (úprava textu Christiana Heinricha Spiesse). Je též lau-
reátem Ceny Plže – Plzeňského literárního života.

Ivo Fencl představuje ve svých recenzních či recenzentských textech typ tzv. čte-
nářské kritiky, vycházející ze subjektivního čtenářského prožitku a v teoretické polo-
ze odkazující ke kategorii tzv. čtenářského očekávání – přičemž tento postulát uplat-
ňuje především ve svých kritických ohlasech literatury dobrodružné a vůbec popu-
lární; může se tedy vydatně opřít i o své vlastní beletristické zkušenosti s těmito
literárními sférami. V prvních ročnících Plže vytvořil rubriky s vtipnými názvy Triko
paní Ivany a Svetr MUDr. Zuzany, v nichž se vyznával i ze svých literárních, čtenář-
ských i jiných lásek.

Vladimír Gardavský
Nar. 1943 v Plzni. Vystudoval místní Vysokou školu strojní a elektrotechnickou. Jeho

celoživotním zájmem bylo a je amatérské divadlo, takže není divu, že má důkladně
zmapovaný divadelní život v Plzni v průběhu mnoha desetiletí: o divadelních před-
staveních pravidelně informuje a hodnotí je i v současnosti.

Zejména od začátku třetího milénia se Vladimír Gardavský stává též aktivní perso-
nou plzeňského literárního dění. Publikuje recenze knižních novinek a glosy z literár-
ního života v Plzeňském deníku, podílí se na vydávání měsíčníku Plž – Plzeňský lite-
rární život jako zástupce šéfredaktora, stále víc se věnuje i editorské a redakční čin-
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nosti v knižní edici Ulita (vyd. Pro libris), významný je i jeho editorský podíl na přípra-
vě antologie západočeské prózy a poezie Na dva západy (2010). Jeho recenze se opí-
rají ponejvíce o pisatelovo úsilí začlenit ten či onen knižní titul do scenérie plzeňské-
ho literárního a uměleckého života a z tohoto důvodu inklinují především k poloze
erudované kritiky publicistické, zdařile se vyhýbající nebezpečí školské suchopár-
nosti. 

Ivo Harák
Nar. 1964 v Brně. Absolvoval Pedagogickou i Filozofickou fakultu tamější Masary-

kovy univerzity, od roku 1990 působí na katedře českého jazyka a literatury Pedago-
gické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde vytvořil Centrum křes-
Ņanské kultury a v rámci jeho edičního programu vydává knížky mladých severo-
českých autorů. Žije v Benátkách nad Jizerou. Dřív než jako kritik si získal uznání jako
básník: debutoval již roku 1992, v současnosti píše i prózu, za připomenutí stojí přinej-
menším sbírka Měkké gumy (2006) a básně v próze Panel nebe (2008).

Ivo Harák dnes patří k nejvýznamnějším českým literárním kritikům, což potvrdila
jak kniha studií Nepopulární literatura (1999), tak i soubor novějších recenzí a kritic-
kých prací Býýýt odněkud (2010). Především ale jako jeden z mála neplzeňských kri-
tiků bedlivě sleduje a posuzuje západočeskou literární scénu a její knižní publikace
recenzuje v Plži – Plzeňském literárním životě, v Tvaru a jiných předních periodikách.
Inicioval též vydání antologie západočeské prózy a poezie Na dva západy. Harák je
typem analytického posuzovatele, usilujícího o kritickou interpretaci literárního díla
především „zevnitř“, je tudíž i typem kritika a básníka v jedné osobě. Jako první nezá-
padočeský autor byl vyznamenán Cenou Plže.

Helena Chýlová
Nar. 1961 v Plzni. Vystudovala Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plz-

ni, na níž již řadu let přednáší na katedře českého jazyka a literatury. Spolupracuje
také s plzeňským nakladatelstvím Fraus. Její specializací však není bohemistika
literární, nýbrž bohemistika jazykovědná, zejména základy staroslověnštiny a histo-
rické mluvnice. Plzeňská katedra v ní může právem spatřovat svou odbornou i peda-
gogickou budoucnost.

Od historické mluvnice a od autorčina zkoumání jazyka a uměleckého stylu našich
starších literátů je pochopitelně krůček pouhý k současné české literatuře a není
divu, že se Helena Chýlová o ni zajímá i jako erudovaná čtenářka, i jako příležitostná
recenzentka (v Plži), přičemž se zaměřuje v prvé řadě na tituly z oblasti literatury pro
děti a mládež. Dovede o nich psát s náročnou vlídností – ostatně právě tak, jak snad
odjakživa přistupuje i ke svým studentům a kolegům.

Bohumil Jirásek
Nar. 1931 v Pavlíkově u Rakovníka, maturoval na gymnáziu v Rakovníku, poté vy-

studoval obor čeština – ruština na Filozofické fakultě UK. Čtyři roky učil na Vysoké
škole ruského jazyka a literatury v Praze, poté pět let na Pedagogickém institutu
v Karlových Varech. Od roku 1965 žije v Plzni a působí na katedře českého jazyka a li-
teratury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Kromě bohemistické
odborné práce (připomeňme alespoň monografii o Josefu Hrubém) se věnuje též be-
letrii, zastupoval plzeňský literární region v Radě Obce spisovatelů a za své fejetony
získal Cenu Plže – Plzeňského literárního života.

Viktor Viktora napsal o Bohumilu Jiráskovi, že „jeho doménou je meziválečná lyri-
ka, zvláště její reflexívní prvky... Ve třetím dílu Dějin Plzně byl spoluautorem nová-
torské studie prvého syntetického pohledu na vývoj plzeňské literatury do roku 1948.
V podstatě znovuobjevil, rozebral a zhodnotil význam časopisu Pramen pro kulturní
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ovzduší v Plzni i pro vývoj české literatury. Monografie Ladislav Stehlík (1985), citlivě
interpretující básnické dílo i v jeho souvislostech s vývojem české lyriky, zatím vy-
tváří mezník v Jiráskově literárně historickém díle. B. Jirásek se také zabývá literární
kritikou. Jeho přemýšlivá a vyvážená stanoviska se především opírají o analytický
přístup k textu.“

Dagmar Kuncová
Nar. 1980 v Českém Krumlově. Absolvovala Pedagogickou fakultu Západočeské uni-

verzity v Plzni, poté učila český jazyk a literaturu na středních školách v Plzni a v Ro-
kycanech. Kuncová patří ke spoluzakladatelům internetového periodika Literární Zá-
pad (s podtitulem: Místo pro všechny západočeské psavce), založeného v roce 2011,
do nějž také přispívá, podílí se na jeho koncepci a spoluvytváří jeho perspektivy –
a který možná bude jednou ztělesňovat přítomnost západočeské literární scény. 

Recenze a úvahy Dagmar Kuncové představují typ tzv. čtenářské kritiky, přičemž
kritiky dozajista poučené a bystré. Své texty sice publikuje spíše příležitostně, umí
však – právě z čtenářského hlediska – posoudit jak lyrickou generační prózu, tak
i akční příběhy na rozmezí populární a tzv. pokleslé literatury. Dokáže tudíž reflek-
tovat nejenom jakýsi střední proud soudobé české beletrie, ale i ambiciózní literár-
ní díla, která tlumočí životní prožitky ze současnosti. Snaží se rovněž o maximální
čtenářskou sdělnost, opírající se o nadvládu analytického přístupu nad informa-
tivním.

Vojtěch Němec
Nar. 1983 v Chebu, kde žije. Ve svém rodišti maturoval a na Vyšší odborné škole

studoval angličtinu, měl v úmyslu studovat v Plzni, nakonec však zakotvil na Peda-
gogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde se rozhodl pro jedno-
oborové studium bohemistiky. Debutoval v Plži. Píše poezii, především však surreál-
ně imaginativní prózu, z níž prozatím vydal polyžánrová pásma Mozkobouře (2005)
a Uroboros (2008). V rukopise zatím zůstává jeho vrcholný raný opus – Opus pictum.
Několik let byl členem Střediska západočeských spisovatelů, je dvojnásobným lau-
reátem Ceny Plže.

Těžištěm Němcovy literární tvorby je v prvé řadě aktivita prozaická, mladý spiso-
vatel však prokázal své schopnosti kritického vhledu a kritické interpretace literár-
ních textů zejména v autorské rubrice Postludia, v níž po dva roky uveřejňoval na
stránkách Plže – Plzeňského literárního života kritické reflexe básnické a prozaické
produkce autorů spjatých se západočeským literárním životem. Dokonce i v rozbo-
ru fiktivního díla Němec umí přesvědčivě obhájit svrchovanou důležitost tzv. umě-
lecké, nikoli dokumentární autenticity uměleckého díla – a z tohoto pohledu posuzu-
je knižní opusy starších i mladších literátů. Někdy usiluje o razantní generační po-
hled, v jeho reflexích však převažuje důraz na negenerační hlediska. Autorovy kri-
tické texty jsou i polemikou se sterilním pozitivismem literární historie.

Vladimír Novotný
Nar. 1946 v Praze. Absolvoval Filozofickou fakultu UK, působil jako časopisecký

a nakladatelský redaktor. Od r. 1990 vědecký pracovník Ústavu pro českou literatu-
ru AV ČR, v letech 1999-2010 učil na Západočeské univerzitě v Plzni, tč. přednáší na
Katedře literární kultury a slavistiky FF Univerzity Pardubice. Literární historik, kritik
a publicista. V současnosti též místopředseda komise pro Státní ceny za literaturu
Ministerstva kultury ČR, předseda stipendijní rady Ministerstva kultury ČR pro oblast
literatury, člen literární komise Ministerstva kultury ČR a redakčních rad bohemis-
tických a literárních periodik. Od podzimu 2002 je šéfredaktorem časopisu Plž –
Plzeňský literární život.
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Po roce 2000 vydal mj. knižní publikace Česká literatura ve zkratce 4 (s P. Hanuš-
kou, 2001), Mezi moderností a postmoderností (2002), Paradoxy a paralely (2006), Ese-
je o ruských spisovatelích (2006), Ta naše postmoderna česká… (2008) a Literární
reflexe 2002-2007 (2009).

Základní oblastí autorova odborného zájmu je česká literatura 20. století se zamě-
řením na tvorbu nejnovější, zejména na literární život a literární vývoj v českých ze-
mích na počátku třetího tisíciletí. Vladimír Novotný se rovněž zaměřuje na obor ději-
ny a teorie literární kritiky, při jehož zkoumání se může opřít o rozsáhlou publikační
praxi ve sféře kritiky literární a deníkové a časopisecké kritické publicistiky: literární
sloupky píše a uveřejňuje téměř nepřetržitě už dvacátý druhý rok. Ve svých kritikách
jednou víc usiluje o esejistické pojednání o autorově poetice, podruhé vyzdvihuje
zejména literárněhistorické a literárněkulturní souvislosti analyzovaného titulu a vů-
bec spisovatelova tvůrčího naturelu.

Jana Sováková
Nar. 1948 ve Vsetíně. Vystudovala obory čeština a ruština na brněnské Filozofické

fakultě UJEP (nyní: Masarykova univerzita) a od roku 1972 přednáší ruskou literaturu
na Pedagogické fakultě nynější Západočeské univerzity v Plzni. Publikuje odborné
a pedagogické práce rusistického zaměření.

Ačkoli je svým zacílením od počátku sedmdesátých let výhradně ruštinářkou, Jana
Sováková  spolupracuje se Střediskem západočeských spisovatelů, podílí se na prá-
ci různých výborů a komisí a příležitostně také otiskuje recenze z oblasti české lite-
rární kultury. Těžištěm jejího odborného zájmu je však jednoznačně literární rusistika.

Jiří Staněk
Nar. 1948 v Karlových Varech. Absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK

(obor čeština – tělesná výchova), řadu let učil v Ostrově nad Ohří, nyní již čtvrt století
působí na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Ve
školním roce 2003-2004 byl lektorem českého jazyka na Státní univerzitě v Sankt-
Petěrburgu. Zabývá se především poválečnou českou literaturou, edičně připravil
záslužnou dvoudílnou knižní antologii textů s kulturně politickou tematikou, přibli-
žující rozporuplné i nadějeplné období 1945-1948.

Jiří Staněk publikuje své kritické texty a reflexe spíše příležitostně a jeho hodnotící
soudy se pravděpodobně dají charakterizovat především jako subjektivní kritická
vyznání svého druhu, preferující a respektující generační zkušenost a životní pro-
žitky, jakož i zdůrazňující činorodou filosofii všestranné lidské aktivity, spjaté zejmé-
na s postulátem autenticity a mravní věrohodnosti. Bohumil Jirásek vyzdvihl, že se
Staněk „zaměřuje hlavně na prózu starší i současnou“. Další významnou oblastí au-
torova badatelského zájmu je široká oblast vztahů mezi literaturou a filmem, tj. zejmé-
na filmové adaptace literárních děl.

Milan Šedivý
Nar. 1977 v Teplicích v Čechách. Vystudoval Střední zahradnickou školu v Děčíně

a poté Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (obor čeština – hudeb-
ní výchova). Krátce pracoval jako knihovník ve svém rodišti, nyní žije a pracuje v Pra-
ze. Během svých vysokoškolských studií v Plzni – kdy spolu s Vladislavem Hřebíč-
kem redigoval časopis Studentský Fénix – patřil k největším básnickým nadějím
Ason-klubu, v němž uveřejnil i své rané verše. V roce 2002 debutoval sbírkou Po
zarostlém chodníčku, po níž následovaly další knižní publikace. Od založení Plže –
Plzeňského literárního života patří k jeho kmenovým autorům.

Milan Šedivý získal Cenu Plže nejprve za své básnické texty publikované v tomto
literárním časopise, podruhé však ji obdržel za kritickou rubriku Ve jménu Šaldovy
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hole (v tomto názvu odkazoval na legendární fakt, že velký kritik Šalda netoliko
perem, ale i holí „peskoval“ jalové literární opusy). Jeho recenze jsou typickou ukáz-
kou kritické tvorby psané tvůrci, v tomto případě básníkem – víc než na literárně-
historické začlenění a posouzení daného díla v širokém kontextu dbá Šedivý na
jemné finesy vlastního psaní a na provázanost autorského naturelu s jinými vývojo-
vými etapami zejména českého novodobého básnictví. Básník a kritik v jedné osobě
ve svých hodnotících textech zdůrazňuje exponovanou subjektivnost nazírání, nebo-
jí se polemizovat a představuje především typ kritiky vědomě generačně zacílené. 

Martin Šíp
Nar. 1979 v Plzni. Vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni

(obory čeština – němčina), řadu let učí na gymnáziu v Rokycanech a nyní je jeho
kmenovým působištěm katedra germanistiky na FPE ZČU. Hlavní oblastí autorova
zájmu je moderní česká literatura 20. století a především této časové oblasti se Šíp
věnuje i v rámci svého doktorského studia.

Martin Šíp publikuje i na internetovém Literárním Západu, debutoval však jako kri-
tik v Plži – Plzeňském literárním životě a právě na stránkách tohoto časopisu uveřej-
ňuje analytické reflexe zejména knih autorů působících v západočeském literárním
regionu. Po mnoha desetiletích v nich navazuje na ryze plzeňskou tradici spjatou
s kritickými východisky Bohumila Polana: s přihlédnutím zvláště k místním kulturním
a historickým reáliím usiluje v prvé řadě o subtilní vhled do autorské poetiky a do
specifických estetických dimenzí textu, snaží se vystříhat polemických ostnů a smě-
řuje – opět v klasických stopách Polanových – o příznačně šaldovské postižení „duše
díla“. Právem byl za svou kritickou tvorbu vyznamenán Cenou Plže za rok 2010.

Viktor Viktora
Nar. 1942 v Plzni. Vystudoval na Filozofické fakultě UK obory čeština – dějepis, krát-

ce učil na domažlickém gymnáziu a od roku 1968 působí na katedře českého jazy-
ka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Kromě badate-
lových odborných aktivit je zapotřebí z pohledu literární Plzně ještě připomenout, že
Viktora byl editorem bibliofilské ročenky Kruhu přátel knižní kultury (jemuž před-
sedá) Vavřín zelený a zlatý a že v letech 2000-2002 redigoval kulturní čtvrtletník
Spektrum. Je též laureátem Ceny Plže.

Bohumil Jirásek roku 2008 napsal o Viktoru Viktorovi: „S pilností a zasvěceností se
věnuje regionální literatuře a jako věrný žák Miloslava Švába pokračuje v jeho zamě-
ření na starší českou literaturu, především pak na období humanismu. Problematikou
regionalistiky se zabývá teoreticky i prakticky, publikačně i bohatou přednáškovou
činností. Je známým a obětavým kulturním pracovníkem. Knihovna města Plzně
vydala ve dvou svazcích jeho syntetické a materiálově bohaté přednášky Kapitoly
o literární Plzni I, II (1989, 1990). Už asi dvacet let je pravidelným recenzentem činohry
J. K. Tyla v Plzni. V tomto směru je pokračovatelem kritické činnosti Bohumila Polana.
Také v plzeňském tisku uveřejnil stovky literárních medailonů a řadu literárních kri-
tik.“

Alena Zemančíková
Nar. 1955 v Praze, vyrůstala však v západočeském pohraničí. Dálkově vystudovala

dramaturgii na DAMU. V letech 1987-1996 byla dramaturgyní chebské divadelní
scény a dalších osm let působila jako redaktorka Českého rozhlasu v Plzni; nyní
pracuje v literární redakci stanice Vltava v Praze a několik roků spolupracovala
s „brněnskou“ redakcí Literárních novin. Zemančíková je autorkou celé řady dramat
a monodramat, připravuje scénáře rozhlasových pořadů, píše povídky, rozhlasové
hry a také fejetony, z nichž některé vycházely i v Plži v rámci rubriky Listy z éteru.
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Uznání si zaslouží její rozhlasový cyklus Bizarní zjevy německy psané literatury zá-
padních Čech, jakož i prozaická prvotina Bez otce (2008).

Alena Zemančíková, publikující v Plži – Plzeňském literárním životě pouze příleži-
tostně, vnáší do svých recenzí, doprovodných a rozhlasových textů především di-
menzi bezprostředního autorského kontaktu s básnickou sbírkou nebo s prozaickou
knížkou, snaží se zachytit i reálie spojené s dobou vzniku díla a s autorovým tvůrčím
záměrem, přičemž se přiklání – koneckonců v přirozeném souladu s vlastními lite-
rárními pokusy – mnohem víc k poetice psychologické a psychologizující než k po-
kusům o experimentální a esteticky nonkonformní tvorbu. Její kritické a publicistické
práce se opírají o přesné zacílení na konkrétního mediálního adresáta.
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