Redigov·nÌ vzpomÌnek Marie äkolovÈ ZlonickÈ dÏtstvÌ zvÏdavÈ holky se pro mne stalo nevöednÌm p¯ÌbÏhem. P¯i rozhovorech
s†autorkou Ëasto zaznÏlo jmÈno knihkupce Aloise Nikla. Tu tam se p¯ede mnou objevila nÏjak· niklovsk· relikvie. PoslÈze jsem
mohl p¯ehlÈdnout d˘leûit˝ zlomek Niklova osobnÌho archivu se souborem jedineËn˝ch rodinn˝ch fotografiÌ. Sestavov·nÌ
˙plnÏjöÌho portrÈtu mohlo zaËÌt. DÌky Aleöi Zachovi z†⁄stavu pro Ëeskou literaturu AV jsem zÌskal Ñniklianaì z†archivu Svazu
Ëesk˝ch knihkupc˘ a nakladatel˘.

KNIHKUPECK… OSUDY

ALOISE NIKLA

Alois Nikl ñ prvnÌ fotografie z 21. 12. 1906

Rodn˝ list
ÑNarozen 21. Ëervna l906 v†»·slavi.
Pok¯tÏn 29. Ëervna kaplanem Stanislavem
PospÌöilem. JmÈno k¯tÏnce: Alois Ign·c
Nikl. Otec: Nikl,Vincenc, katolÌk, holiË
a mÏöùan v†»·slavi, manûelsk˝ syn Ign·ce
Nikla, obchodnÌka a mÏöùana v†»·slavi
a Frantiöky, rozenÈ Proch·zkovy. Matka:
R˘ûena, katoliËka, manûelsk· dcera VilÈma
Lorence, soukromnÌka v†»·slavi. Kmotr:
Hynek Pfeifer, ˙ËetnÌ v†MladÈ Boleslavi.
PorodnÌ b·ba: Anna Kr·tk· z†»·slavi Ë. l84.
Naöe rodina byla od knih
V†roce l94l vyplÚuje Alois Nikl velmi
peËlivÏ dotaznÌk pro Svaz knihkupc˘ a nakladatel˘. Zachovala se tÈû jeho strojopisn·
varianta. P¯edejme slovo autorovi. Nechù
vypr·vÌ s·m sv˘j ûivotopis. OstatnÏ ñ jeho
styl m· jakÈsi starosvÏtskÈ kouzlo:
ÑPoch·zÌm ze starÈ ñ v†»·slavi po staletÌ
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usedlÈ ñ v·ûenÈ mÏöùanskÈ rodiny. M˘j
otec byl sedm let na zkuöenÈ v†Chicagu
v SevernÌ Americe. Byl vynikajÌcÌ sbÏratel
pam·tek a vöeho, co se t˝kalo rodnÈho mÏsta. Zvl·ötÏ byl znalcem doby husitskÈ. V†jeho knihovnÏ nechybÏla snad kniha, kter·
vyöla v†»·slavi. MÏl snad ˙plnou literaturu
o Janu éiûkovi a Janu Husovi. Byl za svÈ
z·sluhy jmenov·n Ëestn˝m Ëlenem VËely
Ë·slavskÈ. Zem¯el v†roce l924. Od nÏho
zdÏdil jsem l·sku ke sbÏratelstvÌ a ke knih·m, neboù to, co vidÏl jsem doma, p¯eölo
pomalu do krve. Do bohatÈ naöÌ knihovny
mÏl jsem p¯Ìstup od dÏtstvÌ. Moji p¯ÌbuznÌ
byli takÈ knihkupci a kniha¯i:
m˘j str˝c Hynek Pfeifer byl knihkupec v†MladÈ Boleslavi
m˘j str˝c AntonÌn Cinner byl kniha¯em v†P¯erovÏ
m˘j str˝c Bed¯ich Lorenz byl kniha¯em v†MladÈ Boleslavi

m˘j bratranec Stanislav Pfeifer byl kniha¯em v†MladÈ Boleslavi
m˘j bratranec Josef Pfeifer jest knihkupeck˝m ˙ËetnÌm
m˘j bratranec Frantiöek Cinner jest knihkupcem v†MoravskÈ OstravÏ
m˘j bratranec AntonÌn Cinner, p¯edËasnÏ
zem¯el˝, byl knihkupeck˝m ˙ËetnÌm v†P¯erovÏ.
LÈta uËednick·
V†roce l929 û·d· Alois Nikl ne˙spÏönÏ
o udÏlenÌ Ñkoncese knihkupeckÈ, antikvari·tu a prodeje umÏleck˝ch v˝robk˘ì v†»·slavi. V†textu uv·dÌ: ÑDle vysvÏdËenÌ gymnasia v†»·slavi ze dne 2. z·¯Ì l920 absolvoval jsem 3 t¯Ìdy gymnasi·lnÌ.ì To vysvÏdËenÌ obsahovalo osm dostateËn˝ch, dobrou
z†Ëeötiny a tÏlocviku a nedostateËnou z†nepovinnÈ nÏmËiny. P¯estoûe student ÑprospÏl, ¯·dnÏ ohl·sil, ûe z†˙stavu vystupuje,
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PortrÈt tatÌnka Vincence (»eÚka) Nikla z roku 1889 (vlevo naho¯e) byl zhotoven v Ë·slavskÈm SklenÏnÈm
salonu pro fotografov·nÌ. PortrÈt vlevo dole vznikl v roce 1894, dalöÌ v roce 1904.

i nenÌ proË by jinde nemohl b˝ti p¯ijat.ì
(DoËÌt·me se na rubu vysvÏdËenÌ.)
Na ÑVysvÏdËenÌ na odchodnouì z†II.
t¯Ìdy KupeckÈ ökoly pokraËovacÌ v†MladÈ
Boleslavi (vyd·no v†Ëervnu l923) uû p¯evaûujÌ v˝bornÈ. Doch·zka ökolnÌ byla Ñvelmi piln·ì, ˙prava pÌsemnostÌ Ñvelmi ˙hledn·ì.

jmem prohlÌûel jsem nakladatelskÈ seznamy a bohat˝ archiv z·vodu. Ovl·dal jsem
proto dob¯e novou i staröÌ literaturu. V†obchodnÌ ökole pokraËovacÌ mÏl jsem vyznamen·nÌ. Po vyuËenÌ jsem byl u str˝ce
zamÏstn·n jeötÏ jeden rok. Pak upr·zdnil
jsem mÌsto svÈmu bratranci Josefu Pfeiferovi, kter˝ p¯iöel k†n·m na praxi.

Doba uËebnÌ od l. z·¯Ì l920 do 30. srpna l923 u firmy Hynek Pfeifer v†MladÈ
Boleslavi
ÑJako praktikant u svÈho str˝ce Hynka
Pfeifera, p¯edËasnÏ zem¯elÈho v†roce l934,
mÏl jsem v˝bornou, ale velice tuhou praxi.
Z†pomÏru p¯ÌbuzenskÈho nekynuly mnÏ
praû·dnÈ ˙levy ani v˝hody a str˝c nauËil
mne pracovati seriosnÏ a svÏdomitÏ. S·m
svou osobnostÌ d·val skvÏl˝ a z·¯iv˝ p¯Ìklad pÌle, neboù domohl se z†mal˝ch poË·tk˘ v·ûnosti i majetku. Byl p¯Ìsn˝, ale
laskav˝. NeËinnosti netrpÏl ani v†kr·mÏ, ani
v†soukromÈm ûivotÏ. Bydlil jsem u nÏho
jako Ëlen rodiny. P˘jËoval mnÏ odbornÈ
knihy a starÈ roËnÌky KnihkupeckÈho oznamovatele. VzdÏl·val jsem se r·d. Se z·-

Od l5. Ëervna l924 do 31. b¯ezna l929
u firmy Bohdan Melichar v†Hradci Kr·lovÈ
Z·vod nejvÏtöÌ na ËeskÈm v˝chodÏ, ryzÌ
knihkupectvÌ, nalÈzal se v†budovÏ »eskÈ
pr˘myslovÈ banky na hlavnÌm n·mÏstÌ proti kostelu Panny Marie. Navazoval na p¯Ìmou tradici PospÌöilovu a byl v˝bornÏ vybaven. Za¯ÌzenÌ bylo modernÌ, kr·snÈ sedmn·ct v˝kladnÌch sk¯ÌnÌ, prostornÈ mÌstnosti v†suterÈnu, kr·m vysok˝ s†galeriÌ. NalÈzal se v†nejvÏtöÌm rozkvÏtu.
Nastoupil jsem jako sortiment·¯. JeötÏ
jsem mÏl na starost po¯·d·nÌ v˝kladnÌch
sk¯ÌnÌ. Po Ëase p¯evzal jsem agendu ˙ËetnÌho. Bylo to pro mne velikÈ vyznamen·nÌ.
Jeden rok vedl jsem novÏ zaloûenou fili·lku
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u UËitelskÈho ˙stavu, kde jsem uplatnil
svoje vÏdomosti papÌrnickÈ.
Pan Melichar byl mnÏ velk˝m uËitelem.
Byl povaûov·n za nejlepöÌho venkovskÈho
knihkupce svÈ doby. Po pÏti letech str·ven˝ch v†kulturnÏ vyspÏlÈm Hradci Kr·lovÈ touûil jsem poznati z·vody jinÈ.
Od l. dubna l929 do 30. ¯Ìjna l929 u firmy Josef äolc v†KladnÏ
Majitelkou byla panÌ Otilie äolcov·,
vdova po znamenitÈm knihkupci d·vno
zesnulÈm. Byla to staröÌ d·ma neobyËejnÈ
svÏûesti duöevnÌ i tÏlesnÈ. Firma vlastnila
knihtisk·rnu a kniha¯stvÌ. Vedl jsem ˙ËetnictvÌ celÈho z·vodu. (Tisk·rna si ˙Ëtovala
oddÏlenÏ.) Bezprost¯ednÌ blÌzkost Prahy
a siln· konkurence d·valy mÏstu zvl·ötnÌ
r·z. MÈmu zdravÌ nesvÏdËilo vöak ËernÈ
Kladno. Opustil jsem z·vod na vlastnÌ û·dost, kdyû firma TopiË v†Praze hledala sortiment·¯e.
Od l. listopadu l929 do l5. ledna l932
u firmy TopiË na N·rodnÌ t¯ÌdÏ v†Praze
Byl jsem zamÏstn·n jako prvnÌ sorti-
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d·valy se ËeskÈ i slovenskÈ knihy. Ze slovenskÈ literatury snad nic nechybÏlo. PonÏvadû jsme byli uËitelskÈ knihkupectvÌ, mÏli
jsme kompletnÌ literaturu pedagogickou.
Pan Tr·vnÌËek, aË nebyl vyuËen˝ knihkupec, dokonale rozumÏl obchodu knihkupeckÈmu i nakladatelskÈmu. V˝born˝ ËlovÏk, velkorys˝ podnikatel, pracovnÌk ne˙navn˝.
P¯ivykl jsem samostatnÈ pr·ci. Byl jsem
v†bezprost¯ednÌm styku s†Ëeskou i slovenskou inteligencÌ, kter· ûila v†naprostÈ shodÏ.
Jiû od roku l929 touûil jsem se st·ti samostatn˝m. Hledal jsem pomalu mÌsto
k†etablov·nÌ. Nerad opustil jsem svÈ mÌsto,
kam mohl jsem se vûdy vr·titi. J· vöak po
zhlÈdnutÌ obchodu pevnÏ zakotvil v†Lounech.

TatÌnek v roce 1916 jako vojÌn u str·ûnÌho oddÌlu
Ë.†12 v »·slavi

ment·¯. Mou pracÌ byl ruËnÌ prodej a po¯·d·nÌ v˝kladnÌ sk¯ÌnÏ novinkovÈ. Byl jsem
v†ËeskÈm sortimentu, ale pom·hal jsem
i jinde. äÈfem byl Jaroslav TopiË ml., prokuristou AntonÌn Tilöer. Person·l ËÌtal asi
öedes·t lidÌ. Firma byla toho Ëasu nejlepöÌ
v Praze a v˘bec nejvÏtöÌ v†celÈ republice.
Poznal jsem za svÈ Ëinnosti mnoho vynikajÌcÌch lidÌ svÏta umÏleckÈho, liter·rnÌho i politickÈho. Plat jsem mÏl nad tabulky.
Od l. srpna l932 do l5. Ëervna l933
u firmy Old¯ich Tr·vnÌËek v†éilinÏ
Byl jsem vedoucÌm knihkupectvÌ ñ bylo
nejvÏtöÌ na celÈm z·padnÌm Slovensku.
Z·vod mÏl p¯ev·ûnÏ klientelu Ëeskou. Pro-
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Des·tÈho Ëervence l933 jsem se osamostatnil
Z·vod Karla Pfeiffera jsem koupil od
panÌ Bu¯tovÈ, uËitelky v†P·tku nad Oh¯Ì,
des·tÈho Ëervence l933. Pfeiffer ho zaloûil
v†roce l929. Brzy potÈ prodal jej Marii PodlesnÈ, kter· se zde vyuËila pod vedenÌm K.
Grubera, dnes knihkupce na KladnÏ. Marie
Bu¯tov·, jejÌ p¯Ìbuzn·, koupila z·vod
v†soudnÌ draûbÏ. PonÏvadû ho nemohla jako uËitelka vÈst, prodala ho v†roce l933
mnÏ.
KoncesnÌ listina vystavena Zemsk˝m
˙¯adem v†Praze 20. listopadu l933. Karel
Pfeiffer, zakladatel z·vodu, vyuËil se u J.
TruneËka v†Lounech. Po prodeji byl ˙¯ednÌkem Aventina v†Praze. NynÌ je öÈfem person·lnÌho oddÏlenÌ tov·rny na letadla
v†LetÚanech u Prahy.
P¯evzat˝ obchod jsem musel od z·kladu
p¯ebudovati. Dalo to pr·ci nÏkolika let, neû
se vr·tila d˘vÏra a klientela moje vzrostla.
ZaËal jsem za nejvÏtöÌ svÏtovÈ krise. Jak-

BabiËka Frantiöka Niklov· navötÌvila tÈû SklenÏn˝
salon pro fotografov·nÌ

mile jsem se osamostatnil, oûenil jsem se t¯etÌho srpna l933. Moje choù R˘ûena, rozen·
Goldschmidov·, poch·zÌ z†KolÌna. MÏla
vûdy kladn˝ pomÏr k†literatu¯e. Ovl·d· perfektnÏ nÏmËinu a velice dob¯e angliËtinu.
Jest mi v†obchodÏ v˝bornou pomocnicÌ.
Spolu jsme, s mal˝m kapit·lem, vybudovali
obchod dnes velice sluön˝ a dob¯e z·soben˝, a to v†mÌstÏ, kde moji p¯edch˘dci nepochodili.ì
Alois Nikl, bohat˝ zkuöenostmi, pln˝
el·nu vskutku vytvo¯Ì na periferii Loun,
nedaleko hlavnÌho vlakovÈho n·draûÌ, v˝teËnÏ z·sobenÈ knihkupectvÌ, kterÈ je schopno obst·t v†silnÈ profesnÌ konkurenci. Db·
na peËlivou ˙pravu v˝loh, rozöi¯uje sortiment o hudebniny, vyd·v· pohledniceÖ
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SvatebnÌ foto rodiË˘
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TatÌnek byl holiËem...

NovomanûelÈ Niklovi a sestra panÌ NiklovÈ se snoubencem Hynkem Pfeiferem.
U nÏho se Alois Nikl vyuËil
Maminka

Alois Nikl na sudu s tatÌnkem p¯ed rodn˝m domem Na Kozinci Ë. 31 v »·slavi
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S babiËkou v roce 1908
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RodiËe a dÏti

Po bi¯mov·nÌ

Niklovi a Pfeiferovi. Mal˝ Alois vlevo.
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UmÌ komunikovat s†prost˝mi lidmi. S†papÌrnick˝m zboûÌm si mnohdy odn·öejÌ hodnotnou knÌûku. OstatnÏ ñ vlak je pro Ëetbu
jako stvo¯en˝Ö
éivot s†hvÏzdou
KlidnÏjöÌ lÈta trvajÌ jen kr·tce. Za okupace je panÌ Niklov· nucena nosit ûlutou
hvÏzdu. Kolaborantsk˝ Ëasopis Vlajka uve¯ejÚuje 3l. l2. l94l noticku, v†nÌû se o nÌ
pÌöe: Ñéidovsk· manûelka se vesele proch·zÌ po kr·mÏ s†hvÏzdou na p˘vabn˝ch
prsou a obsluhuje znechucenÈ a uûaslÈ z·kaznÌky.ì
»trn·ctÈho ˙nora l942 adresuje Aloisu
Niklovi vrchnÌ policejnÌ komisa¯ dopis,
v†nÏmû se mj. pravÌ : ÑProveden˝m ˙¯ednÌm öet¯enÌm bylo zjiötÏno, ûe ve vaöem
obchodu s†knihami, Husova t¯Ìda, jest p¯Ìtomna p¯i prodeji knih Vaöe manûelka R˘ûena Niklov·, kter· jest ûidovkou.
Vzhledem k†tomu, ûe jejÌ p¯Ìtomnost
a Ëinnost v†obchodÏ vyvol·v· nep¯Ìznivou
odezvu u kupujÌcÌho arijskÈho obyvatelstva, zakazuji V·m s†okamûitou platnostÌ,
s†ohledem na ve¯ejn˝ klid a po¯·dek, jakoukoliv p¯Ìtomnost a Ëinnost VaöÌ manûelky R˘ûeny.ì D·le n·sledovala hrozba
odnÏtÌ ûivnostenskÈho opr·vnÏnÌ.
NejtÏûöÌ je pro manûele rok l944. PanÌ
Niklov· odjÌûdÌ do terezÌnskÈho koncentr·ku. JejÌ muû je internov·n v†pracovnÌm
t·bo¯e v†TvoröovicÌch u Beneöova (26. 7.
l944 ñ 5. 5. l945).
Osoba nespolehliv· (po letech spolehliv·)
Po v·lce Niklovi obnovujÌ svou ûivnost.
Pov·leËnÈ vydechnutÌ ovöem netrv· dlouho. Komunistick˝m aktivist˘m v†Lounech
se nezamlouv· Niklova Ëinorodost a öirok˝
sortiment literatury, nikterak rusofilsky
orientovan˝. Jiû 22. ¯Ìjna l948 mu soudruzi
pÌöoÌ: Ñ Vzhledem k†tomu, ûe jste byl mÌstnÌm akËnÌm v˝borem NF oznaËen za osobu
nespolehlivou, zakazuje V·m ONV v†Lounech drûenÌ a pouûÌv·nÌ soukromÈ telefonnÌ
stanice.ì
Bezelstn˝ ûivnostnÌk se marnÏ br·nÌ:
ÑNemohu b˝ti oznaËen jako osoba nespolehliv·. Jsem jen obËan hledÌcÌ si svÈ dennÌ
kulturnÌ pr·ce ve svÈm knihkupeckÈm a papÌrnickÈm z·vodÏ.ì
KoneËn˝ verdikt ˙¯ad˘ znÏl: ÑJste zbaven volebnÌho pr·va a vylouËen z†ve¯ejnÈho a politickÈho ûivota.ì
Na Silvestra l948 se Alois Nikl ÑdobrovolnÏì vzd·v· knihkupeckÈ koncese. DefinitivnÏ se hroutÌ jeho pl·n na vybudov·nÌ
lounskÈho Domu knihyÖ V†roce 1950 je
za¯azen jako dÏlnick˝ brig·dnÌk do SeveroËesk˝ch cihelen. LÈka¯i ovöem konstatujÌ
neuspokojiv˝ zdravotnÌ stav. Zoufal˝ knihkupec obch·zÌ novodobÈ mocip·ny. Kdosi
se nad nÌm slitoval, a tak se A. Nikl navracÌ
jako p¯ÌruËÌ do vlastnÌho knihkupectvÌ, kam
uû vtrhla budovatelsk· literatura. PolitickÈ
t·nÌ ho poslÈze instaluje do vzneöenÈ role
vedoucÌho. Pracuje ovöem i se svou panÌ
s†b˝val˝m nasazenÌm. Specializuje se na
hudebniny. Objedn·v· je i z†ciziny. Z·sobuje jimi umÏleckÈ ökoly po celÈ republice.
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BudoucÌ panÌ Niklov·

SvatebnÌ foto

ManûelÈ Niklovi v sedmdes·t˝ch letech

S†vdÏËnostÌ na nÏj vzpomÌn· ¯ada uËÚ˘.
Lehce provokuje razÌtkem Ñ50 let knihkupcemì. St·le propaguje heslo : ÑKaûd·
kniha si najde svÈho z·kaznÌka.ì V†roce
l976 odch·zÌ pan knihkupec do d˘chodu.
V†obchodÏ ale pracuje nad·le. Smutn˝ je
pro Nikla rok l981, kdy se louËÌ se svou
panÌ. KnihkupectvÌ u n·draûÌ konËÌ. Je p¯estÏhov·no na SuzdalskÈ n·mÏstÌ. Tady najdou lounötÌ Ëten·¯i oblÌbenÈho knihkupce
aû do roku l985. Smrt si pro nÏj p¯iöla 29.
Ëervence l987.
VzpomÌnka na srpen l968
V†pÌsemnostech pana Nikla se zachoval
obs·hl˝ soubor dopis˘, kter˝ m· poË·tek
v†pochmurn˝ch dnech srpna l968. Niklovi
byli p·r dnÌ po okupaci vol·ni na lounskÈ
n·draûÌ. Tam naöli dvÏ bezradnÈ studentky
ñ Italku a Francouzku. PanÌ Niklov· tlumoËila, pan Nikl jednalÖ ObÏ jely kamsi
na éatecko za Ëesk˝mi kamar·dy na chmel.
SovÏtsk· invaze je ale zastavila. Niklovi je
naloûili do auta, ale chmelovÈ p·tr·nÌ neskonËilo ˙spÏchem. A tak studentky nocovaly u Nikl˘. Pan knihkupec jistil i n·vrat
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do Prahy. Francouzka Helena Morizur v dopisech mnohokr·t opakovala: ÑNikdy V·m
dost nepodÏkuji za Vaöi pohostinnost. Byla
jsem spokojen·, ûe jsem navötÌvila Vaöi
malebnou zemi, ûe jsem proûÌvala Vaöe
ud·losti.ì ( V†roce 2001 jsem napsal na
adresu panÌ Morizur. Za p·r dnÌ p¯iöla v¯el·
odpovÏÔ. P¯·telstvÌ Louny ñ Brest bylo
obnoveno.)
Z†vypr·vÏnÌ Marie äkolovÈ
ÑNikl˘v otec byl holiËem, ale zakl·dal si
na mÏöùanskÈ tradici jeho rodu. PotrpÏl si
na ok·zalÈ vystupov·nÌ. T¯eba na rodinnÈ
proch·zky bylo najÌm·no dÏvËe, jeû p˘sobilo pro ve¯ejnost jako ch˘va.
V†Ëem spoËÌvala Niklova oblÌbenost?
Byl to prost˝, v˝jimeËnÏ Ëestn˝ ËlovÏk.
NevÏdÏl, co je leû. Jeho d˘vÏ¯ivost byla
bezmezn·. Pro splnÏnÌ z·kaznÌkova p¯·nÌ
byl ochoten uËinit cokoli. NemÏl klid, dokud Ëten·¯sk˝ poûadavek kladnÏ nevy¯Ìdil.
Byl neobyËejnÏ spoleËensk˝. KaûdÈmu
v†okolÌ lichotil, neust·le se klanÏl, ûen·m
lÌbal ruku. Vûdy souhlasil s†n·zorem spolubesednÌka a r·d definoval kruhem. Nap¯.:

ÑKniha je kniha.ì Chodil vûdy perfektnÏ
upraven. »asto se svÏ¯oval: ÑJ· se mohl st·t
jedinÏ knihkupcem. Na nic jinÈho bych se
nehodil.ì St·le sledoval informace o kniûnÌch novink·ch. Ovöem na Ëetbu samotnou
mu moc Ëasu nezbylo.
Byl velice hovorn˝. MÏl neust·le pot¯ebu b˝t ve spoleËnosti, vypr·vÏt, svÏ¯ovat
se... Kouzeln· byla jeho nezruËnost. V†tomto ohledu byl naprosto bezbrann˝. Auto
¯Ìdil r·d, ale jen dop¯edu. Mnoho energie
vÏnoval v†pov·leËn˝ch letech v˝cviku oblÌbenÈho vlË·ka Alana.ì
Ivo Markvart

Vydalo nakladatelstvÌ FABIO jako separ·tnÌ tisk z REGIZu Ë. 1/2002,
kter˝ najdete kompletnÌ na www.vejr.cz

LOUNSK› KRAJ ñ REGIZ

