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Nakladatelství Antonína Dědourka v Třebechovicích pod Orebem

Marcela Voltrová

Když se v Třebechovicích zeptáte, kdo byl Held (Jan Theobald), většina Třebechováků vám odpoví správně. Minimálně vás odkáže 

na knihovnu, která nese jméno tohoto slavného rodáka, lékaře, hudebního skladatele a vlastence.

Ale jméno Antonín Dědourek hlavně mladším generacím nic neříká. Netuší, že zde existovalo nakladatelství Antonína Dědourka a ani 

neznají nic z jeho vydavatelské činnosti. A přitom knihovna ve svých fondech uchovává většinu knižní produkce z jeho celkem 

270 vydaných titulů. 

Antonín Dědourek se sice v Třebechovicích nenarodil, ale žil zde od roku 1906, od svých 24 let. V roce 1909 se oženil s Marií 

Dočkalovou a narodili se jim dcera Marie a syn Ladislav.

Jako vyučený knihař si v roce 1907 otevřel knihařskou dílnu a papírnický obchod a poté v roce 1912 rozšířil tuto činnost o 

knihkupectví. Jeho první vydavatelský pokus byl realizován již v roce 1910, kdy vydal svou první publikaci, malou brožurku „Dějiny 

Třebechovic“ od řídícího učitele Františka Probošta.

Jeho další vydavatelské snahy byly přerušeny 1. světovou válkou a odvelením na frontu. Hned po návratu navázal na předchozí 

snahy a rok 1919 se považuje za zrod nakladatelství Antonína Dědourka. V období let 1919‒1931 vydával především díla 

zahraničních autorů.  Změna nakladatelského programu nastala v době, kdy vstoupil do firmy jeho syn Ladislav. Nakladatelství 

dočasně změnilo název na Nakladatelství školních a praktických příruček Antonína Dědourka v Třebechovicích p. O. a záhy se stalo 

jedním z největších vydavatelů školních publikací a příruček.

Na poli vzdělávání vykonalo Dědourkovo nakladatelství mnoho záslužné práce. Jeho měsíční zpravodaj byl rozesílán pravidelně 

zdarma v nákladu 35 000 výtisků všem školám v Čechách, na Moravě, Slovensku a Podkarpatské Rusi.

Vzhledem k hrozícímu fašistickému nebezpečí se na nakladatelství obrátili významní představitelé Ministerstva školství a národní 

osvěty s žádostí o urychlenou spolupráci na úseku branné výchovy. Nakladatelství tuto výzvu přijalo a založilo knižnici Obrana vlasti. 

V ní pak byly vydány například publikace Chodové, Strážci pomezí, Život v kasárnách, Naši letci, Byli jsme a budem! Tato produkce 

byla po rozpadu Československa v roce 1938 neprodejná, a nakladatelství tak skončilo v úpadku.

Již následující rok přinesl nový začátek nakladatelství. Základním kamenem se nově stala českojazyčná literatura. V roce 1941 

začala pod vedením Ladislava Dědourka vycházet kvalitní česká literatura v edici nazvané Knihovna národních klasiků. V této edici 

vycházela díla Boženy Němcové, Jana Nerudy, Ladislava Stroupežnického nebo Josefa Štefana Kubína. S posledně jmenovaným 

spisovatelem nakladatelství navázalo zajímavou, i když mnohdy velice složitou a těžkou spolupráci. Nakladatelství autorovi vytýkalo 

jeho způsoby provádění korektur, které ztěžovaly práci sazečům a zdržovaly vydávání knih. Kubín škrábal a jeho korektury byly velmi 

těžko čitelné.

Ve válečných letech pracoval v nakladatelství jako redaktor pro dětskou literaturu spisovatel František Hrubín. Nakladatelství ho 

úspěšně skrývalo před nacisty a poskytlo mu celkem bezpečný azyl. Mimořádným nakladatelským činem bylo v roce 1941 vydání 

knihy Jana Nerudy Arabesky s ručně kolorovanými ilustracemi. Za pomoci dívek z Třebechovic pod vedením výtvarnice Hermíny 

Melicharové bylo vytvořeno dílo, které patřilo k tomu nejlepšímu, co v nakladatelství vyšlo.

Rozvíjející se firmě vypracoval v roce 1943 architekt František Bartoš návrh na novou budovu nakladatelství a knihtiskárny. 

K výstavbě už vzhledem k vyvíjející se politické situaci nedošlo.

V roce 1945 otevřelo nakladatelství svou pobočku v Praze. Spolupracovalo například s Františkem Hrubínem, Josefem Štefanem 

Kubínem, Leontinou Mašínovou, Kamilou Sojkovou, Sergejem Machoninem, Hermínou Melicharovou, Zdeňkem Burianem a dalšími.

Dědourkova nakladatelská produkce na sebe upoutávala čím dál větší pozornost široké veřejnosti, která pečlivě sledovala nové 

počiny nakladatelství. Jeho činnost byla násilně ukončena 15. září 1950.  Knihy, které v nakladatelství vyšly v letech 1931‒1950, se 

staly přínosem a obohacením pro českou literaturu.

Nakladatelství Antonína Dědourka a jména Antonín Dědourek a Ladislav Dědourek jsou nesmazatelně zapsána do historie našeho 

města.
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