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 Na úvod bych ráda konstatovala, že ve své práci vycházím z informací, které 

mi laskavě a trpělivě poskytl pan Mikuláš Moravec, syn jednoho ze zakladatelů firmy 

a otec současného provozovatele nakladatelství, pana Michala Moravce. 

 
Toto pražské nakladatelství ve velké míře navazuje na stejnojmennou firmu, 

která působila v Československu za první republiky, a proto na úvod podnikneme 

krátký výlet do historie, a teprve poté se podíváme na současnou, polistopadovou 

produkci. 

 

Vydavatelství Toužimský a Moravec, které neslo - a i dnes nese - ve znaku 

delfína jako symbol naděje, fungovalo od roku 1933. Jan Toužimský si ve dvacátých 

letech založil ve Vršovicích knihkupectví a nakladatelství nejrůznějších žánrů, a 

právě v roce 1933 k němu přistoupil jako partner Jaroslav Moravec, bývalý reklamní 

a nakladatelský redaktor firmy J. R. Vilímek. Společně se rozhodli vydávat knihy a 

heslem jejich úspěchu se stala dvě jména: Zdeněk Burian, který byl firmě jaksi 

„přehrán“, byť v mezích počestnosti, oboustrannou dohodou právě od Vilímka, a pak 

Karel May.  

 

Vydávání Karla Maye ovšem původně naráželo na překážky, jednak na 

zakořeněný odpor Čechů k němectví (které z dobrodružných románů výrazně čiší), 

jednak na odpor pedagogů proti podobné literatuře. Přesto s doprovodem na svou 

dobu velice výrazných a přitažlivých Burianových kreseb se z mayovek staly trháky a 

výrazně přispěly k rychlému rozvoji firmy. Knihy byly vydávány jednak ve výpravných 

vazbách, jednak v sešitech, určených ke svázání (tento fakt zmiňuji proto, že pokus 

navázat na podobnou tradici v dnešní době neuspěl - ale to později).  

 

K těmto kasovním jistotám dále přibyly cestopisy, naučné knihy, sborníky 

pohádek a pověstí, a později dokonce poezie, která výdělečná být rozhodně 

nemohla. Za války se firma dala i na vydávání knih s výrazným vlasteneckým 

zaměřením (ne tedy buditelské spisy, ale třeba výpravné publikace Praha v záři 

baroka nebo Věčné Čechy). Přesto je stále živily dobrodružné knížky - May, Tarzan, 

Biggles, Max Brand... 
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Po šťastně přečkané válce ovšem život nakladatelství ukončil rok 1948. 

Obnovení se dočkalo až po revoluci v roce 1990, kdy se společným nápadem a 

rukou nerozdílnou pánové Mikuláš a Michal Moravcovi, syn a vnuk zakladatele 

podniku, rozhodli pokusit tradici firmy oživit. 

 

Dnes najdeme kancelář Toužimského a Moravce na Pankráci, ale původně 

firma sídlila ve Vršovicích, v Minské ulici, kousek od místa, kde ještě dnes najdeme 

knihkupectví s velmi podobným názvem. Jen podobným, protože se jmenuje 

Toužimský a Hrach.  

 

Pan Miroslav Hrach, zeť Jana Toužimského, se přidal k nakladatelství 

společně s oběma Moravci. Ovšem po čase, přesněji po dvou letech, se se svými 

partnery dostal do sporu a došlo k rozdělení podniku: pan Hrach si ponechal 

knihkupectví a nakladatelství nadále vede rodina Moravců. Je nutné poznamenat, že 

v této otázce se ještě dodnes vedou spory i na soudní úrovni, už pět nebo šest let 

obě strany postupně podávají odvolání proti neustále se měnícím rozsudkům; pan 

Moravec připustil, že by mohlo dojít i ke změně názvu nakladatelství na T & M 

(kterážto písmena má firma ve znaku). 

 

Přesto firma nadále funguje a vydává. Ke dni mé návštěvy měla na kontě za 

uplynulých sedm let 106 publikací; ediční plán na rok 1998 bohužel nebyl ještě 

k dispozici. Mimoto firma pro své předplatitele také vydává vždy k novému roku 

neprodejné několikastránkové povídky, z nichž jedna mi také byla laskavě věnována. 

 

To, že firmu v podstatě zvládají tři lidé - pan Moravec, jeho syn a jeho snacha, 

čili se v současné době jedná o čistě rodinný podnik - znamená, že mají dost slušný 

příděl práce. Mimoto najímají odborníky na úpravu překladů a nové ilustrace, 

kteréžto zásahy dobrodružné knihy vydané za první republiky, na které se 

nakladatelství především zaměřuje, naléhavě potřebují. Dokládá to i případ knihy 

pohádek Boženy Němcové, která byla vydána s téměř stejnou obálkou jako před lety 

a která je velkým neúspěchem T & M - jak komentoval pan Moravec, mezi 

disneyovskými barevnými prasátky se knížka úplně ztratila. Podobně poznamenány 

byly i tři knihy Jacka Londona o Jerrym z Ostrovů, které byly vydány bez jazykové 

úpravy.  
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I když tedy na ilustrace k některým knihám jsou od dědiců Zdeňka Buriana 

zakupována práva, hlavní procento obrázků má na svědomí několik „dvorních“ 

výtvarníků. Prvním z nich je Petr Barč, který ilustruje především Bigglesovy příběhy 

(pan Moravec dodal, že tento pán má umělecké vidění a dobrou kresbu, ale jeho 

invence není příliš velká, stejně jako dochvilnost při dodávání prací). Další je Jan 

Sovák, který emigroval v roce 1980 a dnes žije v Calgary; jako obdivovatel Zdeňka 

Buriana kreslí především pravěké výjevy a pro T & M ilustruje ročně dvě knížky. 

Seznam uzavírají pánové Fibiger a Wowk.  

 

Knihy jsou rozděleny do několika edičních řad. Největší z nich jsou Hrdinové 

vzdušných bitev, jejíž převážnou část tvoří známé Bigglesky, i když je v ní i několik 

titulů jiných autorů. Mimochodem - řada Biggles je zajímavá i tím, že se při jejím 

vydávání dělí Toužimský a Moravec s firmou Riopress, která v počátku produkce 

těchto knih finančně vypomohla. Další jsou díla Maxe Branda v cyklu Knihy Divokého 

západu, řada S puškou a lasem, Velká ilustrovaná edice publikací ve výpravné 

vazbě, dále nepříliš úspěšná Polnice, která navázala na předválečnou tradici 

vydávání sešitových povídek a neuchytila se ani při spojení čtyř příběhů do jednoho 

svazku, a konečně některé zvláštní tituly mimo řady (třeba Míša Kulička nebo už 

zmiňovaná Božena Němcová). 

 

  Pokud jde o ekonomickou stránku podnikání, rozhodně nakladatelství není 

nijak výrazně výhodné. Ekonomické důvody stojí v pozadí nejen stěhování firmy 

z Vršovic, ale i redukce zaměstnanců na členy rodiny, protože nepříliš výhodné 

platové podmínky jsou pro případné zaměstnance neatraktivní. Navíc se stále 

rostoucí ceny všeho, materiálu i služeb, promítají do nutnosti zvyšovat ceny knih, i 

když čistý zisk firmy stále zůstává na úrovni nezbytně nutné k udržení nakladatelství 

(a jeho zaměstnanců) v chodu. Například jeden svazek Bigglesových příběhů začínal 

před sedmi lety na 42 Kč, zatímco dnes se cena nového dílu blíží stovce.  

 

Svůj vliv má samosebou i pokles nákladu vydávaných publikací, který 

prodražuje zpracování: Bigglesovky, největší trumf, klesly ze 20 000 v době boomu 

na počátku devadesátých let až na dnešních 6 000, ostatní ze 12 - 10 000 na asi 3 

500, nebo dokonce na 2 000. Není se co divit - jak poznamenal pan Moravec, 
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dobrodružné literatuře dnes konkurují nejen další literární žánry jako fantasy či sci-fi, 

ale i televize, video a počítačové hry. Přesto stále klasický Biggles přitahuje čtenáře 

a pomáhá zalepit rány po případných neúspěšných titulech - čistý zisk na jeden díl 

dělá asi 80 000 Kč. 

 

Zajímala jsem se i o zkušenosti s distribučními společnostmi - pan Moravec si 

sice postěžoval na četné nepříjemnosti s neplacením knih či prodlevami v hrazení, 

které se stávají krušně získanou zkušeností, zvláště mají-li dohru u soudu, nechtěl 

ale jmenovat konkrétní firmy. Pozitivní zážitky mají T & M s firmou Viking z Liberce, 

Swan z Brna, Omikron z Českých Budějovic, Šotová z Plzně... Pan Moravec si také 

trochu posteskl, že zásluhou obrovské rivality na našem knižním trhu je dnes stále 

těžší prodat knihu, která už není horkou novinkou, „kniha je dnes horší než čerstvé 

maso, když leží třetí den, už začne zapáchat“. 

 

Dále T & M dodává knihy jednak na dobírku jednotlivým p ředplatitelům, 

kterých je v současné době asi 200 - 300, jednak přímo knihkupcům - těch ovšem 

stále ubývá a dnes jich je 60 - 80; z nich si pan Moravec pochvaloval síť Jan 

Kanzelsberger. Knihkupci za prodej knih dostávají rabat asi 25%, zatímco u 

distribučních společností, které obstarávají většinu produkce, činí asi třetinu. Druhou 

třetinu pohlcují náklady na tisk, a zbytek padne na autorská práva , ilustrace, úpravy 

textu a další nezbytné režijní náklady. Zbyde-li potom nějaký zisk, je to úspěch. 

 

Na závěr mám pro zajímavost zprávu o jedné připravované publikaci: 

Toužimský a Moravec se chystá vydat pro milovníky Bigglese svazek jeho p říběhů 

v comicsové verzi. Dostala jsem k dispozici i přibližnou kalkulaci: autorská práva 

budou činit asi 70 000 Kč, dalších 5 000 Kč bude nutné investovat do překladu, 2 

000 Kč spolkne grafika, náklady na tisk při 3 000 výtisků budou asi 55 Kč na jeden, a 

při připočtení procent pro distribuční společnost a nezbytných výdajů firmy vyjde 

přibližná minimální cena jedné útlé knížky formátu A4 na 180  Kč. Pěkné počty, že? 

 

Touto číselnou přehršlí vám děkuji za pozornost (a to nejen posluchačům, ale 

i případným čtenářům). 
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Přílohy: 
Seznam dosud vydaných publikací (3 listy) 

Objednací list pro rok 1997 

Ediční program na rok 1997 

Povídka, neprodejný novoroční tisk: Michael A. Morrow - Nový rok Jima Smitha 


