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Eduard Bass a košťata z Hostivaře

Architektura v Hostivaři – Díl 19.

V minulém čísle Hlasatele jsme otevřeli 

příběh Václava Schmidta a sledovali jsme, 

jak se od příslovečné píky vypracoval mezi 

přední pražské velkoobchodníky s kartáčnic‑

kým zbožím. Dnes v jeho příběhu pokraču‑

jeme a podíváme se, jak jeho kroky zamířily 

do Hostivaře, přičemž nás tentokrát bude 

i více zajímat jeho syn Eduard, známý pod 

svým uměleckým pseudonymem Bass.

Obchodníka Václava Schmidta jsme opustili 

v okamžiku, kdy jeho obchod v Týnské ulici 

dosáhl maxima svých možností. Schmidt patřil 

mezi přední dodavatele širokého sortimentu 

kartáčnických výrobků od těch každodenně 

praktických pro dům i obchod v podobě košťat 

a rýžových kartáčů (lidově „rejžáků“, byť přes 

svůj název štětiny nepocházejí z rostliny rýže, 

ale jedná se o kořeny některých druhů trav) přes 

jemné štětečky pro líčení dam a štětky na holení 

pánů až po všemožné výrobky pro průmyslové 

závody nebo armádu. Nyní bylo načase posunout 

laťku výš a postavit vlastní továrnu na výrobu. 

Královka v Hostivaři
Rozhodnutí v obchodníkovi dozrálo na počátku 

20. století, kdy Schmidtovu pozornost přilákala 

stále lukrativnější Hostivař, která měla hned 

několik velkých pozitiv. Vedle relativně levných 

pozemků kousek za hlavním městem to na prv‑

ním místě byla železnice. Na malém hostivař‑

ském nádraží byla roku 1885 vystavěna druhá 

staniční kolej, jež umožňovala křižování vlaků. 

Tím se znatelně zjednodušila možnost vykládání 

a nakládání zboží a z dosud přehlíženého nádra‑

ží se začal stávat velmi lukrativní obchodní uzel 

na dosah Praze a s přímým spojením do Vídně. 

Václav Schmidt se proto rozhodl pro zásadní 

krok, postavit si tady vlastní továrnu na par‑

cele č. 676 (na rohu dnešních ulici Miranova 

a Purkrabská). 

Konkrétní architektonické plány se začaly rodit 

v roce 1902, v lednu následujícího roku byly 

hostivařským starostou Václavem Černým 

schváleny první výkresy stavby, na nichž se dále 

pracovalo. 23. července 1903 se sešla komise 

pro schválení finálního návrhu nové hostivařské 

továrny, která spíše než průmyslovou budovu 

připomínala krásný dvoupatrový obytný dům. 

Ona v zásadě skutečně vypadala spíš jako vila 

než továrna, a snad proto také dostala zvuko‑

malebné jméno – Královka. Bylo jí přiděleno 

číslo popisné 148 a dělníci z nám již dobře zná‑

mé firmy hostivařského mistra zednického Jana 

Řeháka ji dokončili o dva roky později.

Uměleckou dráhu 

Eduarda Basse 

naplno umožnil až 

krach rodinné firmy 

na kartáče

Továrna Královka připomínala 

spíše krásnou vilu než 

průmyslovou stavbu

Nová továrna
 Stavbu dostal na starost vinohradský archi‑

tekt a stavitel Ing. Josef Domek z Šumavské 

ulice, který je s největší pravděpodobností také 

autorem celého stavebního projektu. Josef 

Domek postavil mnoho vkusných pražských 

domů i továren a mimo jiné je podepsán např. 

pod honosnou novou školou ve Strašnicích 

(v sousedství stanice metra Strašnická). Začínal 

od nuly jako syn nepříliš významného fasádníka, 

ale postupně se vypracoval na jednoho z před‑

ních pražských architektů, mecenáše umění 

a předsedu vinohradské Občanské záložny. 

Hlavní kartáčnické dílny se rozprostíraly 

v přízemních místnostech, jedna specializovaná 

dílna na výrobu štětců potom byla v prvním 

patře v sousedství obytných prostor domu. Ve‑

dle budovy lemovalo její dvůr několik menších 
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přístaveb rovněž využívaných pro provoz pod‑

niku. Ve skutečnosti to byla poměrně skromná 

továrnička, ale stačila a zvýšila prestiž firmy.

V únoru 1907 Václav Schmidt také přenesl 

hlavní obchod z poněkud temné Týnské ulice 

do více vzdušné Celetné čp. 602. Stálé bydliště 

měli Schmidtovi zapsané tam, ale zároveň se asi 

i v Hostivaři cítili jako doma a Václav zde roku 

1908 kandidoval do obecního zastupitelstva 

(již dříve se na Starém Městě snažil získat větší 

politické funkce, ale v tomto směru zásadněji 

neuspěl). Vše se zdálo být ideální, jenomže vzá‑

pětí přišla tvrdá rána osudu – začala válka. 

Eduard Bass
Svědectví o této době, která se ukáže být pro 

Václava Schmidta nadmíru těžká, nám zacho‑

val spisovatel Adolf Branald. „Počátkem první 

světové války vypoví banka Václavu Schmidtovi 

úvěr, inkasuje dluhy, ale další půjčku nevyplácí. 

Továrna na zboží kartáčnické (je to vlastně jen 

větší dílna) přijde do dražby a otec i syn mají 

od té doby upřímný dopal na kšeftaře. Drahá 

zkušenost se vyplatí spíše synovi než otci, který 

se už nevzpamatuje.“

Kdo ví, jak by se vyvíjel životní osud Václavova 

syna Eduarda Schmidta, nebýt tohoto zásad‑

ního propadu dosud hladce fungující firmy. 

Pozůstalost později slavného spisovatele z této 

doby ukazuje, že jeho intelektuální záběr byl 

velmi široký, od studia jazyků, historie, literatury 

a umění obecně, až třeba po skládání kupletů 

a četné poznámky z pozorování zvířat. Absolvo‑

val obchodní akademii, po maturitě (1905) odjel 

na zkušenou do světa, chvíli studoval v Curychu, 

navštívil Itálii, Belgii, Německo, Rakousko a také 

Francii, kde ho nikoliv překvapivě okouzlila 

především barvitá Paříž. Asi se nebylo čemu 

divit, že mladého hocha víc než studium konku‑

renčních košťat a kartáčů zaujaly místní šantány 

a kabarety, u nás se jim říkalo též po německu 

tingl‑tangly nebo počeštěně zpěvní síně. 

Eduard se jim začal aktivně věnovat i v Praze, 

a dokonce dostal krátké angažmá v jednom 

z těch nejslavnějších – U Labutě na Poříčí. Zá‑

bava v takových podnicích musela být úderná, 

vtipná, jasně srozumitelná, tu více, tu méně pod‑

bízivá a satirická. A v neposlední řadě i lehce 

nestoudná. Eduard si tento svět plný nenáročné 

muziky a lidové legrace, fungující jako jakýsi 

protipól vznešenějším zábavám ve velkých diva‑

dlech a operách, zamiloval. V podniku U Labutě 

ovšem vystupoval jako hlavní hvězda Leopold 

František Šmíd, jeden z nejpopulárnějších šantá‑

nových umělců své doby. A právě podobnost 

obou jmen vedla k tomu, že se z Eduarda Schmi‑

dta stal Eduard Bass (zprvu psáno krátce Bas). 

Prý proto, že majitel šantánu Schöbel měl pocit, 

že tak mohutný muž, jakým Eduard byl, musí 

zákonitě mít také zvučný bas. Neměl, ale jméno 

už mu to neodpáralo.

Červená sedma v Hostivaři
Pravdou je, že Eduardův otec Václav nebyl člo‑

věk, který by žil jen výrobou košťat, syn vyrůstal 

v rodinném prostředí, kde 

se zpívalo často a rádo. 

Ještě jednou dáme 

slovo Adolfu Branaldovi: 

„V strýcově smíchovské 

zahradě se improvizovaly 

domácí koncerty. Cello, 

klarinet, housle, někdy 

i flétna, ale vždy rozverný 

otec Schmidt, basující pa‑

licí na obrácenou zahrad‑

nickou konev. Strýc Karel 

zas vystupoval s oblibou 

jako pouťový zpěvák. 

Synkové pana domácího 

kopírovali Poříč. Eduard je 

tedy od mládí přitahován 

k družným potlachům, 

k hlasitě pronášeným 

kritikám, k písničkám 

o lidských pošetilostech.“

Jenomže jedna věc je zazpívat si s rodinou 

nebo kamarády ve volném čase a druhou nejistá 

živnost kočovného herce a zpěváka. O tom otec 

nechtěl slyšet a syn se mu nepostavil. Konec 

konců není vyloučené, že si sám ještě nebyl 

jistý, čím vlastně chce v životě být. 

Bass ve Šmídově skupině působil jen krátce, ale 

osudově přičichl k tomuto často drsnějšímu svě‑

tu někde na hranici mezi divadlem a koncerty. 

Když se vzápětí spřátelil s kabaretiéry ze skupi‑

ny Červená sedma, byla to už delší štace. Jeho 

noví přátelé za ním nejednou vyrazili do Hos‑

tivaře, kde měl v tovární budově svůj pokoj 

a za domem krásnou zahradu s altánem. „Tam se 

bojovně diskutovalo a Bassova sestra zamra‑

čeně podávala sedmičkářům kávu,“ vzpomínal 

po letech zakladatel Sedmy Jiří Červený a do‑

dával:  „Otec to nerad viděl. Ale co – zatím se 

Eda v obchodě uplatňoval a něco se mu povolit 

musí…“ A tak byl mladík přes den Eduardem 

Schmidtem, obchodním zástupcem renomované 

kartáčnické firmy, a večer Eduardem Bassem, 

většinou konferenciérem stále populárnějšího 

souboru Červené sedmy. 

Konec kartáčnické firmy
Ale to už jsme příliš opustili téma našeho puto‑

vání, držme se Schmidtovy hostivařské továrny. 

Jak už bylo řečeno, firma měla po vypuknutí 

války problémy. Výše zmiňované dražbě se 

zprvu ještě vyhnula, nicméně v říjnu roku 1914 

byl obchodním soudem na podnik uvalen státní 

obchodní dozor. Stalo se tak ovšem na vlastní 

žádost firmy, čímž se zpravidla obchodníci sna‑

žili vyhnout exekucím a uvalení konkurzu, když 

již stáli před krachem. Dozorčím Schmidtovy 

továrny a obchodu byl jmenován Otto Propper. 

V tomto nelehkém období začala firma používat 

upravený název, již ne obchodní značku „Václav 

Schmidt“, ale nově „R. Schmidt“. Zda se za oním 

R. skrývala nejmladší Václavova dcera Růžena 

(*1892), se můžeme jen domnívat, nezdá se 

to však pravděpodobné. Schmidtovi opustili 

Hostivař, v posledních měsících žili Emílie s Vác‑

lavem na Žižkově. A ať už měl Václav s bortící 

se firmou jakékoliv plány, osud s nimi nakonec 

zamíchal rychle a rázně. 

Dozor nad podnikem trval do ledna 1916, kdy 

jej Schmidt – opět na vlastní žádost – zrušil. 

Krok to ale byl jen symbolický, firma bankroto‑

vala a dočasný únik umožnil pouze vynucený 

prodej Královky v exekuční dražbě, k níž došlo 

13. ledna 1916. Hostivařskou továrnu i s příslu‑

šenstvím zakoupila Česká banka za pouhých 

101 800 korun, ačkoliv byl původní odhad ceny 

dvojnásobný. Obratem ji pochopitelně nabídla 

znovu k prodeji. Přestože se firma ještě zcela 

nepoložila a nějakou dobu dál působila, Václava 

Schmidta situace zlomila. 31. ledna 1916, jen ně‑

kolik dní po prodeji Královky a zrušení dozoru, 

zemřel ve věku pouhých 56 let. 

Je smutné to konstatovat, ale problémy se 

tím vlastně vyřešily. Vdova Emílie rozprodala 

i zbylé zásoby, čímž získala peníze na vyrov‑

nání posledních závazků. Jasnější směr nyní 

dostal i dosud rozpolcený Eduardův život a jeho 

budoucnost, protože v kartáčích a košťatech by 

pravděpodobně múzami políbený umělec štěstí 

nenašel. V jeho hlavě už to vřelo nápady a Klap‑

zubovu jedenáctku vydal o šest let později… 

Po léta úspěšný velkoobchod s továrnou tak na‑

konec dopadl neslavně a dlouhodobě respekto‑

vaná značka po 34 letech zanikla. Byl to smutný 

závěr celoživotní práce Václava Schmidta, ale 

ve světě obchodu pochopitelně nebyl zdaleka 

první ani poslední. V Hostivaři vyráběl své zboží 

vlastně jen jedno desetiletí, avšak díky tomu 

zde vyrostlo průmyslové zázemí s vilou‑továr‑

nou Královkou, které krachem kartáčnické firmy 

nezaniklo, a dokonce hraje svou obchodní roli 

dodnes. Jen to v ní namísto košťat a kartáčů za‑

čalo vonět po pečivu a těstovinách.  K tomu se 

ovšem vrátíme až v dalším díle našeho seriálu.

  Lukáš Berný

Skupina Červená sedma se nejednou scházela 

i v Hostivaři, kde její členové debatovali a vymýšleli své 

výstupy (Eduard Bass první zleva)
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