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Anotace 
Bakalářská práce „Marketingová komunikace Mezinárodního knižního veletrhu a 

literárního festivalu Svět knihy Praha 2007“ pojednává o způsobu využívání marketingové 

komunikace v oblasti knižního trhu a nakladatelské činnosti se zaměřením na přípravu 13. 

ročníku Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha, který 

proběhl v květnu 2007. Marketingová komunikace v oblasti knižní produkce integruje 

komerční i společenské aspekty. Tato práce vymezuje jejich vliv na strategické marketingové 

plánování a volbu marketingových komunikačních kanálů. 

Východiskem práce je vymezení pozice tištěné knižní kultury v éře moderních 

multimédií a integrace knihy do paradigmatu masových médií. Práce dále popisuje specifika 

knižního trhu a identifikuje hlavní rysy knižního veletrhu. Na teoretické základně 

marketingového mixu a výkladu vztahů mezi jednotlivými subjekty v oblasti knižní produkce 

je následně provedena praktická analýza marketingové komunikační strategie 13. ročníku 

veletrhu metodologicky vycházející ze studia a kritického hodnocení propagačních materiálů 

a tiskových zpráv. Práce se zaměřuje zejména na studium tištěných materiálů, online 

komunikace, venkovních médií a doprovodného mediálního a společenského programu 

veletrhu. V závěru práce je provedena benchmarkingová studie, v níž je analyzovaná 

komunikační kampaň konfrontována s marketingovými postupy londýnského a lipského 

knižního veletrhu. 

 

Annotation 
The diploma thesis “Marketing Communications of the international book fair and 

literary festival Book World Prague 2007” provides a description of the use of marketing 

communications in the domain of book market and publishing with special regard to the 

preparations of 13th year of the International Book Fair and Literary Festival Book World 

Prague, which took place in May 2007. Marketing communications activities regarding book 
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production integrate both commercial and social aspects. The thesis defines their influence on 

strategic marketing planning and the choice of marketing communication channels.  

The thesis is based on the definition of the position of printed book culture in modern 

multimedia era, and the integration of a book into the mass media paradigm. Specifics of book 

market are identified, and crucial features of a book fair are defined in the theoretical section. 

Based on the theory of marketing mix and the explanation of relations between individual 

subjects that are present in the field of book production, a practical analysis of marketing 

communications strategy of 13th year of the book fair is provided. Regarding methodology, 

the analysis follows the study and critical evaluation of promotion materials and press 

releases. Printed materials, online communication, outdoor media and accompanying media 

and social programme of the fair are primarily concentrated upon. A final benchmarking 

study confronts marketing procedures of the Book World Prague 2007 with those of the 

London Book Fair and Leipziger Buchmesse. 

  

Klíčová slova 
Kniha, knižní trh, média, nakladatel, knihkupec, veletrh, marketingová komunikace, 

distribuce, autor, čtenář 

 

Keywords 
Book, book market, media, publisher, bookseller, fair, marketing communications, 

distribution, author, reader 
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1 Úvod 

Veletrhy představují nedílnou součást marketingové komunikace a v rámci 

komunikačního mixu zaujímají mimořádně silnou pozici, protože jsou prezentací širokého 

sortimentu a firem z daného oboru na jednom místě v jednom čase. Z marketingově 

ekonomického hlediska jsou zrcadlem stavu daného tržního segmentu. Fungují nejen jako 

tržiště, ale i jako vlastní služby, autonomní značky či benchmarkingový nástroj pro 

vystavovatele. Pro marketingové účely je navíc třeba veletrh vnímat jako osobní komunikační 

nástroj, ve kterém je spojeno předvádění, přímé kontakty mezi jednotlivci, přímý prodej 

i public relations. Z tohoto hlediska tedy veletrh nepředstavuje alternativu k médiím, ale je 

sám účinným médiem.1  

Pražský knižní veletrh a literární festival Svět knihy se během své třináctileté historie 

etabloval v evropském povědomí jako veletrh s velmi dobrou organizací, bohatým 

doprovodným programem, zajímavou mezinárodní vystavovatelskou skladbou a nyní 

představuje nejvýznamnější pravidelnou událost na českém knižním trhu. Tato bakalářská 

práce pojednává o způsobu využívání marketingové komunikace v oblasti knižního trhu 

a nakladatelské činnosti se zaměřením na přípravu jeho 13. ročníku, který proběhl v květnu 

2007. K výběru této tematiky mě vedly dva důvody. Prvním z nich byla mimořádná 

pozornost, kterou česká odborná veřejnost 13. ročníku veletrhu věnovala, neboť rok 2007 byl 

prvním rokem akce, kdy už neexistovala moravská část veletrhu známá jako Svět knihy Brno, 

a tudíž se prezentace všech vystavovatelů soustředily do Prahy. Druhým důvodem je fakt, že 

marketingová komunikace veletrhu je záležitostí velmi komplexní, neboť jejím cílem je nejen 

prosazovat veletrh jako značku a připravovat takové marketingové kroky, aby návštěvnost 

veletrhu odpovídala potřebnému zacílení, ale zároveň musí integrovat marketingové prvky 

typické pro sféru komerční i nekomerční. Věřím také, že má práce přispěje k rozšíření 

relevantní odborné literatury pojednávající o oblasti knižní produkce na území České 

republiky. 

Dosavadní odbornou literaturu k tomuto tématu je nutno rozdělit mezi marketingové 

publikace pojednávající obecně o veletrzích a výstavách jakožto nástroji komunikačního mixu 

a mezi publikace zaměřující se na charakteristiku knižního trhu a nakladatelského odvětví 

jako celku. Zatímco první skupina je co do počtu titulů zastoupena v českém i mezinárodním 

                                                 
1 HRUBALOVÁ, Monika. Veletrhy a výstavy fungují jako média. In: Event & Promotion, 03/2007, s. 10. 
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prostředí hojně, literatura zabývající se knihou jako médiem, jejím kulturním a společenským 

významem včetně specifik knižního trhu je ojedinělá a většinovou část představují publikace 

periodické, zejména ročenky, exportní katalogy a tiskoviny vydávané Svazem českých 

knihkupců a nakladatelů.  

Tato práce identifikuje specifika českého knižního trhu, jeho komerční i společenské 

aspekty a jejich vliv na strategické marketingové plánování a volbu marketingových 

komunikačních kanálů. Na základě třináctileté historie veletrhu práce sleduje proměnu 

marketingově komunikačních postupů od roku 1994 do roku 2007 v souvislosti s budováním 

značky Svět knihy a její stoupající prestiží. Primárním cílem je komplexní analýza 

nadlinkových i podlinkových komunikačních aktivit realizovaných společností Svět knihy 

s.r.o. v souvislosti s přípravami 13. ročníku projektu. Sekundárním cílem práce je přispět 

k výkladu jednoho sektoru kulturní činnosti, který v sobě podobně jako většina oblastí kultury 

propojuje komerční i nekomerční aspekty, ale zároveň je výrazně ovlivňován svou časovou 

omezeností, společenským významem a nutnou koordinací velkého množství participujících 

subjektů. 

První část definuje specifika knižního trhu a obchodu s knihami, začleňuje knihu do 

paradigmatu masových médií a vymezuje charakter veletrhu se zvláštním zřetelem k veletrhu 

knižnímu jakožto produktu na teoretické základně marketingového mixu. Analytická část 

představuje komerční a nekomerční prvky marketingové komunikace v kontextu proměny 

knižního trhu od začátku 90. let 20. století a zaměřuje se především na postupnou 

transformaci původně státního veletrhu v evropskou přehlídku nakladatelské a vydavatelské 

činnosti a s tím související rozšíření marketingových aktivit, tematizace jednotlivých ročníků, 

detailnější segmentace cílových skupin a integrace nových médií do marketingové 

komunikace. Tato část práce je metodologicky založena na aplikaci teoretických 

marketingových principů a modelů na knižní trh, nakladatelské odvětví a propagaci 

jednorázové kulturní, společenské a obchodní události, jakou Svět knihy je. Praktická analýza 

marketingové komunikační strategie 13. ročníku vychází metodologicky ze studia a kritického 

hodnocení propagačních materiálů a tiskových zpráv. Pozornost je věnována zejména 

tištěným materiálům, médiím s masovým zásahem, online komunikaci a doprovodným 

mediálním a společenským programům veletrhu.  
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2 Kniha a její vztah ke kultuře 

2.1 Počátky psané kultury a vznik knihy 

Pojem literatura je odvozen od latinského slova littera, tedy písmeno. V širokém smyslu 

se do literatury zahrnují všechny písmem zaznamenané jazykové projevy lidstva. Definovat 

knihu je už však v kontextu moderní společnosti podstatně komplikovanější. Jedna z definic 

v odborné literatuře popisuje knihu jako „jazykový projev většího rozsahu zaznamenaný 

písmem na snadno přenosném materiálu“.2 Problém spočívá v tom, že knihy mohou být 

i jiným než jazykovým projevem, např. výtvarným, jejich rozsah může být velmi variabilní 

a snadno přenosným materiálem jsou dnes i nejrůznější elektronická média. 

Vznik prvních psaných projevů je spjat s kulturním vývojem nejstarších civilizací. Zápis 

se postupně prosadil jako jistější a trvalejší způsob předávání a uchovávání duchovních 

hodnot než ústní podání. Materiální médium, na něž byl text zaznamenáván, se lišilo podle 

geografické polohy. Ve starověkém Egyptě se psalo na papyrusové svitky, v Číně na 

bambusové destičky a později na hedvábné svitky, v asyrsko-babylonské oblasti na hliněné 

tabulky. Dále se k psaní používalo i lýko, stromová kůra, palmové listy, pergamen, různé 

tkaniny a destičky z vosku, dřeva, kovů. Kolem 1. století našeho letopočtu se místo svitku 

objevují kodexy, o sto let později je v Číně vynalezen papír.3 Tento vynález se šíří mezi 

arabské národy a postupně se výroba papíru rozšiřuje i po Evropě.  

Nakladatelská a knihkupecká činnost se rozvíjela v kulturních střediscích antického 

světa, zejména v Aténách, Alexandrii a Římě. Někteří autoři měli dokonce své oblíbené či 

smluvní nakladatele. Cicero vydával svá díla u Attika, Horatius u Sosiů, Martialis u Tryfóna 

apod.4 Následně v období raného středověku se centrem vzdělání a psané kultury staly 

kláštery a jejich skriptoria, kde se knihy opisovaly a iluminovaly. Se vznikem prvních 

univerzit na evropském kontinentu ve 13. století se postupně začíná rozvíjet celá řada řemesel 

spjatých s produkcí knih, kromě písařů se samostatně vydělují také úpravci pergamenu 

a papíru, knihvazači apod. S přechodem od pergamenu k papíru dochází ke zlevňování knih, 

ale i přesto byly knihy v podstatě po celou dobu středověku artiklem velmi drahým. 

                                                 
2 KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. Praha: Albatros, 1997, s. 257. 
3 Ibid. 
4 HALADA, Jan.: Člověk a kniha. Praha: Karolinum, 1993, s. 34. 
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Prvotisky, tedy knihy vytištěné do roku 1500 měly cenu ekvivalentní zhruba ceně velkého 

statku. Dostupnou širšímu okruhu čtenářů se kniha stává až po vynalezení knihtisku kolem 

r. 1445. Díky této nové tiskové a reprodukční technice se výroba knih zrychlila a též 

významně zlevnila. Knihtisk v podstatě umožňoval rozmnožovat psaný text pomocí písmen 

odlévaných z matric a otiskovaných tiskařskou černí na lisu. V roce 1500 bylo ve 165 

městech Evropy v provozu na tisíc tiskáren.5 Gutenbergův vynález také podstatně přispěl 

k utváření národních kultur a národních jazyků, neboť teprve s knihtiskem bylo možné 

mechanicky vyrábět identické kopie textů a rozšiřovat je širokému publiku, byť dobově 

podmíněnému.6 Původní Gutenbergova technologie zůstala v provozu až do 19. století, kdy 

vznikl první rychlolis a brzy nato i další stroje, jež zmechanizovaly dosavadní ruční práci 

tiskařů. Díky sázecím a odlévacím strojům se postupně nahradila ruční sazba sazbou 

strojovou. 

V dějinách knihy se už od starověku uplatňovaly nejrůznější obchodní a marketingové 

taktiky. U starých Řeků se knihkupecká činnost poprvé objevila koncem 5. století př. Kr., 

knihkupci se nazývali bibliopoles a jejich živnost prosperovala zejména v souvislosti se 

vznikem knihoven. Římští knihkupci mívali stacionární výkladní skříně, na které zavěšovali 

seznamy svého zboží a vytvářeli tak první poutače zaměřené na potenciálního zákazníka. Ve 

středověku, kdy velká část knižní produkce vznikala na univerzitní půdě, byli knihkupci pod 

přísahou a ručili za správnost exemplářů, které byly často opisem originálu. Rozkvět 

knihkupectví byl zaznamenán zejména ve velkých centrech evropského vzdělání, např. 

v Bologni, Miláně, Florencii, Paříži aj. První zprávy o knihkupectví v Praze jsou z roku 

1391.7 Tištěné knihy mají trvání již několik století, kandidátem na hlavní záznamové médium 

příštích desetiletí se však postupně stávají elektronická média, zejména především díky nízké 

ceně uložení informace.  Elektronické knihy zatím stále setrvávají ve fázi standardizace 

a objevů. Systémy, které se dosud objevují na trhu, se zatím potýkají především s problémy 

zobrazování. Žádný monitor zatím nedokáže nahradit papír, ze které ho lze číst na prudkém 

slunci i téměř ve tmě, který se neleskne, je lehký a bývá vždy po ruce.  

Na závěr ještě vysvětlíme dva moderní pojmy, elektronické publikování a internetové 

nakladatelství. Na rozdíl od elektronických knih, u nichž je text zaznamenán a prodán 

zákazníkovi na elektronickém médiu (zpravidla CD-ROM), se při elektronickém publikování 

                                                 
5 KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. Praha: Albatros, 1997, s. 260. 
6 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. ISBN 80-7178-697-7. Praha: Portál, 2003, s. 20. 
7 KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. Praha: Albatros, 1997, s. 258. 
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jedná o umístění textu na internetový server8. Čtenář má k němu přístup po internetu, aniž by 

měl v ruce fyzický výtisk knihy. Elektronické publikování se od publikování na papírovém 

médiu zásadně liší velikostí potřebné finanční investice, neboť odpadají náklady na polygrafii. 

Kromě toho jsou významně zredukovány i distribuční náklady. Základní rozdíly papírových 

a elektronických médií v kontextu nakladatelské činnosti ukazuje Tabulka 1.9 

 

HLEDISKO PAPÍR ELEKTRONICKÁ MÉDIA 
cena pořízení vysoká nízká 
cena kopírování velkého objemu 
dat vysoká nízká 
cena kopírování malého objemu 
dat nízká zpravidla vysoká 
cena malého objem udat nízká vysoká 
zobrazení dat výborné špatné 
zobrazení obrázků kvalitní nekvalitní 
mobilita dobrá špatná (čtecí zařízení) 
pohodlnost čtení výborná špatná 
vyhledávání informace pomalé rychlé 

kontextové hledání 
ne (jen 
rejstříky) ano 

odkazy, hypertext obtížné snadné 
použití informace v jiném 
dokumentu obtížné snadné 
práce s daty (úprava atd.) ne ano 
audiovizuální informace ne ano 

Tabulka 1: Porovnání vlastností papíru a elektronických médií 

 

2.2 Funkce knihy 

Kniha se od počátků psané kultury etablovala jako fenomén duchovního bohatství, 

nástroj vzdělávání i komunikace. V odborné literatuře se setkáme s různou klasifikací funkcí 

tohoto tištěného média. Tato práce vychází z typologie, kterou považuji za nejkomplexnější. 

Rozlišuje následující funkce: 

 duchovně materializační 

 axiologickou 

 heuristickou 

 sociálně psychologickou  
                                                 

8 PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. ISBN 80-7185-516-2. Praha – Litomyšl: Paseka, 2003, s. 179. 
9 Ibid., s. 178. 
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 edukativní 

 komunikativní 

 ekonomickou10  

Prizmatem prvního aspektu této klasifikace je kniha artefaktem, výtvorem lidského 

ducha, komplexem tvůrčích nápadů a jejich profesionálního provedení, plní tak funkci 

duchovně materializační. Jakožto artefakt, umělecké dílo, je kniha nositelem estetické funkce, 

která podle Romana Jakobsona je určujícím aspektem její existence. Není knihy, která by 

nevyvolávala estetický prožitek čtenáře. Kromě této fundamentální povahy knihy je však 

kniha i historickým svědectvím doby, čímž plní zároveň funkci heuristickou. To, co je 

uloženo v knihách, je trvalé. Knihy totiž zachycují fakta a události, ale i subjektivní prožitky. 

Zatímco míra estetiky předávané knihou se může postupem času výrazně měnit, heuristický 

aspekt je ryze nadčasový. Vzhledem k tomu, že forma a obsah knihy vypovídají o kulturní, 

společenské, duchovní i umělecké úrovni jak autora, tak zejména čtenáře, hrají knihy roli 

v procesu sociálně-psychologického vývoje lidské osobnosti. Odtud tedy plyne rčení: „Řekni 

mi, co čteš, a já ti povím, jaký jsi.“ Jak uvádí Jan Halada, literatura používá jako svého 

základního vyjadřovacího prostředku jazyka, jenž je sám sociálním výtvorem, dále zobrazuje 

a vyjadřuje sociální skutečnost, používá konvence a normy, jež jsou sociálními výtvory 

a sociálně vznikají a šíří se, literární dílo je nejen výslednicí, ale na druhou stranu 

i předpokladem sociálních aktivit, takže funguje jako tvorba, interpretace, recepce a kritika, 

ale i jako nákup a prodej a jako komunikace.11  

Edukativní funkce knižního díla je patrně nejmarkantnější, o čemž svědčí stále se 

rozrůstající trh učebnic a výukové literatury ze stále většího množství oborů. Přičemž kromě 

výukového aspektu zahrnuje edukativní funkce i aspekt výchovný. Kniha je totiž po staletí 

součástí vzdělávacího systému, ale zároveň má své místo i v náplni volného času.  

Komunikační funkce vychází z poselství knihy předávat sdělení od autora ke čtenáři. 

Kniha tím nabývá statutu média, neboť se podílí na procesu mediace, tj. zprostředkování 

něčeho někomu. Mediace může probíhat několika různými způsoby v závislosti na tom, jakou 

mírou zaujatosti či nestrannosti se médium vyznačuje a zda je jeho role aktivní či spíše 

pasivní.12 Pro knihu v tomto ohledu platí, že funguje jako spojovací článek mezi určitou 

                                                 
10 HALADA, J.: Člověk a kniha. Karolinum, 1993, s. 8 – 9. 
11 Ibid., s. 19. 
12 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. ISBN 80-7178-697-7. Praha: Portál, 2003, s. 42. 
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skutečností (fiktivní či reálnou) a někým, kdo neměl (ve většině případů ani nemohl) mít 

příležitost tuto skutečnost zažít. 

Jednou ze sekundárních funkcí knihy par excellence je funkce ekonomická, kterou kniha 

začala plnit v plné míře až se zkvalitněním tiskařských a reprodukčních technik, zrychlením 

výroby a navýšením nákladů titulu. Tehdy nastal přerod knihy z primárně informačního 

a vzdělávacího média v masově vyráběné zboží, jak knihy označil Marshall McLuhan.13 

Typickým dokladem tohoto čistě pragmatického přístupu ke knize byla rapidní eskalace počtu 

nakladatelů v devadesátých letech dvacátého století. Nakladatelé zakládali živnost 

z přesvědčení, že po desetiletích programové literární tvorby bude demokratická společnost 

dychtit po literatuře nesvázané cenzurou a rostoucí obrat jim zaručí vysoký zisk.  

Na základě výše popsaných funkcí lze rozlišit mezi funkcemi primárními a sekundárními. 

Za funkce primární považuji ty, které vyjadřují účel vzniku knihy, tj. funkci komunikační 

a edukativní. Jako funkce sekundární pak hodnotím ty, které nejsou primárním autorovým 

podnětem pro vytvoření knihy, ale automaticky je kniha získá a začne plnit okamžikem svého 

vzniku. 

                                                 
13 McLUHAN, M.: Jak rozumět médiím: extenze člověka. Odeon, 1991, s. 165. 
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2.3 Kniha v paradigmatu masových médií 

Média je možné popisovat z nejrůznějších hledisek a klasifikovat podle nejrůznějších 

kritérií, neboť představují velmi složitý a v čase se proměňující sociálně-komunikační jev, 

podmíněný dobovou situací společenskou, technickou, politickou i kulturní.14 A na začátku 

moderních médií stojí tištěná kniha. V tomto oddílu stručně vysvětlíme pojem masové 

médium a ukážeme, díky kterým aspektům je možné vnímat tištěnou knihu jako jedno z nich. 

 Hlavní činností mediálních institucí je produkce a šíření „znalostí“ (informací, idejí, 

kultury) jménem těch, kteří chtějí komunikovat, a jako reakce na kolektivní i individuální 

poptávku.15 Kniha se díky tisku proměnila z luxusního zboží původně z velké části 

sekulárního charakteru v dílo světštější a obrácené k praktické tematice. Tato změna hrála 

svou roli v transformaci středověkého světa. McQuail proto o této proměně společnosti hovoří 

jako o revoluci, v níž kniha sehrála neodmyslitelnou úlohu.16 Díky tomu, že se knihy začaly 

prodávat ve velkém počtu kopií, dostaly postupně charakter běžného zboží, které si mohly 

koupit i lidé z nižších vrstev. Autoři tak začali skrz knihy komunikovat k velkým masám 

veřejnosti.  

 Do paradigmatu masových médií začleňuje knihu i fakt, že je schopna účastnit se 

procesu mediace. Mediace, zprostředkování, je považována za jednu z hlavních funkcí 

masových médií a média jsou, analogicky, považována za prostředníky komunikace mezi 

jednotlivými skupinami v moderní společnosti.17 

 

 

                                                 
14 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. ISBN 80-7178-697-7. Praha: Portál, 2003, s. 21. 
15 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. ISBN 80-7178-200-9. Praha: Portál, 1999, s. 32. 
16 Ibid, s. 33. 
17 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. ISBN 80-7178-697-7. Praha: Portál, 2003, s. 42. 
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3 Knižní trh 
Knižní trh je specifickým odvětvím ekonomiky a kultury každého státu. Přestože 

technologie uplatňované při výrobě knih jsou u všech nakladatelů velmi podobné a přestože 

se všechny subjekty na knižním trhu řídí týmž autorským zákonem, podléhají jednotlivé 

prodejní segmenty značně nehomogenním zákonitostem. Například prodej románů se výrazně 

odlišuje od prodeje učebnic a oba se také liší od prodeje map a turistických průvodců atd. 

Odlišný je také trh s vědeckými publikacemi, trh s bibliofiliemi a jiné obchodní taktiky volí 

knižní kluby.  Jednotlivé tržní segmenty jsou přitom determinovány zejména cílovými 

skupinami čtenářů, způsobem marketingových aktivit a distribuce než samotným literárním 

žánrem. Obecně lze na knižní trh uplatnit následující implikaci: 

 

jiný žánr => jiná distribuce => jiný trh => jiné ceny => jiná ekonomika18 

 

Pro svou specifičnost je knižní trh obecně považován za významnou součást kulturního 

rozvoje státu, a proto se mu v řadě zemí dostává četné státní podpory. Mezi nejvýznamnější 

způsoby podpory patří domácí i zahraniční grantové programy, daňové úlevy, pevné ceny 

knih, tj. titul musí být prodáván za stejnou cenu ve všech obchodech, programy na podporu 

knihoven a čtenářských návyků, přímé finanční podpory ze státního rozpočtu na vydávání 

nízkonákladových knih, snížené poštovné pro knižní zásilky (na území ČR bylo na začátku 

90. let 20. století zrušeno), osvobození od celní povinnosti, podpora poskytovaná 

prostřednictvím kulturních středisek a nadací apod.19 

Nakladatelská činnost je legislativně upravena dvěma základními právními normami, 

autorským zákonem, který definuje práva autora i nakladatele a jejich vzájemný vztah určený 

licenční smlouvou, a zákonem o neperiodických publikacích. 

3.1 Definice pojmů nakladatel a vydavatel 

Pojmy nakladatel a vydavatel jsou v praxi často zaměňovány, a to z důvodu dvojího 

způsobu, jak je definovat. První definice označuje nakladatele jako právnickou či fyzickou 

osobu, která financuje a zajišťuje vydávání knih, a vydavatele jako právnickou či fyzickou 

                                                 
18 PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. ISBN 80-7185-516-2. Praha – Litomyšl: Paseka, 2003, s. 7. 
19 Ibid., s. 8 – 10. 
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osobu, která má oprávnění vydávat knihy, časopisy apod.20 Rozdíl tedy spočívá v rozdělení 

činnosti. V této klasifikaci je vydavatel primárním aktérem, zatímco nakladatel jen nezbytnou 

podporou. Ve druhé definici pocházející z profesionální praxe Svaz českých knihkupců 

a nakladatelů (SČKN) se však obě profese vymezují na základě odlišného produktu. 

Produktem nakladatelské činnosti je kniha, zatímco produktem vydavatelské činnosti jsou 

publikace periodické. 

Na cestě knihy od autora ke čtenáři hraje nakladatel specifickou roli, protože knihu 

technicky realizuje i prodává. Součástí jeho pracovní náplně je proto i jednání s řadou 

partnerů. Zjednodušené schéma subjektů, které se podílejí na transformaci rukopisu v knihu 

a následně čtenářský zážitek, zachycuje Obrázek 1.  

 

 
Obrázek 1: Subjekty ovlivňující cestu knihy od autora ke čtenáři 

 

3.2 Nakladatelská činnost v Českých zemích (historický 

přehled)  

Počátky samostatné nakladatelské a knihkupecké profese jsou v českých zemích spjaty 

s rozsáhlými legislativními změnami, které začaly být zaváděny za vlády Marie Terezie. Do té 

doby byla agenda zejména nakladatelů provázána s tiskařskou prací. Poté, co byla v roce 1772 

vydána řada regulací upravující náležitosti knihkupectví, začaly se obě profese vymezovat 

a od poloviny devatenáctého století dominantní roli ve vydávání knih přebírá nakladatel od 

tiskaře.21 Od padesátých let devatenáctého století vzniká celá řada nakladatelských podniků, 

                                                 
20 FILIPEC, Josef; DANEŠ, František a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. ISBN 80-200-0493-9. Praha: 

Academia, 2000, s. 199, resp. 505. 
21 CÍSAŘ, J. (ed.): The Czech Bookworld. SČKN, 1998, s. 18. 
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I. L. Kober, Jan Otto, J. R. Vilímek otec a později syn, František Šimáček a další. A od let 

osmdesátých dochází k rozkvětu velkých nakladatelských domů, které pokrývají širokou 

škálu vydávaných edic a titulů, ale zejména slouží jako vzdělávací instituce pro nakladatele, 

kteří utvářejí tvář českého knižního trhu na počátku dvacátého století a především později ve 

dvacátých a třicátých letech, např. F. Borový, J. Laichter, F. Topič aj.22 Po vzniku 

samostatného Československa dochází nejprve pod vlivem nutnosti přizpůsobit se novým 

politickým a společenským podmínkám ke krátkodobému oslabení vlivu těchto již tradičních 

nakladatelů, zároveň vstupuje na trh velké množství nových podnikatelů, takže vznikají 

nakladatelství jako Aventinum, Odeon, Ladislav Kuncíř, Symposion aj.  
Po skončení druhé světové války se knihy opět na krátkou dobu stávají oblíbeným 

obchodním artiklem, v roce 1949 je však konjunktura zvenčí přerušena zákonem, který 

upravuje podmínky vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací 

a všem soukromým podnikatelům v oboru zakazuje další činnost.23 Nakladatelství postupně 

přecházejí do vlastnictví státu (SPN, SNDK, SNTL, SZN ad.)24, organizací Národní fronty 

(Mladá fronta, Práce, Horizont, Československý spisovatel ad.) apod. Ediční plány zejména 

beletristických děl jsou značně omezovány a chod většiny nakladatelství se unifikuje. Pro 

vydávanou knižní produkci v podmínkách socialistické kultury jsou typické tzv. gesce 

přidělované jednotlivým nakladatelstvím, tj. vyznačení žánru, který smí konkrétní podnik 

vydávat. Ediční politika podléhá silnému direktivnímu řízení a je ideologicky schvalována 

nadřízenými orgány. Po více než čtyřicet let je tak činnost nakladatelských domů jakožto 

kulturní, společenské a ekonomické instituce téměř ve všech aspektech svého působení do 

značné míry omezena.25 Mezi nakladatelství s největším čtenářským publikem v době 

socialismu patřily Odeon, Albatros, který držel v podstatě po celou dobu socialismu první 

místo ve vydávání literatury pro děti a mládež, dále pak Mladá fronta, Československý 

spisovatel, Olympia, Naše vojsko a další.  

Po listopadu roku 1989 vzniká spolu s konkurenčním prostředím také celá řada nových 

nakladatelů a dva roky po revoluci je jich registrováno zhruba pětapadesátkrát víc než 

průměrně během let normalizace.  

                                                 
22 HALADA, J.: Člověk a kniha. Karolinum, 1993, s. 35. 
23 HALADA, J.: Encyklopedie českých nakladatelství 1949 – 2006. Libri, 2007, s. 7. 
24 Státní pedagogické nakladatelství (SPN), Státní nakladatelství dětské knihy (SNDK), Státní nakladatelství technické 

literatury (SNTL), Státní zemědělské nakladatelství (SZN). 
25 HALADA, J.: Encyklopedie českých nakladatelství 1949 – 2006. Libri, 2007, s. 11. 
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Graf 1 názorně zachycuje počty knižních titulů vydaných mezi roky 1948 a 2000 

a zároveň průměrné náklady publikací. Křivka počtu vydaných titulů reflektuje politický 

a ekonomický vývoj země. Počáteční nízké náklady odrážejí likvidaci soukromých 

nakladatelů v roce 1949. Graf také dobře zachycuje strategii nakladatelů v komunistickém 

režimu, zejména mezi lety 1953 a 1973, který nakladatelstvím přiděloval omezené množství 

papíru, a počet titulů tak mohl být zvýšen pouze za cenu snížení průměrného nákladu 

a obráceně. 

 
Graf 1: Počet vydaných knižních titulů a průměrný náklad26 

3.3 Současný český knižní trh a jeho specifika 

Jedním z výrazných specifik českého knižního trhu je jeho jazyková vyhraněnost. Knižní 

trh obecně obtížně překračuje hranice jazykových oblastí s výjimkou velkých světových 

jazyků a pro český trh je tato jazyková bariéra obzvlášť patrná. Mimo území České republiky 

je nutné české tituly v originálním znění prodávat jen za mimořádné finanční podpory.  

Pro český trh několika posledních let je symptomatický konkurenční tlak jak ze strany 

obchodních řetězců, tak i knihkupeckých sítí. V porovnání se zahraničními trhy má však 

Česká republika jedno unikum. Knihkupci v Nizozemsku či Belgii, tedy v zemích, které mají 

                                                 
26 PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. ISBN 80-7185-516-2. Praha – Litomyšl: Paseka, 2003. 
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relativně srovnatelné podmínky (malé území a vlastní jazyk s menší komunitou), bojují 

s rostoucí konkurencí spojováním do větších asociací, ať už za čistě obchodními, finančními 

nebo reklamními účely. Domácí subjekty na českém knižním trhu volí však převážně 

individuální strategie. 
 Následující oddíly shrnují základní fakta o českém knižním trhu v letech 2004 až 

2007, veškeré údaje pocházejí z exportních katalogů Svazu českých knihkupců a nakladatelů 

a zdrojů Národní knihovny České republiky, není-li uvedeno jinak. 

 

3.3.1 Knižní produkce 
 V České republice vychází ročně v průměru kolem osmnácti tisíc knižních titulů, 

z čehož přibližně 90 % tvoří první vydání. V roce 2008 bylo v ČR vydáno celkem 18 520 

titulů a vydalo je 1498 nakladatelů. 27  Tyto ukazatele indikují trend posledních let – český trh 

je určován především poptávkou po nových knižních titulech a jen menší část publikací je 

vydávána opakovaně. Do statistik jsem zahrnula i produkci, která je distribuována jinými 

kanály než knihkupeckou sítí. Typicky sem patří účelově vydávané tituly, produkce tzv. šedé 

literatury, tj. publikací státních a vládních institucí a dále pak tvorba univerzitních 

a vysokoškolských nakladatelství, pro něž je typický velký počet titulů v malém nákladu.  

 Výzkumy Národní knihovny ČR ukazují, že český knižní trh vykazuje dlouhodobě 

rozdělení činnosti podle tzv. Paretova zákona. Tento zákon od italského ekonoma z konce 19. 

století Vilfreda Pareta říká, že 80 % výsledků je způsobeno 20 % příčin, proto bývá také 

někdy nazýván pravidlo 80:20.28 V České republice se totiž ve srovnání s ostatními zeměmi 

Evropské unie v oboru nakladatelské a vydavatelské činnosti angažuje podstatně větší počet 

subjektů, značný podíl z celkové produkce však pochází od poměrně malého počtu 

nakladatelů neperiodických publikací. Přehledné statistiky počtu vydaných titulů 

a nakladatelství s nejvyšším počtem ročně vydaných knih jsou uvedeny v Příloze 1. 

 

3.3.2 Struktura české knižní produkce 
 Struktura české knižní produkce je již po několik let homogenní. Dominantní 

postavení tradičně zaujímá literatura v češtině, v roce 2008 tvořila 86 % všech vydaných knih. 

Následuje publikace dvojjazyčných knih v češtině a jednom dalším jazyce. Mezi 

                                                 
27 CÍSAŘ, J.: Rok 2008 v číslech. In: Grand Biblio, 04/2009, s. 34 – 36. 
28 BURNETT, Ken. Klíčoví zákazníci a péče o ně. ISBN 80-7226-655-1. Praha: CP Books, a.s., 2005, s. 63. 
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cizojazyčnými knihami jsou dlouhodobě na první pozici tituly v angličtině. Každoročně se 

pohybují kolem 4 % z celkové sumy produkce. Výrazný nárůst zaznamenávají publikace ve 

slovenštině, jejichž počet se za poslední dva roky téměř zdvojnásobil. Z dalších cizích jazyků 

následuje němčina, francouzština, ruština, polština a španělština. 

 Beletrie zaujímá v současné knižní produkci pravidelně kolem 22 %, literatura pro děti 

a mládež nadále mírným tempem roste a v roce 2007 tvořila přibližně 6 % celkové produkce, 

stejný vývoj zaznamenává i výuková literatura a vysokoškolské učebnice.  

 Je však třeba dodat, že i přes značnou homogennost lze na knižním trhu vedle sezónní 

periodicity vysledovat i jiné, dlouhodobější trendy. Postupně pokračuje odklon od beletrie 

k literatuře faktu a odborným publikacím. Na druhé straně je zaznamenáván příklon k vizuální 

informaci, zejména k velkým ilustrovaným knihám a komiksům. Na vzestupu jsou i knihy pro 

děti. Na úkor levných knih a paperbacků volí zákazníci častěji výpravné knihy s tvrdou 

vazbou. Pomalu se začínají ujímat elektronické knihy v různých formátech, ať už pro čtení či 

pro poslech. 

 

3.3.3 Překladová literatura 
 České knižní tituly přeložené z cizojazyčného originálu tvoří dlouhodobě téměř třetinu 

celkové produkce českých nakladatelských domů. V tomto ohledu patří Česká republika 

k zemím s největším množstvím překladové literatury. Překlady na pultech knihkupectví 

pocházejí ze 45 cizích jazyků, a to i velmi starých či exotických. Prodávají se např. překlady 

z albánštiny, tamilštiny či turkmenštiny. Podrobné zastoupení jednotlivých jazyků zachycuje 

Graf 3 v Příloze 1. 

 

3.3.4 Subjekty na současném knižním trhu 
V nakladatelském sektoru se dnes v České republice uplatňuje převážně soukromé 

podnikání. K 31. 12. 2008 bylo v ČR registrováno celkem 4344 nakladatelství.29 Jen zhruba 

polovina z nich je však aktivní. Oproti situaci za totalitního režimu, kdy se některé tituly 

tiskly dokonce v nákladu sto až dvě stě tisíc, se od devadesátých let uplatňuje trend snižování 

nákladů a zvyšování počtu vydávaných titulů. Prozaická díla dnes vycházejí zhruba ve 3,5 až 

5 tisících výtisků, tzv. non-fiction literatura zahrnující populárně naučné edice, literaturu 

                                                 
29 CÍSAŘ, J.: Rok 2008 v číslech. In: Grand Biblio, 04/2009, s. 34 – 36. 
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faktu, slovníky a encyklopedie se vydává v nákladech kolem čtyř tisíc, poezie se pak vydává 

v počtu pět set až osm set výtisků.30 

Dění na knižním trhu dnes vychází zejména ze vztahu mezi třemi nejdůležitějšími 

skupinami aktérů, a sice nakladateli, distributory a knihkupci. Jejich činnost je možno 

považovat vůbec za podmínečnou pro samotnou existenci knižního trhu, do hry však ve sféře 

knižní kultury vstupují i orgány neziskové, státní správa, profesní organizace a zájmová 

sdružení, které plní funkci především podpůrnou, propagační, popřípadě regulační. 

Ministerstvo kultury ČR (Oddělení literatury a knihoven) podporuje od roku 1992 

nakladatelskou činnost jak periodických, tak neperiodických publikací, profesní i zájmové 

organizace a další subjekty zaměřující se na knižní kulturu a její rozvoj. Podpora ze strany 

státu má formu přímou i nepřímou. Přímou podporu potřebují na českém trhu zejména některé 

odborné publikace, překlady moderní beletrie, básnické sbírky a prvotiny. Ministerstvo se 

podílí na propagaci českého knižního trhu v zahraničí, spolu se společností Svět knihy s.r.o. 

zajišťuje reprezentaci české literatury na mezinárodních veletrzích, pořádá knižní výstavy, 

vyhlašuje literární soutěže a uděluje ceny. Kromě toho poskytuje finanční podporu z několika 

grantových programů. Mezi nejvýznamnější profesní organizace uplatňující se na českém 

knižním trhu patří České centrum mezinárodního PEN klubu, Obec spisovatelů, Obec 

překladatelů, Nadace český literární fond, SČKN a další. SČKN byl založen v roce 1879 

a jeho hlavním úkolem je hájit zájmy nakladatelů, knižních distributorů a knihkupců, přispívat 

k rozvoji knižní kultury v České republice a ve spolupráci s dalšími subjekty propagovat 

českou literaturu. V praxi SČKN organizuje knižní výstavy, výjezdy na zahraniční knižní 

veletrhy, udržuje a rozvíjí kontakty se zahraničními odborníky. V roce 1997 SČKN založil 

společnost Svět knihy s.r.o., která je dnes hlavním komerčním subjektem angažujícím se 

v propagování české literatury doma i v zahraničí, rozšiřování čtenářské obce a zvyšování 

úrovně knižní kultury.  

Dalšími organizacemi působícími na českém knižním trhu jsou nakladatelství, literární 

agentury, distribuční společnosti, knihkupci a tiskaři. 

 

                                                 
30 Ibid., s. 35. 

 



Marketingová komunikace Mezinárodního knižního veletrhu Knižní trh 
a literárního festivalu Svět knihy Praha 2007  
 

26 

 

3.3.5 Distribuce 
V současné době operuje na českém trhu 59 distributorů31 a distribuční síť je tak silně 

přesycena, neboť svou rozlohou je český knižní trh poměrně malý. Je tedy příznačné, že mezi 

distributory panuje výrazná konkurenční atmosféra. Na druhou stranu je však nutno dodat, že 

v tomto případě nevede konkurence ke zvyšování, nýbrž snižování efektivity distribuce, 

neboť ve výsledku doručují do knihkupectví stejné tituly různí distributoři. Podle studie 

SČKN32  spolupracuje s jediným distributorem pouze necelá 4 % knihkupectví, a naopak více 

než 55 % je nuceno spolupracovat s více než třemi distributory. Nedostatečná velikost 

a kapitálová vybavenost distribučních firem vytváří stálé nebezpečí jejich krachu, což přináší 

osudné následky pro menší nakladatele. V závislosti na prodejní strategii a distribučních 

kanálech lze z komerčního hlediska vymezit následující segmenty knih:33 

• Komerční knihy určené pro nejširší čtenářskou obec; prodávají se 

v knihkupectvích, zahrnují beletrii, poezii, literaturu faktu, knihy pro děti, knihy 

o umění, příručky. 

• Spotřební paperbacky; neilustrované brožované knihy tištěné na nekvalitním 

papíru, prodávají se také v novinových stáncích, na nádražích, v supermarketech. 

• Knižní kluby; prodávají knihy výhradně svým členům. Tento segment je 

charakterizován na jedné straně vysokými prodanými náklady, na druhé však 

velkými investicemi do marketingové komunikace. 

• Učebnice pro základní a střední školy; distribuují se do škol obvykle bez asistence 

knihkupectví. 

• Odborné knihy; často se prodávají ve specializovaných prodejnách. 

• Náboženské knihy; obvykle jsou distribuovány církevními organizacemi. 

• Vysokoškolské učebnice a knihy univerzitních nakladatelství; obvykle jsou 

prodávány v univerzitních knihkupectvích. 

• Multimediální knihy. 

 

                                                 
31 Internetový adresář knižních distributorů dostupný na adrese http://www.almanachlabyrint.cz/distribuce/. Údaj platný 

k 21. 4. 2009. 
32 VAŠUT, J. – RYBA, J. Výsledky výzkumu knihkupecké sítě ČR. In: Knihkupec a nakladatel, 2001, roč. 6, č. 1, s. 9 – 11. 
33 PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. ISBN 80-7185-516-2. Praha – Litomyšl: Paseka, 2003, s. 13 a 17. 
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3.3.6 Mezinárodní obchod s knihami 
 Vzhledem k tomu, že přibližně každá třetí kniha na pultech českých knihkupectví je 

překladem z cizího jazyka, zaujímá dominantní pozici v mezinárodním obchodu s knihami 

import práv a teprve za ním následují export a import samotných publikací. Z důvodů 

jazykových bariér zmiňovaných v oddíle 3.2 import výrazně převyšuje nad exportem. Kromě 

toho export publikací z České republiky se zabývá převážně polygrafickými výrobky českých 

tiskáren, zatímco import se týká často i publikací včetně autorských práv (ať už knih 

vydaných v cizím jazyce, nebo tzv. knih na klíč, u nichž zahraniční nakladatelství prodává 

včetně autorských práv hotovou knihu tištěnou zpravidla v několika jazykových mutacích).34 

                                                 
34 PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. ISBN 80-7185-516-2. Praha-Litomyšl: Paseka, 2003, s. 37. 
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4 Definice veletrhu a vymezení jeho specifik 

Základní definice vymezuje trh jako místa, na němž se střetává nabídka s poptávkou.  

V minulosti probíhala tato „střetnutí“ na tržišti. Zjistit si, co se na trhu děje, bylo tedy 

relativně snadnou záležitostí, stačilo trh navštívit, projít se mezi stánky a člověk měl o situaci 

poměrně rychle jasnou představu. Dnes, v době progresivní globalizace probíhá drtivá většina 

obchodních transakcí nejen mimo tržiště, ale dokonce i virtuálně. Trh přestal být tržištěm. 

Jedinou možností, jak si udělat představu o tom, co se na něm děje, je aktivní vyhledávání 

a sběr sekundárních informací.35  

Slovník spisovné češtiny definuje veletrh jako „pravidelně se opakující velký trh 

s mezinárodní účastí“.36 Zároveň je přehlídkou exponátů, ale i koncentrací know-how. Veletrh 

prezentuje to nejlepší, co je na daném trhu k dispozici, ať už z pohledu vývoje a výzkumu, 

tvorby produktu, marketingu nebo financí. Je stejně jako tržiště v minulosti místem setkávání 

a komunikace. Je totiž podstatně snazší, levnější a časově méně náročné setkat se se svým 

současným či potenciálním zahraničním obchodním partnerem na tradičním reprezentativním 

oborovém veletrhu s mezinárodní účastí v tuzemsku než pořádat služební cesty do jeho 

mateřské země. Primárním zbožím, za jehož poptáváním se na veletrh jezdí, je tedy informace 

jakožto komunikovaná profesionální znalost. Knižní veletrh zaujímá na knižním trhu 

významné místo i z důvodu svého polyfunkčního charakteru, neboť v sobě pojí generování 

prodeje, podporu, vytváření kontaktů, předvádění knih, propagaci nakladatelství a jeho image 

i budování vztahů s veřejností. 

V typologii komerčních výstavních akcí uváděné ve většině odborných publikací se 

tradičně rozlišují prodejní výstavy, kontraktační veletrhy a kombinované kontraktačně 

prodejní akce. Na prodejních výstavách se na místě konání akce primárně přímým způsobem 

prodávají produkty firem. S tímto druhem akcí se setkáme zejména v oborech, v nichž se ceny 

produktů pohybují ve stovkách a tisících korunách a nákup produktů je vázán na manipulaci 

s financemi v hotovosti. Návštěvnickou skupinou jsou zejména koncoví zákazníci (široká 

veřejnost). Typicky prodejní výstavou jsou vánoční trhy, které probíhají jak na brněnském 

                                                 
35 BUREŠ, Ivan. Jedeme na veletrh! ISBN 80-85943-95-6. Praha: Management Press, 1999, s. 17. 
36 FILIPEC, Josef; DANEŠ, František a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. ISBN 80-200-0493-9. Praha: 

Academia, 2000, s. 486. 
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výstavišti, tak v Praze Holešovicích. Obecně lze říci, že prodejní charakter má také většina 

lokálních výstav. 

Cílem kontraktačních veletrhů je vytvořit prostředí k sjednávání obchodních smluv 

a partnerství, za nimiž stojí stotisícové až milionové finanční prostředky. Jedná se o akce, na 

nichž se utváří budoucnost a charakter celého odvětví. Kontraktační veletrhy se uplatňují 

v business-to-business komunikaci, návštěvnickou skupinu tedy tvoří primárně zástupci firem, 

především managementu a nákupčí (odborná veřejnost). Mezi typické kontraktační veletrhy 

patří např. veletrh Reklama, Polygraf, Chemtec Praha, MSV Brno, Stavební veletrhy Brno, 

veletrh Autotec a Autosalon v Brně a řada dalších, které prezentují nové technologie 

a zejména produkty těžkého průmyslu. Kontraktační veletrh je nejčastějším typem 

mezinárodních veletrhů i v odvětví nakladatelské činnosti a knižní produkce, jeho hlavním 

účelem je setkávání nakladatelů s distributory, distributorů s knihkupci a nakladatelů 

s knihkupci za účelem vyjednávání a uzavírání kontraktů o odběru a distribuci knih, koupi 

autorských práv, získaní informací o produkci na určité období apod.  

Jako kombinované kontraktačně prodejní akce většina lze označit většinu velkých 

komerčních akcí v ČR, kde se střetávají oba předchozí cíle včetně knižního veletrhu a Svět 

knihy. Vzhledem k tomu, že vystavované zboží je možné přímo zakoupit, jsou kontraktačně 

prodejní veletrhy atraktivnější pro širokou veřejnost a obvykle jsou proto propojeny 

s doprovodným společenským programem. Příkladem může být kromě již zmiňovaného Světa 

knihy veletrh Víno & destiláty, Muzika na Výstavišti Holešovice v Praze, ale i Zahrada Čech 

v Litoměřicích, Flora Olomouc a řada dalších, převážně národních, výstav a veletrhů.  

Další dělení výstavních akcí určují statistiky veletrhů nikoli organizátoři. Podle obsahu 

a charakteru veletrhu se o danou akci více či méně zajímají dvě skupiny návštěvníků: široká – 

laická veřejnost a odborná veřejnost. Výjimečně se objevují akce, které jsou pořádány pouze 

pro odbornou veřejnost. Veletrhy jsou zpravidla volně přístupné, proto zde bývají zastoupeny 

obě skupiny návštěvníků a mění se jen poměr mezi nimi.37 

Publikace Vystavujeme na veletrhu (Foret et al. 2002) uvádí jako další kritérium 

typologie veletrhů a výstav geografický dosah akce. Z tohoto hlediska lze rozlišit veletrhy 

lokální, regionální, národní, kontinentální a mezinárodní. U lokálních výstav a veletrhů je 

prezentace určena pouze vystavovatelům a návštěvníkům z dané lokality, např. z jednoho 

                                                 
37 Typologie je převzata z článku Veletrhy a výstavy fungují jako média. (HRUBALOVÁ, Monika. Veletrhy a výstavy 

fungují jako média. In: Event & Promotion, 03/2007, s. 11.) 
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města či čtvrti. Akce s regionálním dosahem jsou navštěvovány veřejností z místa konání 

i jeho blízkého okolí zhruba v dojezdové vzdálenosti 10 až 50 km. Patří sem např. Stavba For 

Arch Jižní Čechy v Českých Budějovicích, Gastro Festival Ostrava a řada lokálních výstav 

s motoristickou tematikou. Širší dosah mají akce národní, na nichž se prezentují firmy 

působící v dané zemi, a které jsou tedy zacíleny primárně na návštěvníky z dané země. 

Příkladem národních veletrhů je  HORECA, Autoshow v Praze, Sport Life – Venia – Urbis 

v Brně a další. Na veletrhu kontinentálním se oproti tomu prezentují subjekty z několika států 

jednoho kontinentu, tedy např. společnosti působící na evropském trhu. Příkladem mohou být 

veletrhy Idet – Iset – Interprotec – Pyros v Brně či Invex Brno. Jako mezinárodní může být 

podle kritérií UFI38 akce označena, pokud má 20 % výstavní plochy obsazeno zahraničními 

vystavovateli nebo se jí účastní 20 % zahraničních vystavovatelů nebo 4 % zahraničních 

návštěvníků. Pro představu proběhlo v České republice v roce 2005 celkem 29 mezinárodních 

výstavních akcí, tedy 14,4 % z celkového počtu veletrhů a výstav.39 

Genezi knižního veletrhu lze rozdělit do několika fází, které lze přibližně vymezit 

následujícím způsobem: určení termínu akce – komunikační strategie pro podporu značky – 

akvizice vystavovatelů – administrace a organizace vlastní akce – marketingová kampaň 

k oslovení cílových skupin návštěvníků – vlastní akce. První přípravy probíhají obvykle již 

rok předtím, než veletrh skutečně proběhne. Důvodem je možnost komunikovat následující 

připravovaný ročník akce už na ročníku probíhajícím, neboť nikdy jindy během kalendářního 

roku už není šance oslovit tak velkou část cílové skupiny příznivců tohoto veletrhu. Dlouhé 

časové rozpětí mezi dvěma ročníky však neumožňuje komunikovat v tak velkém předstihu víc 

než jen datum příštího ročníku, jeho tematické zaměření a případně nejvýznamnější hosty.  

Další fází je akvizice vystavovatelů, začíná zhruba devět měsíců před vlastní akcí 

a částečně se již prolíná s fází, kterou můžeme nazvat technicko-realizační. Akviziční fáze 

představuje nejdůležitější část v přípravě a organizaci veletrhu. Oslovují se tradiční 

vystavovatelé z předchozích ročníků, noví potencionální vystavovatelé, tj. firmy, které zatím 

nevystavovaly a zapadají do oborového členění veletrhu, a v případě Světa knihy také 

zahraniční vystavovatelé.  

Fáze technicko-realizační začíná uzavřením smlouvy a pronájmu výstavních prostor, 

a rozrastrováním výstavní plochy. Výstavní plocha je důležitým faktorem efektu účasti firmy 

                                                 
38 Světová asociace vystavovatelského průmyslu. 
39 HRUBALOVÁ, Monika. Veletrhy a výstavy fungují jako média. In: Event & Promotion, 03/2007, s. 11. 
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na veletrhu. Konkrétní umístění závisí převážně na aktuálních možnostech a osobním 

vyjednávání firem s pořadatelem. Každý veletrh má danou nomenklaturu, přičemž její celky 

bývají prezentovány v různých pavilonech tak, aby byl areál pro návštěvníky obsahově 

logicky uspořádaný a přehledný.40 Prezentují se zde obory jako celky, čímž se pořadatel snaží 

nasměrovat ke stánkům firem žádané skupiny návštěvníků. 

Dalším význačným momentem v přípravě knižního veletrhu je spuštění marketingové 

kampaně v masových médiích a její postupná intenzifikace. Vrchol přichází přibližně 

v posledních čtyřech týdnech před konáním akce a plynule navazuje na samotný veletrh.  

Pořádání veletrhu a výstav s sebou nese velké časové a pracovní vypětí. Pořadatelé 

jednají se stovkami firem v krátkém časovém období a musí reagovat na jejich potřeby 

a požadavky. V českých veletržních zprávách na výstavních akcích zpravidla pracuje tým pěti 

projektových manažerů a asistentů, dále technická podpora, která zajišťuje pro vystavovatele 

služby spjaté se stavbou stánků, a grafická skupina, která připravuje vizuály materiálů. Jen 

někteří z velkých pořadatelů mají vlastní marketingové a PR oddělení, které napomáhá 

při dalším prosazování zvolených cílů a doprovodných aktivitách.  

 

 

 

 

                                                 
40 HRUBALOVÁ, Monika. Veletrhy a výstavy fungují jako média. In: Event & Promotion, 03/2007, s. 10. 
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5 Knižní veletrh z hlediska marketingového mixu  

Marketingový mix je základem efektivního marketingového programu, podle něhož je 

možné při plnění předem definovaných marketingových cílů zároveň poskytovat zákazníkovi 

co nejvyšší hodnotu. Philip Kotler definuje marketingový mix jako „soubor taktických 

marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě 

umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu“.41 Je však třeba 

poznamenat, že tento marketingový mix je jednou z variant této marketingové koncepce. Tzv. 

marketingový mix 4P, jak jej popisuje Kotler, je utvářen na bázi aspektů relevantních pro 

stranu prodávajícího, zatímco marketingový mix 4C reflektuje stranu zákazníka a sestává 

z následujících čtyř proměnných – hodnota pro zákazníka (customer solution), náklad pro 

zákazníka (customer cost), přiměřenost (convenience), komunikace (communication). 

Podrobnější specifikace knižního veletrhu z pohledu marketingového mixu 4P je podána 

v následujících oddílech 4.1 až 4.4. 

 

5.1 Produkt 
Z hlediska čtenářů a knihkupců představuje knižní trh především prodej jednotlivých 

knih, z hlediska nakladatele představuje navíc trh s autorskými právy. Primárním produktem 

je tedy kniha, a tudíž zákazníkem knihkupců a nakladatelů bude každý, kdo přijde do 

obchodu, kamenného či elektronického, a knihu si koupí, tedy ne nutně čtenář.  Z tohoto 

pohledu je knižní veletrh jedním z prostředků marketingové komunikace (zejména event 

marketingu),42 jedním z nástrojů SČKN, Ministerstva kultury ČR a všech dalších organizací 

působících na poli literatury a její podpory, jak knihy jakožto produkty uvádět na trh, 

propagovat, budovat značky jejich výrobců, distributorů a prodejců. Z tohoto hlediska je 

veletrh médiem, komunikačním nástrojem, který je nutno porovnávat s ostatními médii podle 

                                                 
41 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing. ISBN 80-247-0513-3. Praha: Grada Publishing, 2004, s. 105.  
42 V rámci současných trendů se event marketing posouvá do pozice jedné z nosných částí nadlinkových marketingově 

komunikačních aktivit a zahrnuje např. události ve formě street promo (pouliční propagace), sportovních a outdoorových 

aktivit vedoucích např. k navázání bližšího a neformálnějšího kontaktu s obchodními partnery, speciální výroční akce atd. 

(Zdroj: HRUBALOVÁ, Monika. Veletrhy a výstavy fungují jako média. In: Event & Promotion, 03/2007, s. 10.)  
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dosažení komunikačních cílů stanovených na základě komplexní komunikační strategie 

nakladatelského subjektu.  

Ze širšího hlediska však lze jako sekundární produkt knižního trhu vymezit i samotný 

knižní veletrh, knižní výstavu či literární festival. SČKN vytváří v podstatě každý rok novou 

verzi knižního festivalu a veletrhu Svět knihy a po půlroční intenzivní reklamní kampani ji 

prodává zákazníkům jakožto „hotovou“ událost, kulturní zážitek nebo obchodní příležitost 

v závislosti na tom, kterou cílovou skupinu svým specifickým produktem oslovuje.  

Toto druhé vymezení, které je pro účely této práce klíčové, operuje s produktem mnohem 

komplexnější povahy než vymezení první. Zatímco definice knihy má poměrně silnou oporu 

ve sdílené obecné představě, co je kniha, jak vypadá a co je třeba (alespoň přibližně) k její 

genezi. Knižní veletrh jakožto další potenciální produkt knižního trhu naráží v těchto 

jednotlivých bodech na problémy plynoucí především z toho, že je událostí, tedy produktem 

nehmatatelným, vznikajícím součinností mnoha skupin aktérů. Jinak řečeno, svou časovou 

i lokální omezeností je knižní veletrh oproti knize značně handicapován, neboť kniha se může 

prodávat i bez výdajů do marketingové komunikace, zatímco veletrh nikoli. Knihy, do jejíž 

propagace není investováno, si zákazníci na pultech knihkupectví po celé republice 

pravděpodobně stejně všimnou, zatímco veletrhu uspořádaného během dvou dnů 

v uzavřených veletržních prostorách si mohou všimnout jen náhodně kolemjdoucí. Knižní 

veletrh stejně jako jakýkoli jiný produkt ve formě události potřebuje ke své prodejnosti 

výrazně větší podporu nástroji marketingové komunikace a public relations než produkt 

věcný.  

Definujeme-li jako východisko pro určení produktu účel knižního veletrhu, je možné 

specifikovat ještě jeden druh produktu, a sice produkt elementární, kterým je informace. 

Nakladatelé, literární agentury, knihkupci, knihovníci, akademici, ilustrátoři, filmoví 

producenti, překladatelé, tiskaři, média, literární organizace, profesní a obchodní sdružení, 

antikváři i dodavatelé počítačového softwaru a multimédií přijíždějí na nejvýznamnější knižní 

veletrhy, aby získali informace, navázali kontakty a uzavřeli nové obchodní smlouvy. 

Mezi nejvýraznější produktové trendy relevantní pro knižní veletrh patří spojení s akcemi 

na podporu četby, zejména u dětí a mládeže, populární tematizace veletrhů, integrace 

multimediální knižní kultury do programu knižních veletrhů, rostoucí diverzifikace 

a specializace nakladatelské činnosti a propojení veletrhů s knižním festivalem 

prostřednictvím autorských čtení, udělování cen, autogramiád či besed s autory. 
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5.2 Cena (Price)  
Cena je jedním ze základních kritérií, podle kterých se zákazníci rozhodují při koupi 

produktu. Pro dnešní dobu je symptomatické, že cena musí mnohem větší mírou než dříve 

vyjadřovat hodnotu (nebo prestiž), kterou zákazník produktu přisuzuje.43 Částka, kterou je 

zákazník ochoten za výrobek zaplatit, je závislá na několika aspektech produktu. V případě 

knižního veletrhu je primárním aspektem prestiž a renomé veletrhu, počet pravidelných 

návštěvníků a jejich složení. Tyto charakteristiky knižního veletrhu odpovídají vnímané 

(komerční) kvalitě výrobku, která se nemusí shodovat s exaktně (např. technicky) měřitelnou 

kvalitou. V praxi to znamená, že tradiční veletrh s pevnou návštěvnickou základnou 

z prestižních nakladatelských institucí, se může konat i v méně známé lokalitě, v méně 

rozvinuté zemi. Obecně stejně jako o kterémkoli produktu i zde platí, že za vyšší komerční 

kvalitu je zákazník ochoten zaplatit vyšší cenu. Cena vstupenek na 13. ročník Světa knihy 

byla 120 Kč pro odbornou i širokou veřejnost v první den konání, tj. čtvrtek 3. 5. 2007, 

100 Kč (50 Kč zlevněné vstupné) v pátek a sobotu 4. a 5. 5. 2007. V poslední den konání, tj. 

v neděli 6. 5. 2007 platili návštěvníci na celý den jednotné vstupné 50 Kč. 

Pro knižní veletrh v prostředí vyspělé tržní ekonomiky platí, že úroveň ceny je závislá na 

uplatnění diferencovaných přístupů k cenotvorbě podle společenského statutu jednotlivých 

veletrhů a je ji třeba odvodit od všech činností, které jsou součástí veletrhu a které zároveň 

generují pořadateli zisk. Tento výčet se u každého knižního veletrhu liší. Hlavní příjmy 

obvykle plynou z registrace účastníků akce, pronájmu výstavní plochy, zajištění 

doprovodných služeb, pronájmu reklamní plochy ve veletržních tiskovinách, elektronických 

médiích, na internetu a v neposlední řadě ze vstupného. Pro každou jednotlivou kategorii musí 

pořadatel provést cenovou analýzu a stanovit cenu, která mu zaručí dostatečnou poptávku. 

Cena relevantní pro vystavovatele obvykle zahrnuje uvedení v expozičním katalogu, 

grafické zvýraznění názvu nakladatelství, spediční a celní náklady, službu recepce, případně 

rezervaci prostoru na jednání a na velkých evropských veletrzích se pohybuje mezi 14 a 20 

tisíci Kč za expoziční stánek. Stánky se dle formy jejich umístění dělí na ostrovní (uprostřed 

plochy), rohové (v rohu pavilonu), řadové (menší stánky seskládané do řad s průchozí uličkou 

pro návštěvníky) nebo řadové průchozí (řadové „dvoustránky“, které propojují dvě průchozí 

uličky). Kromě plochy uliček lze v pavilonech identifikovat i tzv. „mrtvé zóny“, což jsou 

                                                 
43 FORET, Miroslav et al. Marketing základy a principy. ISBN 80-251-0790-6. Brno: Computer Press, a.s., 2005, s. 102. 
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místa, kterým návštěvníci nevěnují pozornost, jedná se zejména o prostory kolem vchodových 

dveří, vyvýšené galerie v pavilonech apod.44  

Návštěva knižního veletrhu pro veřejnost v podstatě představuje kulturní záležitost, jako 

např. návštěva výstavy výtvarného umění nebo divadelního představení. Stejně jako 

jednotlivé oblasti kultury oslovuje jen omezené segmenty společnosti. Oproti kulturním 

zážitkům, při kterých divák či návštěvník pasivně vnímá umělecké představení, je však 

veřejnost motivována k návštěvě knižního veletrhu ještě jedním cenovým aspektem, a sice 

slevou. Prodejní knižní veletrh hraje totiž i roli tradičního trhu, na který se zákazník vydá i jen 

z důvodu levnější koupě, neboť vystavovatelé na veletrzích prodávají veškeré zboží zpravidla 

s minimálně desetiprocentní slevou oproti běžné prodejní ceně. Pro veletržní prostředí jsou 

typické kombinace hodnotové a množstevní srážky z prodejní ceny. 

Uvedli jsme, že pro návštěvníka z řad veřejnosti je návštěva veletrhu v podstatě kulturní a 

vzdělávací událostí. Je však třeba zdůraznit ještě jednu odlišnost mezi knižním veletrhem 

a ostatními kulturními institucemi, která také souvisí s benefitem poskytnutí rabatu. Příjmy ze 

vstupného generované návštěvností např. divadelního představení představují téměř 100 % 

výnosu, odhlédneme-li od drobnějších výdajů na nákup propagačních tiskovin, tj. programů 

představení, výdajů za občerstvení atp. Veškerý takový výnos je ziskem pro kulturní instituci. 

U knižního veletrhu tvoří vstupné jen zhruba pětinu zákazníkových výdajů na veletrh. Pouze 

tato částka je tedy přímým ziskem pro pořadatele veletrhu. Zbylých až 80 % zákazníkových 

výdajů generuje zisk vystavovatelům a pořadateli z nich žádný důchod neplyne. Přestože se 

tedy návštěva knižního veletrhu v mnoha ohledech podobá návštěvě jiné kulturní události, 

z hlediska orientace příjmových toků je záležitostí specifickou a rabat tedy představuje nejen 

výraznou motivaci k návštěvě, ale i fenomén, který významným způsobem reguluje směr 

a míru cash flow mezi jednotlivými subjekty. 

 

5.3 Distribuce (Place) 
Pro organizaci veletrhů s mezinárodní účastí v České republice je místo téměř 

nejdůležitějším rozhodovacím faktorem, neboť například Praha má pro pořádání klasických 

výstav a veletrhů pouze čtyři větší prostory (Kongresové centrum Praha, Veletržní Palác 

Praha, Výstaviště Praha – Holešovice a Veletržní areál Letňany). Každý další prostor je pro 

                                                 
44 Zdroj: Osobní rozhovor s ředitelkou společnosti Svět knihy, s. r. o. PhDr. Danou Kalinovou, který proběhl v prostorách 

Světa knihy, s. r. o. dne 15. 6. 2007. 
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pořádání výstav omezený z hlediska rozsahu výstavní plochy i technického zázemí pro 

přípravu akce (dopravní výtahy, parkování a snadný návoz exponátů apod.) a pro masovější 

návštěvnost. 

Místo konání knižního veletrhu je v dnešní době fakticky ekvivalentem značky 

samotného veletrhu. Světový i evropský trh mají své tradiční veletrhy, které se etablovaly 

jako kvalitní a dobře zavedené značky a jsou zárukou dlouhodobé kvality. Mezi 

nejvýznamnější knižní veletrhy na evropském kontinentu patří Frankfurtský knižní veletrh 

(Frankfurter Buchmesse) konající se pravidelně ve druhém říjnovém týdnu, pařížský Salon du 

Livre, Lipský knižní veletrh (Leipziger Buchmesse) a Londýnský knižní veletrh (The London 

Book Fair), jehož specializací jsou kromě typických tištěných titulů zejména audio a TV 

formáty a filmové a digitální kanály. Na knižní produkci pro děti se tradičně zaměřuje 

Boloňský knižní veletrh (Bologna Book Fair).  

Účast na prestižních knižních veletrzích je pro všechny velké nakladatelské domy 

opěrným bodem jejich činnosti, neboť jim umožňuje přístup k zahraniční produkci. Největším 

světovým veletrhem je Frankfurtský knižní veletrh, který nyní probíhá již 59 let a je 

nejdůležitějším centrem obchodu s právy a licencemi. V roce 2006 se tohoto čtyřdenního 

veletrhu zúčastnilo 7272 vystavovatelů, 183 tisíc návštěvníků a 11 tisíc novinářů z 66 zemí 

světa.45 Jedním z klíčových cílů tohoto veletrhu je rozvoj knižního průmyslu a podpora 

mezinárodní výměny. Pořadatelé veletrhu ve spolupráci s mnoha partnerskými institucemi 

organizují a financují několik sponzorských a vzdělávacích programů pro nejrůznější cílové 

skupiny v rámci odvětví knižní produkce. Veletrhu a speciálních seminářů se tak můžou 

zúčastnit i firmy z méně strukturovaných knižních trhů.  

 

5.4 Propagace (Promotion)  
V tomto oddílu jsou velmi stručně představeny jen některé obecné principy propagace 

knižního veletrhu a knižní produkce. Podrobnější výklad tematiky je podán v případové studii 

analyzující marketingovou komunikaci Světa knihy v oddílu 7. 

Marketingová podpora prodeje knih je plánována, financována a prováděna jak 

nakladatelstvím, tak následně knihkupectvím. Nakladatelství by mělo vytvořit optimální 

podmínky pro prodej každé své knihy. Mělo by tak činit již před vydáním knihy (vydávání 

                                                 
45 Frankfurter Buchmesse, 10. – 14. October 2007, Ausstellungs- und Messe GmbH des Börsenvereins des deutschen 

Buchhandels, tisková zpráva. 
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edičních plánů, interview s autorem, informace o chystané knize). O propagaci titulu se pak 

musí starat i po vydání knihy, pořádat autogramiády s autory, tisknout plakáty pro 

knihkupecké výlohy, zadávat inzerci apod. V případě knižního veletrhu může být 

marketingová komunikace zaměřena na několik cílových skupin odlišných podle toho, co od 

veletrhu očekávají a s jakými informačními potřebami na něj přicházejí. Cílovými skupinami 

mohou být zákazníci, potenciální zákazníci, konkurenti, dodavatelé, vlastní personál 

a odborná veřejnost. Samotné definování jednotlivých zákaznických segmentů se však odvíjí 

od predefinovaných marketingových a komunikačních cílů veletrhu. Primárními cíli může být 

navazovat mezinárodní vztahy, prohlubovat spolupráci s oborovými asociacemi a sdruženími 

či s médii. Sekundárním cílem je pak například vytvoření atraktivního doprovodného 

programu (soutěže pro návštěvníky, doplňující prezentace, tiskové konference, hostesky ve 

speciálních kostýmech, podpisové akce s osobnostmi z oboru či jiná netradiční vystoupení 

apod.) 
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6 Svět knihy Praha  

V tomto oddíle je stručně popsána historie pražského veletrhu a zachycen proces 

transformace marketingové komunikace v kontextu vývoje po roce 1989. V závěru oddílu 

jsou identifikovány prvky komerčního a nekomerčního charakteru Světa knihy Praha. 

 

6.1 Historie veletrhu 
Jak jsme již uvedli v oddíle 3.3.4, iniciátorem a v prvních ročnících také pořadatelem 

knižního veletrhu Svět knihy byl Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) založený 

v roce 1879 z podnětu takových osobností, jako byli J. R. Vilímek, J. Otto a F. Topič, za 

účelem šíření českých knih a dodržování profesní etiky. Roku 1949 bylo Svazu další působení 

zakázáno mj. na základě vydání Zákona č. 94/1949 Sb. o zrušení soukromého vydávání knih 

a veškerý jeho majetek byl zabaven. V roce 1989, resp. 1990 byl svaz obnoven, aby navázal 

na odkaz historické organizace. Za hlavní cíl si vytkl hájit společné profesní zájmy 

nakladatelů, distributorů a knihkupců v podmínkách tržní ekonomiky. S tím také souvisí celá 

řada aktivit SČKN, které jsou členům poskytovány zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. 

SČKN je registrován jako občanské sdružení podle Zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování 

občanů. K 24. 11. 2007 měl svaz 264 členů, z nichž zhruba dvě třetiny představují nakladatelé 

a zbývající třetinu knihkupci, distributoři i knihovny s vydavatelskými útvary. V roce 1997 

založil SČKN společnost Svět knihy s.r.o., která se od té doby stala hlavním organizátorem 

Světa knihy. SČKN je členem Federace evropských nakladatelů (FEP) a Evropské 

knihkupecké federace (EBF). Spolupracuje také s Mezinárodním sdružením nakladatelů (IPA) 

se sídlem v Ženevě.46 V roce 2007 měl Svět knihy Praha za sebou již 12 ročníků, během nichž 

se po stránce návštěvnosti, programu i proaktivní marketingové komunikace vyprofiloval 

v mezinárodní přehlídku s pevnou pozicí mezi kontraktačně-prodejními veletrhy ve 

středoevropském regionu. Parametry jednotlivých předchozích ročníků zachycuje Tabulka 2. 

Údaje pocházejí z katalogů jednotlivých ročníků veletrhu.  

 

 

 

                                                 
46 Zdroj: www.sckn.cz, 8. 11. 2008 
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Rok Počet vystavovatelů Čestný host Počet zemí 
1995 258 * * 
1996 * Rakousko * 
1997 715 Finsko 16 
1998 655 Izrael 22 
1999 590 Francie 18 
2000 608 Valonsko - Brusel 22 
2001 654 Švýcarsko 26 
2002 481 Visegrád 28 
2003 518 země Afriky 28 
2004 571 Irsko, Skotsko, Wales 26 
2005 627 Slovinsko * 
2006 394 Lotyšsko 35 

Tabulka 2: Přehled předchozích ročníků Světa knihy Praha   * Neuvedeno 

 

6.2 Transformace marketingově komunikačních principů 

veletrhu Svět knihy v letech 1995 až 2007 
Marketingová komunikace Světa knihy zahrnuje v dnešní době kromě aktivit vedených 

nadlinkovými a podlinkovými médii a kromě public relations (dále jen PR) také media 

relations, public affairs,47  tematizační složku, čestné hosty, barterové dohody aj. Veletrh však 

neměl vždy takto komplexní strukturu komunikačních aktivit. 

 Na začátku 90. let dvacátého století se všestranný přístup k marketingu jen pomalu 

ujímal i ve sféře komerční, natož v kultuře. V oblasti PR byla situace ještě komplikovanější, 

neboť nejen budování PR, ale i jeho samotná integrace do standardní agendy marketingových 

oddělení firem a následné vyčleňování v samostatnou oblast byly poměrně dlouho ponechány 

stranou pozornosti, či dokonce vyvolávaly negativní konotace. Podobný způsobem se 

zpočátku přistupovalo i k media relations a budování jakýchkoli vztahů s novináři i ke 

konceptu „stakeholders“, tj. všech zúčastněných stran. Je třeba znovu zdůraznit, že všechny 

z výše uvedených aktivit v oblasti marketingu i PR se dříve a snáze ujaly v českém prostředí 

ve sféře komerční. 

Praxe SČKN, resp. později Světa knihy s.r.o. poměrně dlouho tento vývoj kopírovala. 

Přípravy prvních ročníků veletrhu probíhaly pouze s konzultacemi marketingového 

specialisty, dnes má společnost vlastní malé marketingové oddělení a k přípravám několika 
                                                 

47Za české ekvivalenty těchto tří termínů se obvykle považují vztahy s veřejností, vztahy s médii a vztahy s orgány státní 

správy. Je však třeba poznamenat, že public affairs se také někdy překládá jako vztahy s veřejnou sférou či vztahy se státními 

institucemi. Z důvodu této nejednotnosti a také z důvodu toho, že PR i PA (tj. public affairs) se dnes běžně používají bez 

překládání do češtiny, ponechávám všechny tři pojmy v původní anglické podobě.  
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posledních ročníků veletrhu pravidelně zve komunikační agentury a grafická studia. Spolu 

s tím buduje Svět knihy s.r.o. také od roku 2007 korporátní identitu. Do té doby byl pro každý 

ročník navržen samostatný grafický manuál, neexistovalo jednotné logo, které by pro 

veřejnost vždy signalizovalo návaznost nadcházejícího ročníku na ten předešlý. Přestože si 

tedy značka Svět knihy už úspěšně vydobyla pozici v kontextu středoevropských knižních 

veletrhů, stále jí scházely zejména v oblasti brandingu48 některé standardní formální atributy. 

Komunikace nadlinkovými kanály, zejména rozhlasem, televizí a tiskem, probíhala 

dlouhou dobu na bázi navazování mediálního partnerství. V menší míře byla tato média, 

zejména televize, využívána jako platforma pro placenou inzerci z důvodu vysokých nákladů. 

Od roku 2007 se poprvé do mediálních vztahů zapsaly barterové dohody poskytující oběma 

stranám inzertní prostor, veletrh tak poprvé mohl vysílat spot v České televizi a Česká 

televize spolu s dalšími médii získala větší prostor ve veletržních tiskovinách včetně 

cenových výhod k cenám účtovaným za účast na veletrhu, např. registrační poplatek 

a expoziční stánek. 

Spektrum marketingových aktivit a jejich profilace byly postupně rozšiřovány a zároveň 

do nich byly integrovány nové komunikační kanály a formáty. Spolu se zřízením 

samostatného marketingového oddělení začal Svět knihy cíleně komunikovat s novými 

segmenty zákazníků či potenciálních zákazníků, jakými je například mládež, a od roku 2007 

se proto výrazně větší část marketingového rozpočtu věnovala na online inzerci a reklamu 

prostřednictvím internetových aplikací. Kromě toho byla rozpracována dílčí strategie 

zaměřená na field marketing a předprodejní aktivity v knihkupectvích. Rozšíření se dočkalo 

i portfolio veletržních propagačních materiálů, kromě tradičních tiskovin se objevily nově 

i multimediální nosiče.  

6.3 Stručné vymezení komerčních a nekomerčních prvků 

programu veletrhu Svět knihy Praha 2007 

Program veletrhu Svět knihy Praha je každý rok složen z komerční a kulturní prezentace. 

Zatímco první den veletrhu, čtvrtek, je vždy od ranního zahájení do 14 hodin odpoledne 

přístupný pouze odborné veřejnosti a novinářům, zbytek veletrhu je určen všem 

návštěvníkům. Ve čtvrtek je na programu část kontraktační, v ostatní dny probíhá kromě 

                                                 
48 Branding je označení pro soubor metod sloužících k budování a posilování značky. 
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prodeje v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha také bohatý kulturní doprovodný program. 

Stánkový prodej představuje komerční část akce, zatímco konference, odborné semináře, 

autorská čtení, autogramiády a další představují nekomerční část programu. 

Hlavním tématem Světa knihy Praha 2007 byla „Literatura a multimédia“. Centrální 

expozice měla název „Čtením objevovat budoucnost“ a byly na ní prezentovány knihy 

Německa, Rakouska a Švýcarska. V rámci nejrůznějších doprovodných kulturních 

a vzdělávacích pořadů prezentovali vystavovatelé celou škálu multimediálních nosičů, které 

jsou schopny zachytit literární text. V pavilonu filmu, multimédií a televize se návštěvníci 

seznámili s audioknihami, interaktivními literárními portály, a elektronickými knihami, kromě 

toho proběhlo také několik workshopů o moderních prostředcích propojení literatury 

a multimediálních technologií.49 

Komerční složka veletrhu byla zastoupena stánkovou expozicí a prodejem knih i dalších 

produktů, do nekomerční části veletrhu patřily naopak veškeré doprovodné aktivity, které 

slouží i jako jeden z prostředků marketingové komunikace a mají za cíl pozitivně stimulovat 

přednákupní chování a motivovat potenciálního návštěvníka k zakoupení vstupenky. V roce 

2007 navštívilo veletrh přes 30 tisíc osob. Ukázka programu nekomerční části veletrhu, 

nazývané také jako literární festival je uvedena v Příloze č. 2. 

                                                 
49 Zdroj: www.svetknihy.cz; 20. 11. 2008. 
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7 Analýza marketingové komunikace Světa knihy 

Praha 2007  

Analýza marketingové komunikace knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy 

Praha 2007 je strukturována do dvou hlavních oblastí. První část se zaměřuje na popsání cílů 

a harmonogramu marketingové komunikace projektu v kontextu nastavené marketingové 

strategie. Druhá část obsahuje analýzu realizovaných marketingových aktivit a přináší 

zhodnocení dosažení stanovených cílů.   

Kampaň pro 13. ročník projektu byla strategicky rozdělena do dvou částí – komunikaci 

zaměřenou na veřejnost a část zaměřenou na vystavovatele. Je třeba zdůraznit, že analýza 

prováděná za účelem posouzení čerpání prostředků na marketingovou komunikaci 13. ročníku 

Světa knihy Praha se zabývá výhradně částí kampaně zaměřenou na oslovení veřejnosti. Část 

cílící na vystavující subjekty je prezentována pouze deskriptivně a není předmětem hlavní 

analýzy v tomto dokumentu. 

 

7.1 Marketingové a komunikační cíle Světa knihy Praha 

2007 
Cíle marketingové komunikace 13. ročníku veletrhu lze rozdělit na cíle marketingové 

a cíle komunikační. Jako hlavní marketingové cíle50 byly identifikovány cíle následující: 

 

 Oslovení odborné i laické veřejnosti – Primárním kvantitativním cílem bylo 

motivovat k návštěvě odbornou i laickou veřejnost, která se veletrhu zúčastnila již 

v minulých letech. Hlavním důvodem byl fakt, že z pravidelných návštěvníků 

akce, zejména z řad odborné veřejnosti, lze efektivně generovat kmen stálých 

zákazníků veletrhu, na něž lze při následujících ročnících výrazně snazším 

způsobem zacílit marketingovou komunikaci; 

                                                 
50 Jako cíle marketingové označuji v kontextu této práce cíle ryze kvantifikovatelné a exaktně měřitelné, částečně se 

překrývající s cíli obchodními. 
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 Získání nových zákazníků – Kromě generování kmene stálých návštěvníků měly 

marketingově komunikační aktivity také pozitivně motivovat k návštěvě ty 

zákazníky, kteří do té doby nebyli standardními návštěvníky veletrhu; 

 Motivace k návštěvnosti nekomerční části programu – Sekundárním 

kvantitativním cílem bylo motivování určitého segmentu k návštěvě 

doprovodného kulturního programu realizovaného mimo prostory Výstaviště 

Praha. 

 

Jako cíle komunikační byly pro kampaň předcházející 13. ročníku stanoveny: 

 Informovanost – Hlavním kvalitativním cílem marketingových aktivit v první 

fázi bylo detailně a srozumitelně informovat zákazníky a zároveň všechny 

„stakeholders“ o konání 13. ročníku veletrhu, o datu a místě konání, tématu 

veletrhu, centrální expozici a čestném hostu; 

 Podpora pozitivní image Světa knihy – Komunikační aktivity měly zároveň za 

cíl podpořit vnímání Světa knihy jako veletrhu výrazně orientovaného na širokou 

veřejnost, pružně reagujícího na vývoj technologií a jejich možné využití 

v přístupu k literatuře a jako veletrhu zvyšujícího komfort svých zákazníků 

zejména po stránce zavádění moderních komunikačních kanálů; 

 Koordinace komunikace se zahraničními vystavovateli a institucemi  – 

Vzhledem k tomu, že 13. ročník veletrhu byl tradičně orientován nejen na 

oslovení českých návštěvníků, ale i na odbornou veřejnost z největších 

evropských zemí, zejména takových, které se veletrhu již tradičně zúčastňují, byla 

za jeden ze základních cílů stanovena koordinace a regulace všech komunikačních 

toků za účelem zachování a dalšího rozvoje korporátní identity Světa knihy. 
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7.2 Harmonogram komunikace 
Základní milníky příprav na 13. ročník veletrhu zachycuje Obrázek 2. 

Fáze 0 - příprava Plán komunikace
Fáze 1 - předpromo Komunikacek zahraniční odborné veřejnosti

Vyhlášení literárních soutěží
Výroba a distribuce propagačních materiálů

Fáze 2 - vlastní kampaň ATL + BTL
Výroba katalogu, programu a veletržních tiskovin
Tisková konference

Svět knihy Praha 2007 Konání veletrhu

Aktivita
8 9 10 11 3 4 5

Rok 2006 Rok 2007
12 1 2

 
Obrázek 2: Harmonogram komunikace 

 

Marketingová komunikace předcházející 13. ročníku probíhala ve třech následujících fázích. 

Náplní přípravné fáze bylo vyhodnocení dosažených výsledků veletrhu v roce 2006 a na 

jejich základě sestavení strategického plánu komunikace pro rok 2007.  

Komunikace v první fázi se koncentrovala nejprve na oslovení zahraničních 

vystavovatelů z řad renomovaných nakladatelství, knihkupectví a institucí podporujících 

četbu či literární produkci. Následně proběhla také první vlna předpromočních akcí v České 

republice. V listopadu byly pro nadcházející 13. ročník vyhlášeny literární soutěže a následně 

v únoru 2007 byly v nákladu 250 tisíc kusů vyrobeny první propagační materiály (záložky do 

knížek a kapesní kalendáře), které byly zdarma distribuovány prostřednictvím široké sítě 

knihkupeckých obchodů a knihoven po celé ČR. 

Ve druhé fázi byla spuštěna samotná intenzivní mediální kampaň, konkrétní složení 

mediálního mixu viz oddíl 7.3.1. Zhruba 14 dní před konáním veletrhu byly vyrobeny 

propagační tiskoviny včetně katalogu vystavovatelů a programu veletrhu i literárního 

festivalu. Dne 25. 5. 2007 proběhla tisková konference. 

7.3 Realizované komunikační aktivity 

Posouzení marketingové komunikace 13. ročníku Světa knihy Praha 2007 vychází 

z analýzy dat získaných od SČKN a společnosti Svět knihy s.r.o. Jako doplňující zdroj 

informací posloužilo vydavatelství Grand Princ, s.r.o. a oddělení obchodu České televize.    

7.3.1 Kvalitativní analýza mediálního mixu  
V tomto oddíle jsou popsány výsledky analýzy mediálního mixu tj. věcné a časové 

rozložení komunikačních aktivit podle typu médií a komunikačních prostředků v druhé půli 

roku 2006 a první půli roku 2007. Pozornost je věnována komunikačním nástrojům 
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nadlinkové a podlinkové povahy,51 podpůrné a doplňkové prostředky jsou analyzovány 

v oddíle 7.3.1.6. 

Při posuzování vhodnosti mediálního mixu pro kampaň na podporu návštěvnosti veletrhu 

Svět knihy Praha 2007 bylo v této práci přihlíženo zejména k: 

 pokrytí cílové skupiny a přesnému zacílení;  

 zapamatovatelnost sdělení a věrohodnosti daného média;  

 možnosti zpětné vazby;  

 kreativní flexibilitě;  

 produktové afinitě. 

7.3.1.1 Televizní reklama 

Televizní reklama byla realizována na základě barterové dohody s Českou televizí 

a v daném mediálním mixu byla jediným prvkem (s výjimkou internetových stránek), který 

nabízel dynamickou prezentaci obsahu a animace a předával tak cílové skupině simultánně 

větší množství vjemů než média statická. Televizní spot o délce 15“ měl být vysílán na ČT 

v měsících březnu a dubnu 2007. Celkem mělo být odvysíláno cca 120 spotů.  

Z hlediska velikosti celé cílové skupiny, na niž byla komunikace předcházející 13. 

ročníku cílena, plní televizní reklama v marketingové komunikaci vedené masovými médii 

nezastupitelnou roli a vyznačuje se v komparaci např. s přímo distribuovanými tištěnými 

propagačními materiály relativně nízkými náklady na oslovení jednoho spotřebitele. Je třeba 

poznamenat, že pro marketingovou kampaň 13. ročníku Světa knihy nebyl produkován 

samostatný televizní spot, nýbrž byla na televizní obrazovce prezentována patnáctivteřinová 

„flashová“ animace52 vytvořená původně pro internetové stránky Světa knihy, čímž bylo 

dosaženo výrazné úspory produkčních nákladů. 

Spojení se silným subjektem, jakým Česká televize je, poskytlo Světu knihy významnou 

výhodu v oblasti komunikace. Hlavním argumentem pro uzavření barterové dohody s Českou 

televizí byla její široká základna stálých diváků, k nimž bylo možné doručit informace 

o připravovaném veletrhu. Svět knihy tak získal příležitost využít další moderní komunikační 
                                                 

51 Jako nadlinková média (ATL) se označují média masové komunikace v placeném mediálním prostoru, tj. tisková inzerce, 

venkovní a vnitřní reklama, rozhlasové a televizní spoty, internetové bannery, atd. Jako podlinková média (BTL) se označují 

komunikační kanály mimo masmédia, zejména nástroje přímé komunikace s cílovou skupinou, např. přímo distribuované 

propagační materiály, direct maily (přímé zásilky), atd. 
52 Animovaná sekvence vytvořená za pomoci speciálního počítačového softwaru „Flash“ využívaného zejména v internetové 

reklamě. 
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kanál, kterým oslovil potenciální návštěvníky mimo hl. m. Prahu. Kromě toho dobré jméno 

České televize v roli partnera, mělo významný potenciál pro rozvíjení pozitivního PR 

veletrhu. 

Z hlediska mediálního plánování byla kampaň připravena nejen pro specifickou cílovou 

skupinu minulých a dalších potenciálních vystavovatelů, ale i pro cílovou skupinu laické 

veřejnosti. Televizní mediaplán obsahoval vysoce afinitní pořady53 pro širokou cílovou 

skupinu všichni 15+. 

Z hlediska porovnání plánovaných a skutečně dosažených hodnot GRP54 byl plán 

stanovený na GRP 540 překročen. Skutečná sledovanost TV spotů širokou veřejností byla 

o 8,9 % vyšší. Veškeré výše uvedené kvantitativní údaje pocházejí z TVmetrového šetření 

realizovaného v období 6. 3. až 8. 4. 2007 výzkumnou agenturou Mediaresearch, a.s. 

 

7.3.1.2 Rozhlasová reklama 
Rozhlas byl druhým hlavním médiem s masovým zásahem, které bylo začleněné do 

komunikační kampaně podporující návštěvnost 13. ročníku Světa knihy. Podobně jako 

u reklamy televizní, byla uzavřena barterová dohoda s veřejnoprávním subjektem, tj. Českým 

rozhlasem o komunikační podpoře veletrhu. Během měsíců března a dubna bylo celkem 

odvysíláno 62 upoutávek a krátkých informačních vstupů. Pro vyhodnocení skutečného 

zásahu cílových skupin se však nepodařilo sehnat exaktní data. 

 

7.3.1.3 Venkovní a vnitřní reklama55 
Venkovní i vnitřní reklama byla realizována po celé období intenzivní kampaně 

v měsících březnu a dubnu 2007 a byla v ní využita široká škála nosičů a formátů. Na 2000 

venkovních a vnitřních reklamních plochách byly prezentovány vizuály na podporu Světa 

knihy.  

                                                 
53 Afinita je index, který popisuje vhodnost konkrétního reklamního nosiče (TV pořadu) pro oslovení dané cílové skupiny. 

Charakterizuje, jak konkrétní cílová skupina sleduje dané médium ve srovnání s celkovou populací (obvykle dospělí 15+).  
54 GRP (angl. Gross Rating Point) je veličina, která se používá pro popis zásahu kampaně v tzv. široké cílové skupině, tj. 

obvykle všichni 15+.  
55 Sledovanost venkovní reklamy není na rozdíl od televizní, tištěné či internetové reklamy hodnocena v rámci žádného 

z etablovaných oficiálních výzkumů, a tudíž nejsou dostupná věrohodná data o exaktním kvantifikovaném dopadu 

outdoorové části kampaně na cílové skupiny s výjimkou dat o jejím zaznamenání. 
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Venkovní a vnitřní reklamní plochy využité v komunikační kampani byly efektivní při 

zvyšování vizibility Světa knihy a při oslovení cílových skupin i mimo území hl. m. Prahy. 

Venkovní reklama integrovaná do komunikační kampaně se jeví jako vhodný nástroj 

marketingové komunikace pro masové oslovení široké veřejnosti při zvyšování povědomí 

o Světě knihy. Náklady na venkovní a vnitřní reklamu tvořily v roce 2008 30 % celkového 

rozpočtu na média, což velmi dobře koresponduje s faktem, že tento typ reklamy může 

z důvodu nutné omezenosti sdělení plnit pouze doplňkovou funkci v komunikační kampani. 

Vzhledem k tomu, že byly připraveny dvě grafické verze klíčového vizuálu, byla cílová 

skupina vystavována flexibilně upravovanému reklamnímu sdělení a zároveň byl zajištěn 

opakovaný kontakt zákazníka s reklamou. Pro cílovou skupinu se tak sdělení stalo lépe 

zapamatovatelným, protože reklama uměle vytvářela dojem, že je umístěna „na každém 

kroku“. Jako vhodná volba se venkovní i vnitřní reklama jeví i z hlediska dobré možnosti 

přizpůsobení zamýšleného positioningu značky Světa knihy.  

 

7.3.1.4 Tištěná inzerce 
Komunikace formou placené inzerce v tištěných médiích představovala v roce 2007 spíše 

marginální oblast marketingově komunikačních aktivit. Byly realizovány inzertní vklady 

zejména do časopisů vydavatelů, kteří patřili mezi vystavovatele na 13. ročníku. Tímto 

způsobem se podařilo umístit inzerci do prestižního ženského titulu Xantypa, dále do 

Lidových novin a periodik zdarma distribuovaných po Praze vydávaných společností Grand 

Princ s.r.o. (např. měsíčník s knižní tematikou Grand Biblio). 

Tištěná inzerce nabízí pravidelný kontakt se zákazníkem a zároveň je schopna zajistit 

dobré pokrytí místního trhu. Kromě toho, že oslovuje široké spektrum čtenářů, je pro ni 

v českém prostředí typická také vysoká důvěryhodnost. 

Na rozdíl od televizního spotu na podporu Světa knihy byla tištěná reklama nositelem 

obsáhlejších a komplexnějších informací, podávala detailnější informace a včetně jejich 

zasazení do relevantního kontextu. Uveřejněná inzerce obsahovala jak základní informace 

(doba a místo konání, téma veletrhu a čestný host), tak celý program veletrhu včetně 

doprovodných akcí.  

 

7.3.1.5 Online reklama 
Vzhledem k tomu, že společnost Svět knihy s.r.o. se při přípravách 13. ročníku veletrhu 

rozhodla zaměřit více na oslovení dětí a studentů, byly do komunikační strategie integrovány 
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jako jeden z hlavních pilířů komunikační kampaně také formy elektronické komunikace. 

Komunikační strategie zahrnovala produkci internetových nových stránek, placenou reklamu 

formou bannerů (umístěných na stránkách seznam.cz a novinky.cz), design elektronické 

pozvánky šířené prostřednictvím internetové aplikace ICQ, která je oblíbeným nástrojem 

online komunikace u mladých lidí, a SEO, tj. optimalizace internetového vyhledávání 

(z anglického názvu Search Engine Optimization).  

Jako základní informační zdroj byly koncipovány profesionální, kreativně velmi nápadité 

internetové stránky, jejichž prostřednictvím získali zájemci přístup ke všem informacím 

týkajícím se nadcházejícího ročníku a pro vystavující subjekty se staly nástrojem pro podání 

registrační žádosti. 

Internetové stránky byly v částečné funkčnosti spuštěny 7. 1. 2007 a v plné funkčnosti 

1. 3. 2007. Za celou dobu od spuštění do ukončení 13. ročníku veletrhu, tedy do 6. 5. 2007, je 

navštívilo 11 897 unikátních návštěvníků, přičemž 34 % z nich vyhledalo stránky přímým 

zadáním internetové adresy www.svetknihy.cz. V prvním měsíci propagace se návštěvnost 

pohybovala kolem 50 návštěv denně, zatímco ve čtvrtém měsíci kolem 150 lidí za den. 

Výsledek reflektuje především tendenci celkové intenzifikace komunikační kampaně v dubnu 

2007 bezprostředně před konáním veletrhu. Zajímavé také je, že 41 % návštěvníků navštívilo 

internetové stránky více než jedenkrát.  

Graf 2 dokládá spojitost mezi návštěvností internetových stránek a průměrnou dobou 

strávenou na těchto stránkách. V měsících lednu a únoru 2007 byla sice návštěvnost vysoká, 

ale doba strávená na stránce byla v průměru 1 minuta z důvodu omezené funkčnosti stránky. 

Naopak v březnu a dubnu 2007, tj. po zprovoznění plně funkční internetové prezentace, se 

průměrná doba strávená na stránce výrazně zvýšila, a to až na více než 7 min.56  

 

                                                 
56 Průměrná doba strávená na jedné webové stránce se u české populace pohybuje kolem 40 vteřin. Zdroj: Projekt 

NetMonitor realizovaný Sdružením pro internetovou reklamu, červen 2007. 
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Graf 2: Návštěvnost webových stránek 

 

Svět knihy velmi dobře využil výhody online reklamy, kterými jsou hlavně možnost 

oslovit cílovou skupinu až po úroveň mikrosegmentů a zásah cílové skupiny mladých lidí, pro 

něž je internet běžným prostředím. Prostřednictvím online reklamy a zejména elektronické 

pozvánky šířené po ICQ, které zasáhla necelý milion uživatelů aplikace, se proto podařilo 

komunikovat pozvánku na Svět knihy tomuto segmentu cílové skupiny rychle a s možností 

okamžité interaktivní návaznosti. Oslovené osoby tak měly prostřednictvím prokliknutí na 

internetové stránky Světa knihy možnost okamžitého zhlédnutí hlavního i doprovodného 

programu veletrhu včetně rezervace vstupenek. 

 

7.3.1.6 Tištěné informační a propagační materiály  
Vedle televizní a online reklamy představovaly tištěné informační a propagační materiály 

nejvýraznější část marketingových aktivit v roce. Tištěné materiály zahrnovaly knižní 

záložky, program veletrhu, katalog vystavovatelů, plakáty, informační letáky, samolepky, 

pexeso, kalendář a Veletržní listy.  

S výjimkou záložek, které byly přímo distribuovány prostřednictvím knihkupecké sítě už 

v na začátku roku 2007, byly ostatní materiály rozdávány až během veletrhu.  
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7.3.2 Rozbor podpůrných a doplňkových komunikačních aktivit  
Podpůrné a doplňkové komunikační aktivity realizované v období od začátku března 

2007 do veletrhu lze rozdělit do dvou hlavních oblastí, a to do oblasti podpory prodeje 

a public relations.  

 

7.3.2.1 Podpora prodeje 
Hlavní aktivitou na podporu prodeje byla nabídka bonusu při koupi vstupného na celou 

dobu veletrhu. Jako pobídka stimulující prodej byla zákazníkům nabídnuta 50procentní sleva 

z ceny vstupného na doprovodnou část programu Svět knihy na jevišti, která probíhala od 24. 

4. do 5. 5. 2007 v 12 divadlech v České republice, podrobný seznam viz Příloha 4. Pro 

komunikaci nabídky bonusu byla použita televizní a rozhlasová kampaň. Vysoká atraktivita 

nabídky měla za následek nárůst poptávky po vstupném na celou dobu veletrhu o 20 %. 

Z hlediska časového vymezení začal být bonus komunikován na začátku měsíce března. 

Start kampaně tedy vhodným způsobem integroval prvky informativní a přesvědčovací. 

Zatímco informativní reklama se koncentrovala na to, jak  

 upozornit na datum a místo konání 13. ročníku veletrhu; 

 vysvětlit, kde lze získat vstupenky;  

 popsat připravený program, 

přesvědčovací reklama kombinovaná s podporou prodeje komunikovaná paralelně se snažila 

přesvědčit zákazníky ke koupi vstupného na všechny čtyři dny zároveň.  

Cílovým skupinám tak byl simultánně prezentován způsob, jak má začít vnímat atributy 

nově připravovaného ročníku a zároveň nabízeny důvody, proč si vstupenky koupit na celou 

dobu konání. 

 

7.3.2.2 Public relations 
Komunikační aktivity zaměřené na budování vztahů s veřejností zahrnovaly:  

 tiskovou konferenci; 

 proaktivní a reaktivní komunikaci s novináři; 

 rozhovory v médiích; 

 online PR. 
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Po tiskové konferenci, která představovala oficiální zahájení 13. ročníku veletrhu, 

následovalo vydávání tiskových zpráv, reaktivní i částečně proaktivní komunikace s novináři 

a organizování rozhovorů v médiích.  

V oblasti online PR se při posilování značky Světa knihy jeví jako prostředek s velkým 

potenciálem především internetové stránky veletrhu, neboť komunikují se zákazníkem přímo 

a nabízejí větší kontrolu nad konzistentností přenášeného sdělení.  

Z pohledu šíře PR aktivit byla původně schválená komunikační strategie ve všech bodech 

naplněna.  

Z hlediska spektra médií masové komunikace, které bylo PR aktivitami pokryto, se pro 

komunikaci při dalších ročnících veletrhu nabízí možnost intenzivnější komunikace v médiích 

veřejné služby a frekventovanější umístění PR článků v tištěných médiích.  

 

7.4 Analýza výsledků marketingového výzkumu trhu 
Tento oddíl obsahuje interpretaci klíčových výsledků marketingového výzkumu trhu 

monitorujícího povědomí Pražanů o knižním veletrhu Svět knihy a jejich spokojenost s ním. 

Výzkum zpracovala agentura Westminster, s.r.o. Primární cílem výzkumu bylo zjistit, jak je 

Svět knihy vnímán pražskou veřejností a jaké místo veletrhu přisuzuje v kontextu kulturní 

scény metropole.  

Oddíl je dále strukturován tematicky podle následujících aspektů: 

 znalost značky Svět knihy Praha; 

 zákaznická spokojenost s 13. ročníkem veletrhu; 

 sociodemografická diferenciace návštěvníků veletrhu. 

 

Výzkum monitorující povědomí Pražanů o veletrhu Svět knihy byl realizován v květnu 

2007 a byl pro něj zvolen CATI charakter výzkumu („computer assisted telephone interview“, 

tj. osobní telefonické dotazování), sběr dat proběhl metodou kvótního výběru. Počet 

respondentů byl 327.  

 

7.4.1 Znalost značky Svět knihy Praha 
Pro budování značky Svět knihy Praha byl definován primární cíl v dostatečné míře 

informovat veřejnost o připravovaném veletrhu a jeho doprovodném programu a zvyšovat 

povědomí o již zavedené značce. 
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Povědomí o značce Svět knihy mělo v červnu 2007 42 % obyvatel Prahy, a to převážně 

díky intenzivní komunikační kampani s primárně informativním charakterem, která proběhla 

v březnu a dubnu.  Kampaň byla vedena převážně tradičními komunikačními kanály, zejména 

televizní i rozhlasovou reklamou a po internetu. 

Nejnižší povědomí o značce Svět knihy vykazují obyvatelé Prahy v důchodovém věku. 

39 % Pražanů si spontánně asociovalo Svět knihy s mezinárodními vystavovateli a slevami.  

 

7.4.2 Zákaznická spokojenost s 13. ročníkem veletrhu 
78 % respondentů, kteří navštívili Svět knihy Praha v roce 2007, plánovalo navštívit 

i ročník následující. Lze tedy předpokládat, že tento veletrh zůstane i nadále 

nejnavštěvovanější událostí na českém knižním trhu. 13. ročník akce dosáhl mimořádně 

vysoké míry zákaznické spokojenosti, a to 82 %. Nejpozitivněji byla hodnocena programová 

skladba veletrhu, tedy tzv. literární festival.  

 

7.4.3 Sociodemografická diferenciace návštěvníků  
Jedním z podstatných závěrů vyplývajících z výzkumu je, že přibližně jedna třetina 

obyvatel Prahy má zájem navštívit v budoucnu Svět knihy v případě, že jí budou včas 

poskytnuty dostatečné informace o programu veletrhu a o pozvaných zahraničních hostech. 

Současní pravidelní návštěvníci patří především do věkové skupiny 25 – 40 let. Za nimi 

následuje skupina dětí školního věku. Tento výsledek je však ovlivněn zejména faktem, že se 

veletrhu frekventovaně účastní celé školní třídy. Z hlediska dosaženého vzdělání a zaměstnání 

patří mezi nejčastější návštěvníky absolventi vysokých škol a lidé pracující ve školství, 

naopak nejnižší návštěvnost byla zaznamenána u osob se základním vzděláním a lidí 

z dělnicko-technických profesí. 

 

7.5 Celkové zhodnocení realizované komunikační 

kampaně  
V tomto oddíle je prezentováno závěrečné zhodnocení efektivity realizovaných 

marketingových aktivit. Posouzení vychází z porovnání dosažených výsledků s původní 

komunikační strategií. Souhrn zhodnocení dle tohoto kritéria zachycuje Tabulka 3. 
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Zhodnocení výsledků vzhledem ke komunikační strategii 

Cíl Dosažený výsledek Posouzení 

Oslovení odborné i laické veřejnosti Veletrh navštívilo 30 000 osob, z toho 356 novinářů.  

Získání nových zákazníků Návštěvnost se meziročně zvýšila o 15 % u veřejnosti a 
30 % u novinářů.  

Motivace k návštěvnosti nekomerční 
části programu 

28 % návštěvníků z řad široké veřejnosti si zakoupilo 
vstupenku na celou dobu veletrhu a získalo zlevněné 
vstupné na část veletrhu pořádanou mimo areál Výstaviště 
Praha. Slevu však uplatnila jen zhruba třetina z nich. 

 

Informovanost  V červnu 2007 znalo značku Svět knihy Praha 42 % 
obyvatel Prahy.  

Podpora pozitivní image Světa knihy 31 % Pražanů má chuť v budoucnu veletrh navštívit.   
Koordinace komunikace se 
zahraničními vystavovateli a 
institucemi 

Veletrhu se zúčastnilo o 6 % více zahraničních subjektů 
než v roce 2006.   

Tabulka 3: Zhodnocení výsledků vzhledem ke komunikační strategii 

 

Při posuzování efektivity marketingové komunikace vzhledem k definovaným 

komunikačním cílům bylo nutné zohlednit zejména fakt, že v koncepci marketingové strategie 

pro 13. ročník veletrhu nebyly definovány kvantifikované cíle, zamýšlený dosah, frekvence 

ani dopad kampaně. Cíle byly nastaveny poměrně ve vztahu k dosaženým výsledkům 

předchozího ročníku, nikoli absolutně. Zjednodušeně lze tedy říci, že Svět knihy Praha 2007 

měl přilákat vyšší počet návštěvníků i vystavovatelů než ročník předchozí. Zároveň byla 

strategie připravena na úrovni výběru médií, ale méně na úrovni konkrétních formátů. 

Z tohoto důvodu bylo při posuzování možné aplikovat na oblast mediálního mixu 

a doplňkových komunikačních aktivit pouze kvalitativní analytické metody. 

Cílová skupina knižního veletrhu je značně komplexní a zároveň výrazně heterogenní, je 

v ní zastoupeno mnoho dílčích segmentů s diferencovanými návyky a s různými tendencemi 

reakcí na reklamní sdělení. Pro předání sdělení určeného všem segmentům cílové skupiny je 

proto nutné volit diverzifikované, ne však libovolné komunikační kanály. Při přípravách 13. 

ročníku se podařilo nejen efektivně oslovit návštěvníky již z minulých ročníků, ale zároveň 

přilákat i návštěvníky nové. Z tohoto hlediska lze tedy říci, že pro účely marketingové 

komunikace byly zvoleny adekvátní dostupné komunikační kanály. Jako obzvlášť vhodnou 

hodnotím implementaci internetové reklamy vedené aplikacemi pro online komunikaci cílené 

na mladé lidi. 
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V oblasti tržeb,57 resp. počtu prodaných vstupenek, byly definované cíle nejen naplněny, 

ale dokonce překonány. Hlavním důvodem bylo úspěšné strategické naplánování a realizace 

podpory prodeje formou poskytnutí bonusu. Vzhledem k tomu, že z 28 % návštěvníků, kteří 

měli na bonus nárok, jej využila jen přibližně třetina, zůstává v této oblasti do budoucna 

potenciál pro další zlepšení, případně pro hledání nových prostředků podpory prodeje 

vstupného. I přesto byly na Svět knihy na jevišti, tedy část veletrhu konanou mimo areál 

Výstaviště Praha, zaznamenány četné pozitivní odezvy z řad zákazníků, a lze tedy 

předpokládat, že tento krok přispěl k budování pozitivní image Světa knihy. 

7.6 Srovnávací studie 

Pro komplexní postižení marketingové komunikace 13. ročníku Světa knihy je do této 

práce zařazena také srovnávací studie (dále také „benchmarking“) založená na porovnání 

českého veletrhu s obdobnými projekty realizovanými v zahraničí. Cílem uvedené srovnávací 

studie je posouzení šíře marketingových aktivit Světa knihy Praha v kontextu relevantních 

zahraničních projektů. 

7.6.1 Výběr relevantních projektů do benchmarkingu 

Do benchmarkingu byly zahrnuty projekty, které odpovídají knižnímu veletrhu 

a literárnímu festivalu Svět knihy v následujících klíčových parametrech: 

 Zahraniční veletrh je realizován národní asociací nakladatelů či významnou literární 

asociací, tj. subjektem s přímou vazbou na stát, příp. municipalitu; 

 Jedná se o veletrh, který představuje tradiční událost s kulturním i obchodním 

významem; 

 Veletrh má mezinárodní charakter. 

Dalším významným parametrem při výběru relevantních projektů byla dostupnost 

hodnověrných dat o přípravách veletrhu a jeho marketingové komunikaci. Na základě 

zohlednění výše uvedených požadavků byly zvoleny dva významné projekty realizované 

v Lipsku, resp. Londýně, a to lipský veletrh Leipziger Buchmesse a londýnský knižní veletrh 

London Book Fair. Základní charakteristika obou veletrhů je uvedena v následující části. 
                                                 

57 Celkové náklady na 13. ročník akce činily přibližně 9,5 mil Kč (v ceně nejsou zahrnuty režijní náklady), náklady na 

nekomerční část programu tvořily 3,5 mil Kč (Zdroj: Osobní rozhovor s ředitelkou společnosti Svět knihy, s. r. o. PhDr. 

Danou Kalinovou, který proběhl v prostorách Světa knihy, s. r. o. dne 15. 6. 2007.) 
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7.6.1.1 Lipský knižní veletrh  

Lipský knižní veletrh je po frankfurtském největším knižním veletrhem v Německu. 

Pravidelně se ho účastní přes dva tisíce vystavovatelů z 35 až 40 zemí a navštěvuje ho okolo 

140 000 návštěvníků. Česká republika se veletrhu opakovaně účastní za podpory Ministerstva 

kultury ČR. Zastoupeny jsou veškeré druhy tištěných médií, digitální média, prezentace TV 

a rádiových stanic. Vstupné se pohybuje ve výši 11€ a je vázáno na systém slev. 58 

Na rozdíl od frankfurtského veletrhu není v Lipsku obchodní stránka „knižního 

průmyslu" (dohody o počtu nákladů, smlouvy nakladatelství s autory, autorská práva, 

překlady apod.) tak výrazná. Lipský knižní veletrh je spíše veletrhem literárním. Popularita 

veletrhu v posledních letech roste, což se odráží na počtu návštěvníků, velikosti obsazené 

plochy, zájmu médií, rozšiřujícím se doprovodném programu i podílu zahraničních 

vystavovatelů.  

Značný význam je přikládán autorským čtením, která probíhají pod názvem „Leipzig 

liest“ (Lipsko čte). V posledních čtyřech letech se jich tradičně během jednoho ročníku 

uskuteční více než 1600 za spolupráce přibližně 1500 autorů. Autorská čtení probíhají na 

zhruba 300 místech po celém Lipsku – v restauracích, kostelech, knihkupectvích, muzeích, 

ZOO, městských lázních apod. Četní známí spisovatelé, politici a herci představili publiku svá 

díla. 

Expozici České republiky stejně jako doprovodný program organizuje za finanční 

podpory a pod záštitou Ministerstva kultury České republiky společnost Svět knihy, s.r.o. 

Česká expozice v roce 2007 nabízela přehled jak českých publikací, tak jejich německých 

překladů, fotogalerii současných českých autorů, literární periodika a také výstavu knih 

oceněných literárními cenami. Při příležitosti české oficiální účasti byl vydán i katalog 

obsahující nejen seznam českých subjektů přítomných v expozici, ale i program vystoupení 

českých spisovatelů s jejich životopisy a bibliografiemi. 

Z hlediska marketingové komunikace kombinuje Lipský knižní veletrh zásah cílových 

skupin nadlinkovými i podlinkovými médii, přičemž největší důraz je kladen na rozhlas.59 

Rozhlasové upoutávky i samotný přenos vybraných pořadů z doprovodného programu je 

umožněn zejména tím, že velkou část tvoří autorská čtení. Kromě nadlinkových médií, 

                                                 
58 Zdroj: Osobní rozhovor s ředitelkou společnosti Svět knihy, s. r. o. PhDr. Danou Kalinovou, který proběhl v prostorách 

Světa knihy, s. r. o. dne 15. 6. 2007. 
59 Zdroj: Odpověď na osobní emailový dotaz směřovaný na pořadatele Lipského knižního veletrhu Leipziger Messe GmbH. 
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z nichž televize představuje pouze marginální část komunikace, se lipský veletrh koncentruje 

více na přímou komunikaci využívající internet formou direct mailů pro školy, elektronických 

zpravodajů apod. Náklady na marketingovou komunikaci Lipského knižního veletrhu tvořily 

v roce 2007 přibližně 12 % celkových nákladů.60 

7.6.1.2 Londýnský knižní veletrh  

Londýnský knižní veletrh se od lipského i pražského liší v jednom zásadním aspektu − je 

orientovaný především na nákup a prodej autorských prav a licencí, nikoliv na prodej knižní 

produkce jako takové. V roce 2007 ho navštívilo 23 000 odborníků z různých oblastí knižní 

kultury, svou produkci představilo více než 1 700 nakladatelství z 58 států.  

Odlišná cílová skupina londýnského veletrhu se odráží ve všech aspektech 

marketingového mixu. Komunikace probíhá s téměř dvakrát větším počtem zahraničních 

subjektů. Převážná část vstupenek se prodává elektronickou cestou, přičemž cenový rozdíl 

permanentky koupené přes internet a té opatřené před veletržní halou je značný. 

V marketingové komunikaci převládají formy přímé komunikace založené na databázích 

zákazníků a odborné veřejnosti. Naprostá většina komunikace se uskutečňuje online. Pro 

udržování a rozvíjení vztahů se zákazníky je využíván sofistikovaný počítačový software, 

který monitoruje typy a frekvence objednávek jednotlivých zákazníků z minulých let veletrhu. 

Na základě jejich vyhodnocení je schopen navrhovat nabídky pro aktuální ročník, tak aby 

zákazník měl pocit, že dostává oproti loňskému roku „něco navíc“ a zároveň aby pořadatel 

veletrhu zvýšil své tržby.61  

Inzerce v nadlinkových médiích tvoří naprosto marginální část komunikace. Náklady na 

marketing tvořily v roce 2007 přibližně 4 % celkových nákladů. 

7.6.2 Vlastní porovnání zvolených projektů 

Oba zahraniční veletrhy dokazují, že klíčovým prvkem, od něhož se odvíjí struktura 

marketingové komunikace, je charakter cílové skupiny. Veletrhy, jejichž zákazníci tvoří 

heterogenní skupinu nakladatelů, knihkupců, široké veřejnosti, škol, novinářů apod., jako je 

tomu např. u Lipského knižního veletrhu či Světa knihy, integrují do své komunikace výrazně 

                                                 
60 Ibid. 
61 Zdroj: Odpověď na osobní emailový dotaz směřovaný na pořadatele Londýnského knižního veletrhu Reed Exhibitions Ltd. 
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rozsáhlejší škálu komunikačních kanálů a nástrojů. Z důvodu potřebného oslovení širokých 

vrstev laické veřejnosti hrají v komunikaci nezastupitelnou roli nadlinková média, jejichž 

nasazení je však také přímou příčinou vyšších marketingových nákladů.  

Druhým podstatným argumentem pro využití médií s masovým zásahem u prodejních 

veletrhů je potřeba neustále rozšiřovat jejich zákaznickou základnu. Zatímco tedy veletrhy, 

které jsou výhradně kontraktační, jako je např. Londýnský knižní veletrh, představují silnou 

zavedenou značku, která si vydobyla pevné místo mezi světovými akcemi tohoto druhu, 

a mají návštěvnost ze strany odborné veřejnosti a novinářů v podstatě předem zaručenou, 

veletrhy prodejní jsou z velké části ekonomicky závislé na počtu návštěvníků z řad široké 

veřejnosti.  

Tento fakt se odráží i v architektuře celé marketingové komunikace. Zatímco primárním 

cílem komunikace prodejních veletrhů je prodat produkt, zavedené kontraktační veletrhy se 

koncentrují více na budování vztahů se zákazníky (v moderním marketingu bývá tento pojem 

označován zkratkou CRM, tj. customer relationship management) a zvyšování komfortu pro 

zákazníka spočívající zejména v implementaci moderních distribučních a platebních kanálů 

a zavádění sofistikovaných počítačových programů, které jsou schopny pracovat s rozsáhlými 

databázemi zákazníků veletrhu. Odklon od klasické reklamy k formám přímé komunikace, 

často probíhající online vede ke snižování výdajů do nelinkových médií a celkovým úsporám 

v marketingovém rozpočtu veletrhu. Londýnský knižní veletrh s rozpočtem zhruba třikrát 

nižším než veletrh lipský je toho dokladem. 

V porovnání s oběma zahraničními veletrhy se Svět knihy jednoznačně blíží svým 

charakterem, strukturou cílové skupiny i komunikačního mixu veletrhu lipskému, jak bylo 

popsáno v oddílech 7.1 až 7.5. 
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8 Závěr  

Cílem této práce bylo identifikovat specifika českého knižního trhu, jeho komerční 

i společenské aspekty a vyhodnotit jejich vliv na strategické marketingové plánování a volbu 

marketingových komunikačních kanálů. Svou prací jsem chtěla rovněž přispět k výkladu 

sektoru kulturní činnosti, který je výrazně ovlivňován svým společenským významem, ale 

i nutnou koordinací velkého množství participujících subjektů. 

Na základě obecné definice významu knih a literatury pro společnost jsem začlenila 

knihu do paradigmatu masových médií a následně popsala český knižní trh, který se 

vyznačuje dvěma hlavními specifiky. Prvním specifikem českého knižního trhu je jeho 

jazyková vyhraněnost. Mimo území České republiky je nutné české tituly v originálním znění 

prodávat jen za mimořádné finanční podpory. Druhým specifikem je fakt, že se v České 

republice ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie v oboru nakladatelské 

a vydavatelské činnosti angažuje podstatně větší počet subjektů, značný podíl z celkové 

produkce však pochází od poměrně malého počtu nakladatelů. Nastínění celkové situace na 

českém knižním trhu mi umožnilo zasadit do relevantního kontextu nejvýznamnější 

nakladatelskou a knihkupeckou událost, kterou je veletrh Svět knihy Praha konající se každý 

rok v květnu za mezinárodní účasti. 

Analýza knižního veletrhu z hlediska marketingového mixu mi pomohla odhalit 

základní principy a klíčové faktory používání marketingu v knihovnické a nakladatelské 

praxi. Pomocí tiskových zpráv a rozborů činností společnosti Svět knihy, s.r.o., která je 

pořadatelem mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha, se mi 

podařilo celou problematiku konkretizovat a demonstrovat evidentní roli marketingu 

v prostředí českého knižního trhu se zvláštním zřetelem k pořádání prodejně-kontraktačního 

veletrhu s mezinárodním významem.  

Společnost Svět knihy, s.r.o. realizovala na počátku roku 2007 a na konci roku 2006 

komunikační kampaň, která byla strategicky rozdělena do dvou částí – na komunikaci 

zaměřenou na veřejnost a komunikaci zaměřenou na vystavovatele. Zatímco první zmíněná 

část kampaně byla vedena převážně nadlinkovými médii a jejím cílem bylo oslovit širokou 

veřejnost, jádrem druhé části kampaně zaměřené na vystavovatele byly zejména podlinkové 

komunikační aktivity. Kvalitativní analýza mediálního mixu ukázala, že návštěvnost Světa 

knihy byla v roce 2007 vhodně podpořena zejména komunikací na obrazovkách České 
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televize a na internetu. Jako velmi vhodné se jeví v roce 2007 započaté cílení marketingové 

komunikace na skupinu mladých lidí, školáků a studentů, k němuž organizátor veletrhu použil 

formy elektronické komunikace včetně oblíbených internetových aplikací pro online 

komunikaci. 

Na základě analýzy marketingového mixu Světa knihy Praha a konfrontace s výsledky 

výzkumu veřejného mínění se mi podařilo dojít k následujícím závěrům. Díky intenzivní 

komunikační kampani, kterou Svět knihy Praha realizoval v roce 2007, bylo dosaženo 

výrazně pozitivních ohlasů ze strany laické i odborné veřejnosti. Návštěvnost se meziročně 

zvýšila o 15 % u veřejnosti, o 30 % u novinářů a o 6 % u zahraničních návštěvníků. 28 % 

návštěvníků z řad široké veřejnosti si zakoupilo vstupenku na celou dobu veletrhu a získalo 

zlevněné vstupné na část veletrhu pořádanou mimo areál Výstaviště Praha, což mělo za 

následek meziroční nárůst tržeb a dosažení nejvyšších výnosů akce v dosavadní historii 

veletrhu. Vzhledem k tomu, že však slevu uplatnila jen zhruba třetina zákazníků, zůstává do 

budoucna v této oblasti prostor pro další optimalizaci a marketingovou podporu programů 

pořádaných mimo areál Výstaviště Praha. Kampaň přispěla i k efektivnímu posilování značky 

Světa knihy, kterou v červnu 2007 znalo 42 % obyvatel Prahy.  

Srovnávací studie, jejímž cílem bylo konfrontovat marketingové postupy uplatněné při 

komunikaci Světa knihy s mezinárodními knižními veletrhy v Lipsku a Londýně, potvrdila, že 

klíčovým prvkem, od něhož se odvíjí struktura marketingové komunikace knižního veletrhu, 

je charakter cílové skupiny. Druhým podstatným zjištěním byl výrazný rozdíl mezi 

marketingovými náklady obou zahraničních veletrhů. Pravděpodobnou příčinou je fakt, že 

prodejní veletrhy, které jsou přímo ekonomicky závislé na návštěvnosti širokých vrstev laické 

veřejnosti, investují více do komunikace prostřednictvím médií s masovým zásahem. Zatímco 

knižní veletrhy, které představují silnou zavedenou značku, mají návštěvnost ze strany 

odborné veřejnosti a novinářů v podstatě předem zaručenou a volí tedy spíše formy přímé 

komunikace a internetovou reklamu. Kromě toho disponují tyto veletrhy, jak dokazuje 

Londýnský knižní veletrh, rozsáhlými databázemi svých zákazníků, což jim umožňuje „šít 

komunikaci přímo na míru“ zákazníkovi a také si zajistit téměř 100% zásah cílové skupiny. 
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9 Resumé 

The principal aim of this diploma thesis is to provide a description of the use of 

marketing communications in the domain of book market and publishing with special regard 

to the preparations of 13th year of the International Book Fair and Literary Festival Book 

World Prague, which took place in May 2007. Marketing communications activities 

regarding book production integrate both commercial and social aspects. The thesis defines 

their influence on strategic marketing planning and the choice of marketing communication 

channels.  

The Czech book market is largely determined by two specific aspects, i.e. its language 

and the number of active subjects. The identification of factors influencing the structure as 

well as operating standards of the Czech book market in contrast to that of European Union 

helped me to put the Book World Prague 2007 into a relevant context. 

The analysis of a book fair from the marketing mix perspective revealed basic 

principles and key factors which are used by publishing houses in their marketing procedures. 

The thesis also demonstrates an obvious role of marketing on the book market with special 

regard to the organization of an international book fair.  

The Book World Prague 2007 was preceded by an intense communication campaign 

which was strategically dividend into two parallel parts, i.e. communication towards public 

and towards exhibitors. The former was run mainly by means of ATL media, while the latter 

was based on BTL activities. The qualitative analysis of media mix performed in section 7 

demonstrates that the communication of Book World Prague 2007 was duly supported by TV 

advertising and online communication. Another aspect which was evaluated as largely 

suitable is the integration of electronic forms into communication. The Book World Prague 

commenced new targeting activities in 2007 as it had decided to communicate more to young 

people and therefore use modern forms of online communication (chat and user generated 

content sharing applications). 

The final benchmarking study confronts marketing procedures of Book World Prague 

with those of the London Book Fair and Leipziger Buchmesse, and it proves the character of a 

target group to be the essential aspect to determine the structure of marketing communication. 
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Tabulka č. 1: Největší producenti knih na území ČR dle počtu vzdaných titulů v roce 2008 

(bez vysokoškolských vydavatelů, univerzit a státních institucí). Zdroj: CÍSAŘ, J.: Rok 2008 

v číslech. In: Grand Biblio, 04/2009, s. 34 – 36.  

 

Pořadí Nakladatel Počet titulů
1 Euromedia Group 446*
2 MOBA 370
3 Grada Publishing 345
4 Computer Press 311
5 BBart 277
6 P. F. Art 277
7 Egmont ČR 264
8 Fragment 258
9 Rebo Productions CZ 233

10 Albatros 214
11 Fraus 189
12 Mladá fronta 185
13 Tribun EU 185
14 Václav Svojtka & Co 143
15 Alpress 127
16 Academia 119
17 Levné knihy Kma 118
18 Portál 116
19 Paseka 111
20 Baronet 108

*v tom zahrnuto Knižní klub 267
Ikar 152
Odeon 27  
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Obrázek č. 1: Katalog, přední strana (formát A4, barevný) 
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Obrázek č. 2: Katalog, zadní strana s pozvánkou na 14. ročník 
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Obrázek č. 3: Představení čestného hosta veletrhu 
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Obrázek č. 4: Programy veletrhu 
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Obrázek č. 5: Ukázka rozpisu denního programu 

 



Marketingová komunikace Mezinárodního knižního veletrhu    Přílohy 
a literárního festivalu Svět knihy Praha 2007  
 

74 

 

 
Obrázek č. 6: Ukázka programu Světa knihy ve filmu 
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Obrázek č. 7: Plán výstavní plochy 

 

 



Marketingová komunikace Mezinárodního knižního veletrhu    Přílohy 
a literárního festivalu Svět knihy Praha 2007  
 

76 

 

 
Obrázek č. 8: Prezentace České televize (formát A4, barevná) 

 



Marketingová komunikace Mezinárodního knižního veletrhu    Přílohy 
a literárního festivalu Svět knihy Praha 2007  
 

77 

 

 
Obrázek č. 9: Informační leták (formát A5, černobílý) 
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Obrázek č. 10: Reklamní leták – angličtina (formát A4, barevný) 
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Obrázek č. 1: Pozvánka na Svět knihy Praha 2004 (formát A4, barevný) 
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Obrázek č. 2: Skládací reklamní leták na program Rosteme s knihou podporující četbu u dětí 

(formát A4, barevný) 
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Obrázek č. 3: Titulní strana časopisu Knižní novinky s upoutávkou na Svět knihy Praha 2007 

(formát A4, barevný) 
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Obrázek č. 4: Titulní strana exportního katalogu SČKN (formát A4, barevný) 
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Obrázek č. 5: Titulní strana Veletržních novin, zpravodaje vydávaného během konání veletrhu 

(formát A3, černobílý) 
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Obrázek č. 7: Veletržní noviny, vícejazyčné texty 
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Obrázek č. 1: Divadla – první část 
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Obrázek č. 2: Divadla – druhá část 


