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Abstrakt
Nakladatelské podnikání se po roce 1989 otevřelo novým subjektům. Jedním z nich je
také společnost Grada Publishing, a. s., pro niž se stal rok 2011 dvacetiletým výročím
úspěšného působení na českém trhu. Grada se na knižním trhu soustředí na literaturu
odbornou

a

populárně-naučnou

a

v posledních

letech

se

řadí

mezi

pět

nejproduktivnějších subjektů s více než třemi sty tituly za rok.
Bakalářská práce je vedena formou deskripce a analýzy. Předkládá sebrané informace
o vzniku a vývoji nakladatelství, především o změnách v edičním plánu ve vytyčeném
období dvou dekád. Krátké shrnutí historie oboru nabízí možnost komparace se
současnou podobou nakladatelské profese. Grada začínala s počítačovou literaturou.
O počítačích a internetu se říká, že krade čtenáře. V textu se tak objevuje i reakce
nakladatelství na nové možnosti propagace a distribuce knih (internet, elektronické
knihy). Vedle toho leží těžiště práce v přehledu aktuálního stavu, u nějž je kladen důraz
na představení tematických kategorií a edic a jejich zhodnocení.
Aby nezůstal nakladatelský subjekt mimo rámec českého knižního trhu, v práci je
proveden výběr obdobných, potenciálně konkurenčních podniků a jejich komparace.
Dále je také ilustrován vliv vydávané literatury v podobě ocenění a úspěchů v prodeji.

Abstract
After 1989 publishing business opened for new subjects. One of them is Grada
Publishing, a. s., which celebrated the 20th anniversary of its successful activity on the
Czech market in 2011. Grada focuses on non-fiction and professional literature on the

book market and is ranked as one of the five most productive subjects with more than
three hundred books a year.

This bachelor thesis concentrates on description and analysis. It presents collected
information about the publishing house's formation and development; primarily it deals
with the changes in the catalogue of publications in the set period of two decades.
A short summary of the discipline's history offers the opportunity to compare it with
the modern shape of publishing profession. Grada started with computer literature.
Computers and the Internet are said to be stealing readers. The thesis also deals with
the response of the publishing house to new possibilities of publicity and distribution
of books (Internet, e-books). Further, it focuses on an overview of the current state
where emphasis is put on thematic categories and editions and their evaluation.

In order not to leave the publishing house out of the context of the Czech book market,
the selection of analogous and potentially competing enterprises are analysed in
the bachelor thesis, including a comparison. Further thesis illustrates the influence
of published awarded and successful literature on the sale.
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Úvod
Nastává doba, kdy knihy v klasické podobě nemají jednoduchý život. Tendence
růstu DPH u knih dosáhla v roce 2012 dalšího zlomu. Na místo deseti procent spadly
knihy do sazby čtrnáctiprocentní a podle všeho půjde výše sazby DPH v dalších letech
nahoru. Koncem roku 2007 to přitom bylo jenom pět procent. Knihy se tak buď začnou
zdražovat, což by mohlo značně ovlivnit poptávku po knihách zvlášť v době nutných
ekonomických úspor, nebo tíhu vyšší ceny na sebe vezmou knižní producenti, což by
mohly přežít jedině velké a silné podnikatelské subjekty. A to je pouze jeden jev, který
má podíl na hrozbě okolo knih.
Klasický knižní trh se musí vypořádat s digitalizací. Hlavním projevem jsou
přenosné elektronické přístroje typu čtečky a tabletu, které nebývají tlustší než knižní
desky, disponují kapacitou, která pojme víc titulů než průměrná domácí knihovna
a s pomocí technologie elektronického inkoustu u čteček a LCD displeje (a jeho
alternativ) u tabletů přináší kvalitní zprostředkování textu. Jejich prodeje každoročně
rostou a s tím se zvyšuje i podíl literatury, kterou zájemci nakupují v elektronické
podobě.
Česká republika je v tomto trendu ještě lehce pozadu, ovšem zahraniční příklad
dokazuje, že to tak nemusí být na dlouho. Velký internetový obchod Amazon například
prodává víc knih v elektronické podobě než ty klasické v pevné vazbě i ty brožované.
Jasným symptomem je i to, že klasická encyklopedická série Britannica přestává
od roku 2012 vycházet tištěnou formou.
V neposlední řadě způsobuje ohrožení knih i internet, a to nejenom tím, že
se navzájem dělí o březnový měsíc. Je sice pravda, že televize nezahubila kino a ani
internet neodežene čtenáře od knih, ale jisté specifické neštěstí se v internetu skrývá pro
nakladatelství se zaměřením na populárně-naučnou literaturu. Dřív museli lidé při
hledání rady a návodů sáhnout po tištěném slově, internet tento stav změnil
a internetové vyhledávače fungují jako magické okno, které najde odpověď na jakýkoli
problém. Nevýhodou stále zůstává velká míra nedůvěryhodnosti, pokud nečerpáme
z hodnověrných zdrojů.
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Nakladatelství Grada Publishing, a. s. (dále Grada), které je tématem a centrem
pozornosti této bakalářské práce, se zaměřuje na literaturu populárně-naučnou
a odbornou, výjimečně je ediční plán doplněn o román a není to příliš dlouho, co se
Grada začala zabývat i dětskou literaturou. Navíc z počátku svého působení na českém
trhu, které v roce 2011 dosáhlo kulatého, dvacetiletého výročí, se věnovala právě
technologiím a počítačům, které nyní staví nový most mezi čtenářem a informacemi.
Nakladatelství se tak dotýkají všechny aspekty vytčené na začátku, z toho důvodu jsem
si nakladatelství Grada zvolil jako subjekt této práce. Jde o moderní nakladatelství, jež
vzniklo až s příchodem nové doby po roce 1989, po celých dvacet let se zde udrželo
jako český podnik, který nepohltila zahraniční koupě, a postupnou prací si vybudovalo
stabilní zázemí.
V rámci metodiky práce je použita deskripce a analýza. Cílem práce je popsat
konkrétní nakladatelský subjekt, v tomto případě Grada Publishing, a. s., s důrazem
na jeho tematický a podnikový vývoj, popis ediční struktury a vymezení konkurenčních
subjektů, které vydávají obdobný typ literatury. Hlavní část informací o Gradě budu
získávat skrz externí zdroje, tedy materiály, v nichž se o Gradě psalo a které tvoří obraz
o nakladatelství. V rámci kontaktu se samotným nakladatelstvím následně využiji další
materiály, které mi pracovníci nakladatelství s dovolením poskytli, a případně zdroje
porovnám. Přestože Grada působí v době, kterou můžeme označit za zbavenou cenzury
i problémů s uchováním dat a údajů, a předpokládal bych, že dohledané informace
budou jednotného charakteru,

může se stát, že i v takto krátkém období narazím

na nejasnosti. Mým cílem v tom případě bude především poukázání na nedostatky
v archivaci informací o nakladateli, který je oproti prvním nakladatelům velmi mladý.
Nakladatelskému řemeslu jako takovému se ve stručnosti věnuji v první kapitole
bakalářské práci, abych získané informace o dnešním nakladatelství dal do kontextu
nakladatelské praxe, a to jak raného typu prvních nakladatelských domů, tak
i nestandardnímu vývoji v nedávné době, který byl důsledkem centralizovaného
hospodářství socialistického státu. Držet se přitom budu v mezích českého prostředí.
Pro účely této bakalářské práce budu dotyčný subjekt jmenovat ve zjednodušené formě
Grada, bez přívlastků a specifikace formy podnikání, protože jak ukážu v kapitole
o formě podnikání, prošla si Grada podnikovým vývojem, a to skutečným i zdánlivým.
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1. Charakterizace nakladatelského podniku
Čtenáři chtějí nové knihy. Aby knihy byly, musí je spisovatelé napsat. Aby se
mohli věnovat samotné podstatě spisovatelského řemesla, potřebují někoho, kdo obstará
vydání a distribuci knižního titulu. A v tomto kauzálním řetězci tak mají nakonec místo
i nakladatelé. Osoby, které vykonávaly podstatu nakladatelské činnosti, můžeme najít
už v dobách písemných projevů ve starověku.
„V antickém Římě např. zadával Cicero své rukopisy nakladateli Attikovi, jenž
sám byl autorem přehledné římské chronologie, Horatius vydával u Sosiů, Quintilian
a Martialis u Tryfóna apod.“1 Významný však byl vynález knihtisku, který usnadnil
možnost vytváření kopií literárního díla a jeho dalšího šíření. Tiskař a nakladatel bývali
jedno. Samostatné nakladatelské povolání se objevuje až v osmnáctém století.
S technologickým rozvojem se pak rozdělují profese nakladatele a knihkupce.

1.1 Novodobí nakladatelé
Odpověď na to, kde začíná epocha dnešními měřítky chápaného pojmu
nakladatelství, můžeme nalézt u Aleše Zacha: „Zárodky novodobého českého
nakladatelského podnikání můžeme sledovat již od začátku 19. století – nejvýrazněji
v činnosti královéhradeckého tiskaře Jana Hostivíta Pospíšila – vlastní rozmach českého
nakladatelství na profesionální bázi zaznamenáváme až s politickým a společenským
uvolněním po roce 1860. Na jeho počátku stojí první moderní český nakladatel I. L.
Kober.“2
U této osoby je v souvislosti s tématem bakalářské práce zajímavé, že i on ve své
době zahrnoval do svých nakladatelských plánů literaturu naučnou s vědeckým
základem.3 Současně s ním však měli na zlepšení kulturního stavu podíl i bratři
Grégrové nebo Jan Otto. Obdobná jména a další jako otec a syn Vilímkové, Alois
Hynek a František Šimáček uvádí Jan Halada.4
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V době předcházející i v devatenáctém století se stává tradiční, že název
nakladatelského subjektu koresponduje se jménem iniciátora a provozovatele.
„V poslední třetině 19. století patřila většina velkých pražských nakladatelství
vždy jedinému majiteli, takže firemní jména…reprezentovala osobnost zakladatele nebo
pokračovatele firmy.“5 Jde jak o národní nakladatelství v rámci českého území, tak
i v době první republiky tradičně chápané firemní subjekty.
Existují však i výjimky, kdy je nakladatelství pojmenováno v uměleckém nebo
oficiálním duchu. Václav Matěj Kramerius tak inicioval Českou expedici, dalším
příkladem je Symposion Rudolfa Škeříka, nakladatelské družstvo Máj, Odeon Jana
Fromka, Orbis, Aventinum a jiné, méně známé. Prvním signálem o změně byl rok 1945,
který byl svědkem zrodu nakladatelství přináležející organizacím – Mladá fronta Svazu
mládeže, Práce Revolučnímu odborovému hnutí, Naše vojsko Ministerstvu národní
obrany.
Přestože obě světové války zasáhly celou společnost a vlastně způsobily jistý
výpadek v nakladatelské praxi, jejich krátké období nemělo na charakter nakladatelů
takový vliv, nebo alespoň není tato skutečnost častým tématem knih o nakladatelství.
Důležitý zlom přichází v českém prostředí až v padesátých letech. Zákon o vydávání
a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací z 24. března 1949
způsobil konec soukromých nakladatelství, výrazné snížení jejich množství a ustavení
jiného stylu nakladatelské práce.6
Začátek padesátých let představuje dobu restrukturalizace, která pozměnila
podobu volného nakladatelského trhu, kam mohl vstoupit kdokoliv, vydávat cokoliv
a rozhodovat se na základě ekonomické prosperity a vlastního kulturního cítění. U
nových nakladatelství se jako důležitá vlastnost stal úzký oborový profil. Ve svých
vydávaných tématech vykazovaly skoro rysy monopolu. Navíc bylo po prosincové
schůzi vlády v roce 1952 definováno, jak bude probíhat vydávání a rozšiřování knih
a za centrálního distributora byl určen národní podnik Kniha.
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Byla

zřízena

„ústřední

státní

nakladatelství

pro

politickou literaturu,

nakladatelství zemědělské a zdravotnické, rezortní nakladatelství jednotlivých
ministerstev (Orbis, SPN, SNDK, Naše vojsko), vymezeny kompetence stranických
nakladatelství…“7
Typickým znakem nakladatelství tak byla ideová podřízenost a oficialita.
Dokladem už jsou názvy nakladatelství, která zahubením soukromníků vymazala jména
vlastníků a zbavila se i unikátních uměleckých jmen (k nimž se ovšem režim
v některých případech i vrátil, viz Odeon, Albatros a další). Měli jsme zde SNTL
pro technickou literaturu, SZN pro zemědělskou, SNDK pro dětskou, SZdN
pro zdravotnickou, SNKLHU pro překladovou beletrii nebo SPN pro pedagogickou.
Každé nakladatelství mělo přesně určený nakladatelský plán a nemohlo svévolně, jako
to je dnes, přibírat do své produkce cizí obory.
S lehčím uvolněním v šedesátých letech (nové subjekty jako Horizont, Mona,
Sympozium, Dialog, Vysočina, Siréna a také návrat některých stranických
nakladatelství k původním názvům jako Vyšehrad a Melantrich) ovšem zůstávala
situace stejná až do pádu komunismu, který koncem osmdesátých let proběhl napříč
zeměmi východního bloku. Znamenal velkou změnu pro společnost i její dílčí části,
mezi něž vydávání knih patří.

1.2 Polistopadové změny
Znovu se musí konstituovat nakladatel jako samostatný podnikatelský subjekt.
„Popřevratovým třeskem na přelomu 80. a 90. let jako by se kruh uzavřel a české
nakladatelské podnikání je opět na začátku v situaci ne nepodobné 70. létům minulého
století (pozn. nyní předminulého).“8
Když nastala nová éra, počet nakladatelství činil méně než 50 subjektů.9
Následoval expanzivní růst, jak se na volném trhu zaplňovala každá mezera, neexistoval
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nikdo, kdo by upozornil na přehlcení a varoval před možností rychlého krachu. Nedá se
však divit podnikatelské touze, když čtenáři projevovali znaky literárního vyhladovění,
což náklady prvních publikací jen dokazovaly. „Jestliže ještě v listopadu 1989 působilo
v ČR přes 40 nakladatelství, v červnu 1990 jich bylo přes 400, v prosinci 1 400
a v červnu následujícího roku okolo 2 500 a rok poté se uvádělo závratné číslo 3000.“10
Mluví se o čtyřech fázích, kterými knižní trh na počátku devadesátých let prošel.
Ty hovoří o hlavní vlně a trendu doby, nakladatelé se jim mohli vyhnout, pokud zvolili
jiný, střízlivější přístup. První fáze odstartovala hned v listopadu 1989, jakmile padla
podnikatelská omezení, stoupá počet registrovaných nakladatelství, počet titulů, počet
nákladů i spotřeba papíru. Přelom let 1990 a 1991 přináší druhou fázi českého knižního
trhu. Začínají ho zaplavovat nedostatkoví autoři, je o ně zájem a publikace
disidentských i exilových tvůrců se prodávají ve vysokých nákladech.
Jiřina Šmejkalová ve své knize poukazuje na to, že se v zájmu ekonomického
zisku nakladatelé až příliš slepě přizpůsobovali poptávce trhu, aniž by promýšleli
stabilní strukturu edičního plánu. V roce 1992 udeřila třetí fáze, podobně jako po
přemíře alkoholu přichází vystřízlivění, i zde se nadšení knižního trhu muselo mírnit
z důvodu útlumu. Na první místo přichází strategie a reklama. Státní nakladatelství se
pokoušela přizpůsobit situaci na trhu, v roce 1994 však bylo privatizováno jenom deset
z oněch čtyřiceti nakladatelství.11
Jako čtvrtá fáze se definuje zbylá polovina devadesátých let, v nichž dochází
k uklidnění vztahů na knižním trhu a vytváří se fungující knižní síť. Jen postupně se na
česká nakladatelství nabaloval zahraniční kapitál, usídlily se zde značky jako
Euromedia, Egmont, Harlekýn. Jinak se zde udrželo národní prostředí.
Kdo tvořil nově nastupující generaci nakladatelů? V roce 1993 proběhl
sociologický výzkum, z něhož vyplynulo, že víc než polovina z nich sídlí v Praze
a polovina zakladatelů nebo majitelů je držitelem vysokoškolského diplomu.
Zajímavější jsou ale tyto statistiky: 20 % tehdejších nakladatelů odešlo z jiného
nakladatelství, zatímco 51 % nemělo s knihami ani v rámci nakladatelství ani v rámci
10
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knihkupectví žádnou pracovní zkušenost.12 Doby, kdy se podniky dědily nebo se
získávaly přiženěním do rodiny, jsou už dávno pryč. Do oboru vstoupili lidé, kteří se
s ním museli seznamovat za pochodu a mohli měnit klasická měřítka a charakteristiky
této profese.

1.3 Nakladatel a jeho profese
„Nakladatelství funguje jako kulturní, společenská a ekonomická instituce.“13
Z této základní definice jsou vyvozovány rozličné cíle, které každý jeden nakladatel
může naplňovat. Jde o „kulturní poslání, politický, náboženský a ideový záměr,
ekonomicky účelové zaměření, úzce oborové, specializované zaměření, institucionální
zaměření a nakonec charitativní či osobnostní zaměření a poslání.“14
Když pomineme poslední dvě definice, které představují specifický druh
nakladatelské činnosti, zbylé čtyři aspekty lze hledat u nakladatelství s běžnou
literaturou pro všechny čtenáře. Každý aspekt však dosahuje různé míry naplnění
v průběhu času. V žádné době nelze opomenout roli knihy nejen jako kulturního
objektu, ale také materiálního zboží. Ovšem zatímco u prvních českých nakladatelů lze
akcentovat kulturní poslání s jistým ideovým záměrem, které se projevovalo v jejich
národní snaze o rozvoj lidského ducha a v době obrození o rozvoj českého jazyka,
v době centralizovaného řízení nakladatelství v druhé polovině dvacátého století se
zdánlivě kulturní apel vytrácí v zájmu politické korektnosti, podpory idejí v zájmu
cenzury a nakladatelství více než jindy prodělávají velice úzkou specializaci
na konkrétní typ literatury.
V polistopadové době se nejprve vrátilo kulturní poslání s tím, jak se staly
dostupné všechny hodnotné a zakázané svazky zapovězených autorů, ovšem prudký
nárůst nakladatelů tkvěl spíš ve vidině ekonomického obohacení. Po čtyřiceti letech
socialismu se kapitalismus otevřel dokořán a mnohdy vedl k tomu vyzdvihovat
ekonomický účel na úkor kulturního. Ostatně role peněz zůstává ve společnosti důležitá
stále a přes širokou škálu nakladatelství se snahou o vydávání kvalitní literatury
12
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nakonec berou pozornost příliš povrchní témata15. Spolu se záměrem zvyšovat zisky
nakladatelství jako neskrývaného ekonomického subjektu se nelze divit tomu, že
největší nakladatelské subjekty v České republice postrádají úzkou oborovou
specializaci. Jejich ediční plány se rozrůstají do šířky namísto do hloubky. Vydávají
beletrii i naučnou literaturu, knihy pro čtenáře každého věku i znalostí.
Pro nakladatele bývalo velmi důležité i renomé vlastní značky, kterou podpořil
i sepjetím nakladatelského subjektu s architektonickým objektem. Dodnes zůstává řada
míst třeba v Praze svébytným památníkem knižních domů. I tehdejší nakladatelé
prováděli stěhování svých podniků, ale nebylo neobvyklé nechat si dům postavit nebo
alespoň přestavět. I proto o generaci starších nakladatelství předlistopadové éry
mluvíme jako o kamenných knihkupectvích. Nejenom proto že mají za sebou nějakou
historii a pozici na knižním trhu, ale protože se s jejich jménem pojí i vizuální objekt
stavby.
„Rozhodnutí nakladatelů investovat prostředky do rozsáhlé přestavby nebo
novostavby podle svých představ ztotožnilo v několika šťastných případech
nakladatelský dům jako kulturní a hospodářskou instituci s konkrétní budovou,
soustřeďující zpravidla všechny složky provozu firmy i soukromý byt nakladatele
v jeden propojený celek.
A podobně jako každá kniha svým obsahem a zejména vnější podobou
prozrazuje na svého nakladatel víc, než bychom byli ochotni připustit, vypovídá o něm
i budova nakladatelství, její sloh, rozvržení či vybavení. Epocha velkých nakladatelství,
jejichž knížky vycházely a domy rostly z vůle jediného majitele, skončila první
světovou válkou, aby se již nikdy nevrátila.“16
Bohužel se to vztahuje i na nestabilní epochu polistopadových nakladatelství.
Z velké části stihnou jenom vzniknout, aby záhy zanikla. Potřebovala by nějaký čas, aby
se usadila v literárním světě, teprve pak se mohou identifikovat s místem svého
působení. Na podobné kulturní projevy nemají nakladatelské domy ani finance a
14

Tamtéž, str. 37
V roce 2011 patřily mezi tři nejprodávanější knihy naučné literatury publikace Šéf na grilu od Zdeňka Pohlreicha a
Dominiky Pospíšilové, Kalendář Krásné paní od Žofie Kanyzové a Prostřeno! 2 od Marie Formáčkové.
16
ZACH, Aleš. Stopami pražských nakladatelských domů. Praha: Thyrsus, 1996, str. 6
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11
v konkurenčním prostředí tržního hospodářství se peníze hodí spíš na rozvoj vlastního
edičního plánu než staveb. Nakladatelství tak častěji sídlí v manažerských komplexech
s dalšími podniky, než aby se zajímala o tradiční centra nakladatelského provozu. „Po
starých nakladatelských budovách však zálibně pokukují peněžní ústavy.“17 V dnešní
elektronické době můžeme být rádi, že se nejedná jen o virtuální uskupení fungující skrz
internet s pronajatým skladem pro knihy.
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2. Historie nakladatelského subjektu Grada
V této kapitole se budu zabývat tím, kdy byla Grada založena, jaká je její forma
právního podnikání, kde sídlí a jak se během dvaceti let změnila témata knih, které
dodávají na český trh.

2.1 Založení Grady
Vznik nakladatelství Grada se datuje do začátku devadesátých let. Iniciátorem
projektu byl podle příručky Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006
Ing. Roman Sviták, „absolvent liberecké techniky v oboru kybernetiky“18. Ten je
v současné době i jediným akcionářem, v pozici ředitele jej záhy nahradil Ing. Milan
Brunát.
Přesný rok vzniku bývá u různých zdrojů uváděn v rozličných letech. Jistý
rozkol může být dán tím, že nejprve v roce 1991 vznikla společnost Grada a. s. jako
mateřský projekt, pod nějž následně spadalo i nakladatelství ve formě s. r. o., s nímž
nakonec mateřská společnost splynula. Jednateli nakladatelství byli od roku 1992
Ing. Roman Sviták, Ing. Jiří Škácha a RNDr. Jan Vosecký. Až od 1. dubna 1996 byli
připsáni Ing. Milan Brunát a Ing. Milan Vokatý, CSc.19
V průběhu prvních deseti let se společnost Grada pokoušela o expanzi do
dalších odvětví, svou nakladatelskou pobočku má dodnes na Slovensku, přibližně dva
roky působila i v Bulharsku (Grada Bulgaria s. r. o.) a velmi důležitým podnikatelským
záměrem bylo zřízení vlastní distribuční firmy Grada Bohemia, s. r. o., která se v roce
1995 transformovala v knižní velkoobchod, jehož služeb využívali i jiní producenti
odborných knih. Zprvu slibný růst se však zastavil a firma skončila v roce 200020. V té
době došlo ke konečnému odstřižení všech nadbytečných a nevýdělečných
podnikatelských aktivit a vlastníci firmy se zaměřili na nakladatelskou činnost.

18
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Při nahlédnutí do externích materiálů zjistíme, že o datu vzniku společnosti bylo
informováno dost nejasně. Na svých oficiálních internetových stránkách Grada uvádí,
že „knihy s logem GRADA vycházejí v České republice již od roku 1991.“21 Tomuto
tvrzení pak odpovídá i přítomnost Grady ve výročních seznamech nakladatelských
domů. Zatímco v Adresáři českých nakladatelství, který v roce 1991 vydal Knižní
velkoobchod Praha, není Grada uvedena, už v Seznamu nakladatelů v České
republice22, který vytvořil Svaz českých knihkupců a nakladatelů, se jméno Grady
objevuje. Zde je uvedena spolu s kontaktními informacemi a stručnou charakteristikou
produkce: výpočetní technika.
Národní knihovna v Praze pak v roce 1992 vydala publikaci Knihy ´92, ve které
je nakladatelství Grady zmíněno také včetně krátkého přehledu vydávané literatury. Od
stejného roku pak vychází i Almanach Labyrint, jehož seznam nakladatelů zahrnuje
Gradu. Nakladatelský subjekt se tak snaží nezůstat na periferii. Jak vyplývá ze slov
v úvodu, ne každý nakladatel má tendenci dopředu vyzrazovat, co plánuje vydat na
knižním trhu, a snadno tak omezuje možnost zpětného dohledání informací o praxi
podniku v minulosti.
„V almanachu jsme uveřejnili širokou nabídku knih vydaných českými
nakladateli v roce 1991. U většiny z nich uvádíme i ediční plány na letošní rok.
Zdaleka si však nečiníme nárok na vyčerpávající informace. Při sestavování almanachu
nám někteří nakladatelé vyšli plně vstříc, na rozdíl od jiných, kteří zaslali údaje
neúplné a po částech. Mnoho z nich, po zkušenostech s konkurencí, své projekty
pečlivě tají a jiní vydávají knihy doslova ‚podle nálady‘.“23
Až teprve od roku 1995 uvádí Almanach Labyrint jmenovitě datum založení
nakladatelství. To zůstává v letech 1995 až 1997 stejné – rok 1991. Teprve následující
vydání Almanachu Labyrint přináší zmatenou informaci, podle níž by k datu založení
mělo dojít o rok dřív, než co tvrdily zdroje doposud. Vysvětlení může být různé –

21
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chyba v systému či editorský překlep, ale také mohlo nakladatelství v této době
posunout datum vzniku k ranému období.
Je však nanejvýš zvláštní, že taková nejasnost vznikne u tak mladého
nakladatelství, zvlášť když jeho kořeny začínají v polistopadové éře, v době, kdy se
nejrůznější materiály archivují. Že se nemůže jednat o prostou chybu, dokazují další
dva ročníky Almanachu Labyrint, v němž je stále uváděn jako rok založení 1990.
Teprve v roce 2001 dojde k další změně a údaj se posune o celé dva roky. Grada tak
měla vzniknout až v roce 1992. Hra na nejasnou situaci ohledně roku založení
přetrvává, následujících deset vydání Almanachu opět uvádí rok 1990.
Pokud bychom tedy sledovali situaci kolem nakladatelství Grada pouze
prostřednictvím Almanachu Labyrint, vystřídají se hned tři různá data. O roku 1990
není nikde jinde zmínka, rok 1991 uvádí v současné době samotné nakladatelství
a souhlasí i dobové seznamy subjektů. Rok 1992 pak nachází oporu ještě na jiném
místě – v obchodním rejstříku24. V rámci úplného výpisu z obchodního rejstříku
zjišťujeme, že datum zápisu proběhlo až k 30. prosinci 1992. Tehdy se tam
nakladatelství zapsalo jako obchodní firma pod názvem Grada Publishing, spol. s r. o.,
což odpovídá momentu, kdy bylo nakladatelství definováno jako dceřiná firma.

2.2 Právní forma podnikání
Obdobné změny jako u data založení nastaly v průběhu let i u názvu společnosti,
který z jedné části tvoří označení formy podnikání. V první zmínce v roce 1991
v Seznamu nakladatelů v České republice byla firma uvedena jako Grada, a. s., přičemž
stejný formát volí i Almanach Labyrint 1992. Bez označení formy podnikání se objevila
Grada v publikaci Knihy ´92 a v Almanachu z roku 1993 a 1994. Od následujícího roku
uvádí Almanach název Grada a. s., a to bez čárky oddělující název a formu podnikání.
Razantní změna přichází v roce 1996, kdy Almanach uvádí název Grada
Publishing, čímž společnost získala k názvu i anglickou transkripci slova nakladatelství.

24
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Konečně v roce 1997 se v Almanachu objevuje celistvý a kompletní název – Grada
Publishing s. r. o., což by ale znamenalo, že Grada změnila formu podnikání z akciové
společnosti na společnost s ručením omezeným. To je ovšem velmi nepravděpodobné
vzhledem k údajům, které přináší výpis z obchodního rejstříku. Podle něj využívala
firma Grada od svého zápisu formu společnosti s ručením omezeným.
Jde tedy spíš o záměnu mateřské společnosti a samotného nakladatelství. Forma
s ručením omezeným přetrvávala až do roku 2002, kdy se změnila na akciovou
společnost, což i Almanach Labyrint v roce 2003 neopomněl reflektovat. Ke změně
došlo přesně k 1. květnu 2002 a o rok a půl později název podle obchodního rejstříku
doplnilo ještě interpunkční znaménko čárky. Přestože si Grada udržovala akciový profil
až dosud, v roce 2011 uvedl Almanach Labyrint opět Gradu ve formě společnosti
s ručením omezeným a tuto mylnou informaci šíří i na svých internetových stránkách. 25
V současnosti zůstává akcionářem společnosti Grada Ing. Roman Sviták a základní
kapitál činí 17,5 milionu korun.26

2.3 Sídlo
Grada za celých dvacet let svého působení vždy sídlila v Praze. Vystřídala při
tom tři lokality. Když Grada začínala kolem roku 1991 s podnikáním, sídlo nalezla
v ulici Dlouhá, číslo orientační 39 na Praze 1. Nakladatelství se nacházelo v budově,
kde dnes sídlí i divadelní soubor Divadla v Dlouhé, blízko křižovatky s Revoluční ulicí
a na půl cesty mezi Štefánikovým mostem a náměstím Republiky.
V Dlouhé, kde se kromě jádra nakladatelství nacházel i reprezentační obchod,
vydržela Grada do roku 1996, kdy se nakladatelství přestěhovalo. Nová adresa zněla
Na Poříčí 17, to znamená, že se příliš nevzdálilo své původní lokalitě. Zde setrval
podnik přibližně rok, protože už v roce 1997 lze najít novou adresu sídla.
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Z Prahy 1 se přesunulo na Prahu 7, a to do ulice U Průhonu, číslo orientační 22.
V Holešovicích nakladatelství setrvává až dodnes. Nevydržela ovšem existence
reprezentativní prodejny nakladatelství, která se dřív nacházela v Praze v ulici Rybná
11, ale také v Brně a Ostravě.

2.4 Vývoj
Byla to cesta dlouhá dvacet let, než se Grada dostala tam, kde je dnes a kde si
drží pevné místo v nakladatelském světě. Společnost o sobě ve stručnosti uvádí, že
„v její produkci jsou tituly s právní tematikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financí
a účetnictví, manažerské tituly, psychologické, zdravotnické, knihy s počítačovou
tematikou, o architektuře a stavebnictví, knihy technické z nejrůznějších oborů
a profesí. Tuto pestrou škálu doplňuje i naučně odborná literatura, která nabízí řadu
publikací s velkým záběrem pro denní praktický život.“27
Když se ovšem podíváme na úplný začátek v nakladatelském oboru,
z dostupných materiálů vyplývá, že Grada vstupovala na trh s jedním tematickým
záběrem, a to byla literatura s tematikou výpočetní techniky. Na začátku devadesátých
let byl rozvoj informačních technologií a počítačů ve společnosti ještě v raném stádiu,
snadno tak mohlo nakladatelství zaplnit mezeru na trhu, který se po dlouhé době
centralizovaného vydávání knih otevřel novým subjektům. Obdobný nakladatelský
podnik, který vydával počítačovou literaturu, vznikl až v roce 1994 – CP Books či
později přejmenovaný na Computer Press. Grada tak měla o tři roky víc na rozvoj svého
byznysu.
Navíc její ediční politika vyděluje Gradu v tomto období z typizované série
porevolučních proměn knižního trhu v českém prostředí. Zatímco knižní pulty
a nakladatelská politika se soustředily na to zahrnout čtenáře dostatkem původně
nedostupné či zakázané literatury, Grada šla od začátku cestou literatury odborné
a populárně-naučné. Vyhnula se tak tzv. „chaosu“ doby, přestože na trh vstupovala
v letech 1991/1992. Doba úpadku vlny zájmu o nevydávané autory přichází právě
27
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v roce 1992. Nevznikalo zde tedy tření, které by mělo za následek rychlý úpadek
podniku a následný konec. Místo toho postupovali vlastníci Grady krok po kroku, čímž
pádem mohla během roku 2011 slavit dvacet let existence. To se řadě nakladatelských
subjektů, které nezvládly přizpůsobit svou knižní nabídku možnostem trhu, nepovedlo.
Navíc vydávání odborné literatury má dobré vyhlídky, dlouhodobější trendy ukazují, že
lidé se odklání od beletrie k odborným publikacím a literatuře faktu.28

2.4.1 Roky 1991–1995
V prvním roce svého působení uvedla Grada na trh kolem třiceti titulů
z tematické oblasti počítačové technologie, patřily mezi ně příručky pro uživatele,
praktické příručky či nástroje pro každého, které pokrývaly vždy konkrétní jev z oblasti
počítačů.
Mezi vydanými tituly byly např. Windows 3 – techniky programování od Iva
Fořta, Prolog, Turbo Prolog – programování a aplikace od Alfréda Fajkoše, IBM PC
Anatomie od Petra Číže a Jiřího Kuřiny, Borland C++ v příkladech od Jaromíra Kukala
a Petra Jelena nebo T602 pro každého – základy zpracování textu na PC od Jiřího
Horáka. Grada nabídla také základní knihu Začínáme s PC od Petra Rapanta, s kterou
cílila na laické čtenáře, zatímco Novell NetWare – příručka pro správce systému
Tomáše Nováka mířila k výrazně pokročilejším uživatelům.
Pro první

vydání

Almanachu

Labyrint

poskytlo

vedení

Grady

tuto

charakterizaci: „Vydává odbornou literaturu pro uživatele computerů.“29 Lze zde
na jazykové stránce pozorovat, že počítače byly v českém prostředí něčím novým, co se
mělo v následujících desetiletích teprve stát běžnou součástí života (v roce 1993
dokonce použili počeštěný výraz, který se neujal – „komputer“30). Zajímavostí bylo, že
svůj zájem v nových technologiích dávala Grada najevo i tím, že vydávané publikace
v řadě případů doplňovala za příplatek diskety s příklady k obsahu knih.

28
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Podle výčtu knih, který Grada zpřístupnila přes Almanach Labyrint z roku 1993,
vyplývá, že do tohoto roku stihla vydat sedmdesát osm publikací a nachystáno měla
dalších šedesát. Z valné většiny se opět jednalo o knihy, jejichž tématem byly
počítačové technologie – Pevné disky od A do Z, Aplikace jednočipových mikropočítačů
Intel, PC – zálohování a archivace dat, Naučte se programovat Visual Basic, MS Excel
4.0, Quattro Pro 4.0 – kompletní průvodce, Přenosné počítače – laptopy, notebooky,
palmtopy, handheldy, penbooky a další.
Důležitým aspektem byla samozřejmě aktuálnost vydávaných příruček. Vývoj
technologií je totiž rychlý a můžeme se co rok potkat s lepší verzí hardwaru či softwaru,
který stihne zastarat. Pro Gradu tak v této době a především do budoucna přináší
jednoduché řešení problému čím zaplnit ediční plán, že čtenář se rád dostane
k publikacím, které informují o nové verzi počítačového produktu.
Už v roce 1993 však rozšiřují svou nabídku a směřují svůj ediční plán k širšímu
zájmovému záběru. Jde především o knihy z ekonomického sektoru: Manažerský
slovník, Obchod v Evropském společenství, Kapitálové trhy a burzy ve světě, Burzy
cenných papírů v Čechách a na Slovensku, Personální management a Management
obchodní firmy.
V letech 1993 a 1994 už přichází zárodek definice ediční politiky, což se
projevilo

rozložením počítačové

literatury do

vlastních

podkategorií.

Navíc

v devadesátém čtvrtém roce přiznává nové obory, které nesouvisí s výpočetní
technikou. Tento stav jednoznačně potvrzuje i charakteristika v Almanachu: „Vydává
odbornou literaturu pro uživatele computerů, lékaře, manažery a studenty.“31
Počítačová literatura se tak začala dělit do těchto kategorií: Výpočetní technika,
informatika, operační systémy; DTP, grafika, CAD systémy; Tabulkové procesory;
Databáze; Sítě, komunikace; Hardware, mikroprocesory; Programování; Další
počítačová literatura; Počítačové hry a nakonec Literatura pro jiné druhy počítačů. Tato
struktura s každoročními obměnami podle potřeb edičního plánu vydržela minimálně

31
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do roku 1998 podle Almanachu Labyrint, z katalogů Grady pak zjistíme, že
až do období let 2003/2004, kdy nabývá na významu ediční řazení.
Novými oborovými oblastmi, které se od poloviny devadesátých let staly trvalou
součástí nakladatelství, jsou management, marketing, podnikání, kde v roce 1994 vydala
Grada devět titulů, mezi nimi například Psychologie ekonomického chování, Moderní
strategie nákupu či Ve spárech reklamy.
Vedle této ekonomicky laděné řady se otevírají i lékařským oborům, což
umožnil v roce 1994 zisk značky Avicenum, což jako nakladatelství zdravotnické
literatury fungovalo už od roku 1949, tehdy ještě pod jiným názvem.32 Zdravotnická
literatura tak zahrnuje devět odborných monografií, mezi nimi Psychosomatická
medicína či Klinická hematologie. Sedmnáct titulů vydala v rámci další odborné
zdravotnické literatury a spadají sem tituly jako Obvazová technika, Atlas fyziologie
člověka nebo Příručka farmakoterapie revmatických chorob.
Zatímco tyto knihy svým odborným zaměřením cílí na profesionály z oboru,
osm knih zdravotnické literatury pro všechny jde více cestou populárně-naučných
publikací, v nichž naleznou radu i laičtí čtenáři. Grada v rámci této podkategorie vydala
knihy Trápí vás kůže?, Vše potřebné pro diabetiky, Alergie u dětí nebo Jak čelit
nemocem cest močových.
Lékařské prostředí pak postihovala ještě kolekce jedenácti publikací z kategorie
psychologie a rozvoj osobnosti. Z názvů vybraných titulů vyplývá, že Grada zde začala
s vydáváním knih určených širší veřejnosti namísto odborných monografií – Lexikon
společenského chování, Krize všedního dne, Krásná a šťastná a Asertivně do života.
Do samostatné kategorie literatury pro začátečníky, školy a mládež, učebnic
a učebních textů pak řadí knihy, které by klidně mohly spadat i pod počítačovou
literaturu, ale jejich naučný charakter jim zajistil oddělené řazení – Za tajemstvím
počítače, Počítače pro každého a Encyklopedie o počítačích. V souvislosti s tímto
širším tematickým působením vydávala Grada v období až do roku 1996 katalog
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nejenom dvakrát ročně, ale pro každý obor existoval samostatný. Každý obor byl a stále
je spravován ustavenou odbornou redakcí.
O rok později, 1995, mění Grada vzhled svého loga. Začíná používat kulovitý
červený tvar, jaký jí zůstal dodnes. Definuje tak logotyp, s kterým se veřejně prezentuje
a který užívá v reklamním prostoru. V září 1997 uveřejnil Knihkupec a nakladatel
článek Hodnocení nakladatelských značek. Informačně vycházel z ankety v časopise
FONT (3/97). Přestože Grada zmodernizovala své logo, anketa jméno nakladatelství
nezmiňuje. Zvítězilo tehdy nakladatelství Academia, Vyšehrad a Najáda.
Dále se také rozrůstá množství vydávané literatury a v roce 1995 byl takovýto
stav: „Nakladatelství vydává odbornou literaturu z oblasti výpočetní techniky
a informatiky, odborné zdravotnické monografie, populárně naučné zdravotnické
publikace, ekonomickou literaturu, knihy o financích, reklamě, psychologii jednání
a další technickou literaturu a praktické příručky.“33 Ekonomická literatura pohltila
samostatný psychologický obor a nabízí v tomto roce knihy z oblasti marketingu
a managementu, reklamy a propagace, ekonomiky a financí a psychologie a rozvoje
osobnosti. Zdravotnická literatura zahrnuje teoretické obory, chirurgii, internu,
psychologii, psychiatrii, další odbornou literaturu a populární zdravotnickou literaturu.

2.4.2 Roky 1996–1999
Výrazně se pak rozšiřuje ediční záběr od roku 1996. Jako doména zůstává
počítačová literatura, typicky se objevila řada titulů, které reagovaly na uveřejnění
nejnovější verze operačního systému Windows 95. Nakladatelství tak přišlo s tituly jako
Windows 95 od R. Cowarta, Windows 95 – snadno a dobře od Pecinovských, Windows
95 – kompletní kapesní průvodce od V. Rehera, MS Office pro Windows 95 autorů
Holodová, Hejnák, Pecinovský a Renda či Word pro Windows 95 R. Mansfielda.
Další odborné literatury se dočkaly zdravotní a ekonomické obory. Mezi
populárně-naučnou literaturu zdravotní se zařadily např. tituly Život s cukrovkou
33
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a Tajemství ideální váhy. Podstatné jsou nové obory, zájem se tak obrátil na automobily
(Encyklopedie řidiče – J. Chaloupecký, Automobilové kapaliny – Z. Hrdlička),
stavebnictví (Vestavba podkroví – V. Hájek, Rekonstrukce v panelovém domě – V.
Hájek), hotely a restaurace (Encyklopedie nápojů – M. Kelblová, Provozujeme
pohostinské zařízení – Beránek, Houška) a vědu s technikou (Domácí nahrávací studio
– D. Forró).
Tato oborová košatost se stává základem rozrůstající se bohaté knižní nabídky,
která postupně zastínila i literaturu o výpočetní technice. Ani v roce 1997, kdy se Grada
vrací k vydávání jediného katalogu pro všechny obory, knižní trh netlumí svou činnost,
to potvrzují i slova editora Almanachu Joachima Dvořáka: „Mnozí vyjadřovali značnou
nejistotu a značný nepokoj při pohledu na náš knižní trh, prorokovali úpadek, rozklad
i zkázu celé kultury – psalo se před dvěma lety na tomto místě. Zdá se, že ony věštby
nebyly naplněny… S neuvěřitelnou „arogancí“ vůči tvrdým zákonům mocného trhu
totiž čeští nakladatelé chrlí jednu knihu za druhou.“34
Nakladatelství zahájilo v této době každoroční udělování Ceny Grada, kterým
společnost v rámci vlastního nakladatelského počínání oceňuje nejlepší tituly a které se
poprvé uskutečnilo v předvečer Světa knihy 1997. Za rok 1996 tak získaly cenu knihy
Domácí nahrávací studio, Objektové programování 1, Atlas topografické anatomie
a Manažerská ekonomika.35
V roce 1997 pak Grada přinesla počítačovou literaturu, která se zabývala
například aktuální verzí programů kancelářského balíčku Microsoft Office, tedy
publikace Office 7 pro Windows 95, Word 97 – snadno a rychle, Excel 97 – snadno
a rychle, FrontPage 97 – snadno a rychle či Tvorba WWW stránek – snadno a rychle.
Výraznou inovací související s technologickým rozvojem je nabídka výukových
programů na CD-ROM. Dosud Grada nabízela k některým publikacím softwarový
obsah na disketách. Ovšem rozvoj CD umožňoval využít kapacitu dvousetnásobně
vyšší. Symptomaticky tak nakladatelství dokazovalo, že jde s dobou a reaguje i na
alternativní způsoby nakládání s populárně-naučným či odborným textem. Programy
34
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na CD-ROM, které v tomto roce nabízeli, se zaměřovaly na uživatele z druhého stupně
základní školy, ale přístupné byly každému, kdo měl zájem vzdělat se v daném oboru.
Tematické ladění však odpovídá školním osnovám: Zeměpis, Fyzika, Word 97, Excel
97, Český jazyk – pravopis a rozbory, Matematika – Čísla I, Čísla II, Početní geometrie,
Karel IV a jeho doba, Národní divadlo, Zoologie – Měkkýši, Zoologie – Obratlovci;
Botanika II, Ekologie, Informatika III, Informatika I – Windows 95, Kamarád počítač
a Základy práce s Windows 95. CD-ROM nabízeli v různé cenové hodnotě, která se
pohybovala mezi třemi sty a tisícem korun. Většinou se však prodával za 490 Kč.
Jak moc se rozevírá tematické pole působnosti, dokládá text z Almanachu
Labyrint 1998. „Nakladatelství vydává odbornou literaturu z oblasti informatiky
a výpočetní

techniky;

odborné

a

populárně

naučné

zdravotnické

publikace;

ekonomickou literaturu se zaměřením na podnikání, finance a účetnictví, marketing
a reklamu, psychologii podnikání; výukové programy na disketách i CD-ROM a širokou
škálu další odborné literatury věnované automobilům, hobby, hotelům a restauracím,
vědě, technice, video a audiotechnice, sportu, zahrádkářství, chovatelství a dalším
oborům lidské činnosti a zájmů.“36 Rozšiřuje se především zájmová činnost, která se
stává nejpříhodnějším místem pro vydávání populárně-naučných publikací, zatímco
v rámci zdravotnické či ekonomické kategorie se dál klade důraz na odborněji pojaté
knihy, které mohou využít buď vysokoškolští studenti daných oborů, nebo i absolventi
v rámci praktického výkonu profese. Samostatně se vyčleňuje psychologie a psychiatrie,
nově se objevuje právní literatura.

2.4.3 Roky 2000–2011
Začátkem tisíciletí už Grada měla celkem vydáno tisíc titulů a každoroční
přírůstek činil kolem dvou set publikací.37 Jádro nakladatelského plánu zůstává
v dalších letech stabilní, postupně přibývají nové obory, případně ediční řady. V roce
2000 nalezneme knihy o motorismu, literaturu sportovní či edici Česká zahrada.
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V tomto roce navíc katalog uvádí vydání několika sci-fi knih, které se už ale nikdy poté
neobjevily (např. povídkové knihy Josefa Pecinovského).38
Roku 2002 se osamostatňuje stavebnictví s architekturou a také finanční obor,
kde vznikají edice Finance pro každého a Finance pro praxi. Také se objevují knihy
s tematikou kariéra, trénink, vzdělávání, které tvoří protipól k manažerské literatuře
v ekonomických edicích. Na trh uvádí první knihy s radami pro rodiče malých dětí.
Z oblasti gastronomie vydávala Grada odborné kuchařky a publikace o nápojích.
V roce 2004 informuje o tom, že knihy vydává ve dvaceti edičních řadách,39
z těch, které existují dodnes, to je např. u počítačů Průvodce, V rekordním čase, v umění
a kultuře to jsou Šikovné ruce, ve sportu Fitness – síla – kondice nebo Děti a sport. Rok
2005 byl plodný pro publikace z medicínského oboru určené pro sestry a Grada rozjela
i publikace v edici Pro moderní ženu, která později splynula s Psychologií pro každého.
Rok 2006 přinesl knihy i pro malé čtenáře v podobě leporela, čímž se Grada
dostala k tomu, aby pokryla co nejširší čtenářskou obec. Tato oblast se postupně
rozrůstala, zahrnovala čtení pro malé i větší, začala obsahovat i komiksy a prvního září
2011 se otevřel Dětský knižní klub. Už dřív měla Grada knihy o dětech, ale ty nebyly
pro děti. Také se v roku 2006 spustila produkce knih z pedagogického oboru, objevily
se ediční řady Autoatlasy (od ní na přelomu let 2008/2009 upustila, tuto oblast výrazně
pokrývá nakladatelství SHOCart), Testy, Myslivost v praxi, Domácí mazlíček a další.
Proto už v této době disponuje Grada asi padesáti edičními řadami.40
Významným přírůstkem v roce 2007 byly jazykové příručky. Vedle Průvodce
chovatele pak také bylo podstatné zavedení historické knižní řady pod označením
Militaria, kterou v roce 2009 doplnila edice Dějiny.
Na přelomu 2008/2009 pak můžeme pozorovat příchod dalšího humanitního
oboru, a to sociologii, od níž se v roce 2010 odloučila politologie a o rok později
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religionistika. V roce 2011 se mezi další podporované obory dostala žurnalistika
a mediální studia.
Zajímavostí je, že v letech 2007 až 2008 se Grada vůbec neobjevila
v nakladatelských seznamech Almanachu Labyrint. Jak bylo ukázáno, v té době dál
spokojeně expandovala a nepřipadalo v úvahu, že by skončila. Může se tak jednat
o chybu ze strany nakladatelství stejně jako editora v Labyrintu. Může ale jít také
o záměr. Grada v té době disponovala zavedeným vydáváním pololetních katalogů,
využívala reklamní prostor v knižních časopisech a mohla tak vzniknout myšlenka, že
není potřeba hlásit se do Almanachu. Navíc se v té době uvažovalo tím způsobem, že
internet nabízí dostatečný prostor pro sebepropagaci. Během tří let se tak počet
nakladatelství uváděných v Almanachu snížil z 600 na 500.
Důležitou změnou v nakladatelském světě se stal nástup elektronických knih.
Přestože se o elektronických knihách a přístrojích zvaných čtečky mluvilo už ke konci
devadesátých let, a to i v českých časopisech zamřených na nakladatelskou praxi,
skutečný rozmach přišel až po roce 2005. Na světovou popularizaci měla velký vliv
americká firma Amazon, která produkuje čtečky Kindle, zároveň v rámci svého
internetového obchodu nabízí publikace v elektronické podobě. Druhý krok pak
představovaly přístroje zvané tablet PC, jejichž nejznámějším zástupcem je iPad
od společnosti Apple. Kromě čtení knih i plnobarevných časopisů umožňuje i další
funkce spjaté s počítačovou technikou. Vzhledem k tomu, že Grada začínala
s počítačovou technikou a vydávala kromě knih i obsah na disketách a CD-ROM, bylo
nanejvýš logické, že začala nabízet elektronické verze knih.
V květnu 2011 tak zahájila Grada spolupráci s portálem eReading, který začal
s prodejem elektronických knih v ČR v září 2010. V první vlně uvolnila k prodeji
osmdesát titulů, které měly měsíčně doplňovat desítky dalších knih.
V rozhovoru uveřejněném na portálu eReading uvedl Roman Sviták:
„Nakladatelství GRADA se na publikování knih elektronickou formou připravovalo již
několik posledních let. Jsme rádi, že přišla správná doba a nyní můžeme rozšířit naše
služby prostřednictvím moderních technologií. Všechny knihy vydané dosud v tištěné
podobě máme připraveny pro prodej v elektronické podobě již od roku 2002. Výjimkou
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je větší část překladů, kde nám často chybí licence, neb ji zahraniční nakladatel
nenabízí, anebo byla či dosud je licence pro náš trh příliš drahá a šíření takovéto knihy
je tedy pro nás prodělečné.“41
Posléze navázala Grada spolupráci s dalšími servery – Palmknihy.cz, v srpnu
2011 s eLibellus42 a v únoru 2012 s VirtBook.cz43. V plánu je uvádění těch knih, které
zároveň vycházejí i tištěné, čistě elektronická edice se nechystá.

2.5 Marketing a komunikace
Pro každou společnost je důležité zviditelnění na trhu. Grada pro tyto účely
používala několik způsobů, od tradiční tištěné reklamy v časopisech, přes internetovou
prezentaci až po využití nejmodernějších komunikačních cest v podobě sociálních sítí
typu Facebook.

2.5.1 Internet
Grada byla jedním z prvních nakladatelství, které využilo prostředí internetu
k sebeprezentaci a prodeji vlastní literatury. V roce 1999 přinesl časopis Knihkupec
a nakladatel seznam pouhých osmi internetových knihkupectví, která fungují v České
republice

–

šlo

o

http://obchod.stranky.cz,

http://www.books.cz/tiskmorava,

http://knihy.planeta.cz, http://vltava.cz, http://knihy.internet.cz, http://reax.cz/knihy,
http://shop.email.cz a také http://gradapublishing.cz.
Samotné internetové stránky používá od roku 1998, e-mailový kontakt pak
od roku 1997. Jako první adresu elektronické pošty používalo nakladatelství:
grada@login.cz, už v roce 1998 ale přešlo na obchod@gradapublishing.cz. Na přelomu
let 1997 a 1998 šlo vyhledat informace o Gradě nejprve na http://www.medea.cz/grada,
41
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posléze přešlo nakladatelství k používání http://www.gradapublishing.cz. V roce 2001
se pak zkrátil název domovské stránky na http://www.grada.cz, což přetrvalo dodnes.
Při zadání starší, delší verze však dojde k automatickému přesměrování na aktuální
adresu. Podobně zkrácenou verzi e-mailu uvádí Almanach Labyrint až v roce 2010:
info@grada.cz.
Unikátní inovací, s kterou Grada přišla už na přelomu let 2003/2004, představuje
možnost prolistovat si knížky v on-line obchodě44. Čtenář se tak může dopředu podívat,
jestli kniha splňuje jeho očekávání, a nákup po internetu se stává spolehlivým. Tuto
funkci nabízí Grada i dnes, a to u valné většiny knih. Čtenář si samozřejmě nemůže
projít celou knihu, ale web poskytuje víc než klasický náhled tři náhodných stran.
Během let také provedli autoři nakladatelských časopisů několik testů
internetových knihkupectví. Výsledky prvního z nich zveřejnili v srpnu 1999
v Knihkupci a nakladateli45. Na nakladatelské portály kladli čtyři kritéria: estetičnost,
aktuálnost, kompletnost adresních údajů a akviziční údaje. Navíc pak zjišťovali rozsah
elektronických objednávek – jestli e-mailem, nebo dokonce přes virtuální knihkupectví.
Grada obdržela ve všech kategoriích 5 bodů a dodatečné plus i za existenci
virtuálního knihkupectví. Představovalo to absolutní výsledek, který s Gradou sdílely
jenom dva další subjekty: Management Press Praha a Cinemax Praha. Poměrně dobře si
tehdy vedly i Libri a Leda. U některých kazila bodový výsledek nezjistitelnost
aktuálnosti. S převahou však Grada vítězila nad tradičně velkými nakladatelskými
domy.
Detailnější přehled pak přineslo vydání Knihkupce a nakladatele z října 2001.
V článku s názvem Dají se webové stránky českých nakladatelství využít v akviziční
činnosti knihoven?46 hodnotí dvojice autorů Aleš Brožek a Marie Lichtenbergová
kvality webových stránek. Článek se omezuje na patnáct největších distributorů knih
v ČR, mezi něž spadá Grada, ovšem z širšího kontextu to vyřazuje produkčně slabší

44

Katalog Grada. Podzim 2003 – Zima 2004. Praha: Grada Publishing, 2003
Knihkupec a nakladatel. 1999, roč. 4, č. 7–8, str. 9–11
46
BROŽEK, Aleš a Marie LICHTENBERGOVÁ. Dají se webové stránky českých nakladatelství využít v akviziční
činnosti knihoven?. Knihkupec a nakladatel. 2001, roč. 6, č. 10, str. 10–13
45

27
nakladatelství, která by zákonitě nemusela mít horší internetovou prezentaci. Podobně
jako v roce 1999 si vedla Grada velmi dobře, ostatní se zlepšují. Nejhůř však
z hodnocení dopadají podniky jako Fragment a dokonce i Euromedia Group.
Článek hodnotí především to, jak široce a kvalitně stránky informují o své knižní
nabídce. U Grady zmiňují přítomnost časově rozřazených rubrik „Právě vyšlo, Katalog,
Brzy vyjde, Novinky“, z bibliografických údajů uvádí všechny hlavní charakteristiky:
autor, název, údaje o vydání, ISBN, počet stran a cena, přičemž jediným nedostatkem je
absence roku vydání (tento aspekt už na soudobé verzi stránek nechybí). Uvádí také
anotace knih a reprodukce obálky, další charakteristiku díla už ne. V rámci
elektronických objednávek přetrvává virtuální knihkupectví, zatímco formu formuláře
či e-mailové objednávky nenabízí. Mezi ostatními servery také převažuje virtuální
obchod či formulář, e-mailový způsob volí nejméně knižních producentů. K dobru jde
Gradě i možnost slev: klubové slevy 10–15 %, slevy pro školy i individuální slevy.

2.5.2 Tištěná reklama
Klasickou propagaci prostřednictvím tištěné reklamy lze dohledat v některých
knižních a nakladatelských časopisech. Nejčastěji Grada volila formu malé reklamní
upoutávky hned na titulní straně časopisu, která byla příležitostně doplněna
o celostránkovou reklamu nebo čtvrtstránkovou propagaci uvnitř listu.
V Knižních novinkách, které začaly vycházet v dubnu 2002 jako nástupce
týdeníku Nové knihy, se jako první objevuje reklama otištěná v listu číslo 15, která
upozorňovala na pedagogicky laděnou literaturu – 261 her pro děti od tří let od Johanny
Friedlové a Hry a nápady pro školáčky: Podzim od Zdenky Markové. Až od šestého
čísla druhého ročníku začala Grada pravidelně zakupovat reklamní plochu na titulní
straně o velikosti cca 7 × 5 cm. Mezi propagované „novinky z nakladatelství“ se dostaly
tituly s těmito názvy: Bulimie, Moderní rétorika a Hry na každý měsíc. Tituly
doplňovala i informace o počtu stran a ceně, součástí inzerátu byl i odkaz na internetové
stránky.
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V dalších číslech se pak nabízené knihy obměňovaly, a tak vzrůstala
pravděpodobnost, že buď zaujme více tituly, nebo si více čtenáře najde svou knihu.
V sedmém čísle to byly knihy Nevěra pro podváděné i podvádějící, Počítač v kanceláři
a Pěstujeme brambory, v následujícím vydání pak Squash, Hry a nápady pro školáčky –
Jaro a také Roubování a očkování.
Z výběru titulů je navíc patrné, že se zaměřují spíš na knihy pro čtenáře bez
specializovaného zaměření, než že by propagovali odbornou literaturu, ke které si
odborné kruhy najdou cestu samy. Přesto se zde setkávají tituly značně populárněnaučné s těmi, které informují věcně o vážném tématu.
S devátým číslem pak časopis změnil svůj design a tomu se přizpůsobila
i reklama. Nadále si uchovala svůj prostor, ale roztáhla se do šířky, takže měla přibližně
10 × 2 cm. Mezi propagovanými tituly se v dalším období objevují knihy jako Barvastruktura-povrch, Klempířství, Jak hledat a najít zaměstnání, Autoškola, Kdy je
rakovina léčitelná, Zahradní jezírka a vodní rostliny, Dítě – vývoj a výchova od početí
do tří let, Škoda – auta známá i neznámá do roku 1934, Internet v kanceláři a další.
Koncem roku 2003 reagovala Grada na blížící se vánoční svátky a v zájmu
posilnění marketingu tak inzerovala i uvnitř listu na čtvrtstraně. Nabídku uvozovala
slova „Vánoční tip“47 a šlo o publikaci Dějiny zlata od Petera L. Bernsteina. Obdobně
reagovala i o rok později, kdy prezentovala knihy „Světové bestsellery manažerské
literatury“48 a nabízela tak publikace autora Philipa Kotlera 10 smrtelných
marketingových hříchů a Inovativní marketing, dál také upozorňovala na knihy Davida
Grubera: Jak rozvíjet inteligenci svého dítěte, Proč ženy muže nechápou a Angličtina:
Zlomte své věčné začátečnictví. Někdy se také objevila reklama na knihy vydávané
jiným nakladatelství, které ale Grada distribuovala.49
Začátkem roku 2004 propagovala aktuální knihy, jednalo se o DPH 2004:
novela v příkladech, Kdy do důchodu a za kolik: Změny po novele k 1. 1. 2004, Daňové
zákony: Úplná znění platná k 1. 1. 2004, přičemž právě Daňové zákony, jak ukazuji
47
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v kapitole o úspěších společnosti, patří k nejvýznamnějšímu prodejnímu artiklu, jemuž
mohla pomoci i právě takováto reklama.
Často ji tak můžeme najít i na dalších místech, jako připomenutí, že se blíží
vydání další verze, či ujištění, že i další rok Grada knihu o daních vydá. Daňové zákony
2008 se tak objevily v prvním dvojčísle Knižních novinek z roku 2008. V případě listu
Knihy pak využívá celostránkové reklamy, a to hlavně od doby, co tento list změnil
okolo roku 2003 styl, omezil originální tvorbu a zaměřil se na samotnou propagaci knih.
O daňových knihách se čtenář dozvěděl vždy zkraje roku, v roce 2006 se informace
o daňových novinkách objevuje hned ve třech číslech50. Někdy reklama láká ještě před
koncem roku se sloganem: „Sledujte naše internetové stránky – začátkem roku 2008
vydáváme celou řadu účetních a daňových novinek!“51 Jindy je reklama cílená tak, aby
vyburcovala ty, kteří s její koupí váhali: „Daňové přiznání se blíží kvapem.“52
Jinak ale v rámci časopisu Knihy, který vycházel každotýdenně, inzerují
i nejrůznější ediční řady – edice Retro53, edice Militaria54, knihy s mysliveckou
tematikou55, sportovní publikace56, jazykové příručky57, edice Lepší život58, edice Rady
pro rodiče59 či řada Jednoduché a osvědčené recepty60. Typický byl způsob zadávání
reklamy. Zatímco celostránkové tipy vydávali hlavně v sudých číslech, u lichých vydání
se objevovala reklama na titulní straně podobně jako u Knižních novinek.

2.5.3 Nové cesty propagace – sociální sítě
Řada společností zjistila, že komunikace přes sociální sítě je rychlá a efektivní
a neslouží pouze soukromým účelům fyzických osob a jejich přátel. Už fakt, že sociální
sítě umožňují zakládání profilů i společnostem, dává dobrý důvod k tomu, aby firmy
50
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využily nabízený prostor k propagaci, který stojí pouze lidské úsilí a zápal. Pokud
bychom vzali v potaz tezi, že mladší generace čtou méně a o knihy se nezajímají, vstup
do prostoru sociálních sítí aspoň částečně přibližuje nakladatelství blíž čtenářovi. Může
si s ním vytvořit užší vztah, frekventovaně lákat na nové tituly a držet si pozornost
pořádáním soutěží.
Grada vstoupila na sociální síť Facebook 27. srpna 2009, což lze brát spíš jako
registraci jména na síti, protože aktivní začala být Grada až v únoru 2010. Účinně začali
svůj profil užívat až od června, kdy byl spuštěn projekt soutěží, díky kterému zapojí
fanoušky své stránky a snadněji získá větší počet dalších, kteří nabudou povědomí
o knihách, které Grada vydává. V dubnu 2012 už měla Grada přes pět tisíc fanoušků.
Tato čísla můžeme porovnat s jinými velkými knižními nakladateli. Například
Euromedia Group na sociální síti prakticky nefunguje, pouze její jednotlivé části –
Knižní klub se blíží prolomení dvou tisíc fanoušků, Odeon má ani ne tři sta a Ikar pod
sto. Nakladatelství MOBA se přidalo teprve v září 2011 a má necelou stovku příznivců.
CPress se k Facebooku připojil v polovině roku 2009 a získal si přes čtyři tisíce
fanoušků. BBart je na Facebooku od července 2010 a mezi jejich fanoušky se řadí méně
než tisíc lidí. I takový Egmont, který se zaměřuje na produkci pro děti a mládež, má jen
necelých dvanáct set příznivců. Nakladatelství Portál počítá fanoušky pod dva tisíce.
Lze z těchto čísel vyvodit, že Grada umí používat sociální síť k vlastnímu zviditelnění,
a to lépe než ostatní.
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3. Tematické knižní edice
Situace kolem edičních řad u Grady není jednoduchá, což by mohlo negativně
ovlivňovat minimálně jednu z funkcí edičních řad (tj. signalizační funkci, která směřuje
ke čtenáři)61. Nalezneme rozřazení knih do edičních řad, mnohem přehlednější je ovšem
dělení do tematických celků, které jsou poměrně jasně definované a představují
důsledek postupného nakladatelského vývoje společnosti. Ten uvádím v jedné
z předcházejících kapitol. Složitost navíc podtrhuje i fakt, že některé chudší obory
nemají žádné uvedené edice (technická literatura), některé edice mají vlastní ediční
podřady, v jiných případech se bortí jednotící grafická struktura.
Ke škodě je, že nelze vybrat a definovat edici, která by tvořila páteř
nakladatelství nebo by definovala samotné nakladatelství mezi ostatními. Původně
bychom mohli takto zásadní počin hledat mezi počítačovou literaturou, ta však
v průběhu vývoje ztratila na své významotvornosti. Svou vinu na komplikovanosti
současné situace má fakt, že Grada patří k jednomu z nejplodnějších nakladatelství na
území ČR, ročně vydává až kolem čtyř set nových titulů. Nelze tak hovořit
o výjimečném edičním počinu, najdeme zde ale desítky edičních řad, do nichž se Grada
pokouší knihy formovat a tvořit celistvé knižní zázemí.
Přehled o edičních řadách si lze udělat buď z oficiálních internetových stránek
nakladatelství, nebo z pololetních katalogů. V rámci řazení v pololetních katalozích
chybí informace o charakteristikách edičních řad. Navíc se v některých edicích
rozcházejí, u jiných informují stejně. Kdybychom měli brát za důležité řazení rubrik
v katalogu, např. v roce 2011 by se stala nejpodstatnější částí edičního plánu dětská
literatura.
Následující deskripce a analýza tak využije abecední řazení tematických
kategorií a představí kompromis mezi informacemi internetu a tištěného katalogu.
Důraz bude kladen také na zhodnocení koherence. Pro přehlednost je v této části práce
název popisované ediční řady vždy zvýrazněn tučně, informace nezahrnují data vzniků
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edic, Grada si o nich nevede evidenci. Nejprve však bude představen redakční tým
Grady.

3.1 Odborné redakce
O produkci a vývoj jednotlivých tematických kategorií se starají příslušné
odborné redakce. Nakladatelství v rámci charakteru své produkce, který je odborný
a populárně-naučný, volí tuto cestu redigování, a to spíš než klasického editora autorsky
odpovídajícího za knižní edici.
Když si vezmeme například knihy z edice Sociologie, mezi jednotlivými
publikacemi se liší odborný redaktor a na každé tak pracoval jiný člověk. Jsou však
i edice, kde zůstává odborný redaktor napříč knihami stejný – příkladem je Myslivost
v praxi, kterou edituje Jan Roubal, nebo Čtení pro prvňáčky, za kterou zodpovídá
Helena Varšavská. Systém je pochopitelný i s ohledem na velikost produkce. Vyjde-li
v dané kategorii víc knih, není ani v možnostech editora všechny pečlivě a zodpovědně
spravovat. V Gradě tak působí dvanáct redakčních celků, některé obsluhují víc knižních
oborů.
Šéfredaktorem medicínské redakce je MUDr. Miroslav Lomíček, který
vystudoval Fakultu všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově v Praze. Pracoval
v několika nemocničních zařízeních na různých pozicích. Jako vedoucí redakce tak
disponuje dlouholetou zkušeností z oboru. Z knih nabízených Gradou autorsky přispěl
k publikaci Klasifikační systém DRG, s nímž se setkal během působení ve Všeobecné
zdravotní pojišťovně.62 O redakci pro nelékařské zdravotnické obory se stará
Mgr. Vlasta Wirthová, která se autorsky podílela na více knihách jako Právní minimum
pro sestry, Sestra a její dokumentace nebo Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I.
Společenskovědní obory obstarává redakce v čele s Mgr. Gabrielou Plickovou,
která vystudovala filosofickou fakultu63. Redakce se nejprve věnovala tvorbě knih pro
62
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psychologii a psychiatrii. Teprve později přibývaly v ediční nabídce Grady i další
humanitní vědy.
Jednu redakci mají obory ekonomika a podnikání, další redakci pak účetnictví,
daně, finance a právo. Šéfredaktorem první redakce je Ing. Kateřina Drongová, druhou
vede Ing. Šárka Kratochvílová. Technické obory zastupuje redakce s Ing. Radomírem
Matulíkem, historii společně se zahradou má na starost redakční uskupení PhDr. Danuše
Martinové. O literaturu dětskou a sportovní se stará redakce pod vedením RNDr. Ivany
Kočí, myslivost a příbuzné edice jsou v kompetenci redakce Magdaleny Břenkové,
umění s řemesly spadají k redakci Ing. Jany Minářové. Počítačová literatura je
záležitostí redakce Mgr. Daniela Vrby a kategorii knih o záhadách a esoterice obstarává
redakce pod vedením Bc. Jana Sušera.64
V roce 2010 tvořilo zaměstnaneckou základnu i s vedoucími pozicemi
67 pracovníků. Za posledních několik let došlo ke snížení stavu. Meziročně došlo
k propouštění, protože v roce 2009 zaměstnávala Grada 72 pracovníků, v roce 2008 jich
bylo 74 a v roce 2007 byl počet zaměstnanců ještě o pět osob vyšší. V té době byl stav
nejvyšší, protože dva přecházející roky pracovalo v Gradě jenom šedesát čtyři lidí.
Za uplynulých deset let se tak jednalo o dvojnásobný nárůst. Do těchto čísel se
nezapočítávají všichni, kteří mají podíl na chodu společnosti, což by vzhledem
k současné výši produkce nebylo v lidských silách. V roce 2006 uváděla Grada
ve výroční zprávě, že vedle zaměstnanců má dalších více než sedm set stálých externích
partnerů, to jsou grafici, redaktoři, předkladatelé a autoři.65

3.2 Auto & Moto
Kategorie zahrnuje čtyři ediční řady. Jednou je edice Retro, v níž vycházejí
knížky mapující významné automobilové modely české i světové historie. Edice
využívá barevné fotografie, přináší zevrubné informace o jednotlivých automobilech.
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Výrazným jednotícím aspektem je menší formát knih se shodným grafickým
provedením obálek. Mezi vydanými publikacemi se nachází Škoda Popular a Rapid,
Tatra 613, Autobus Škoda 706 RTO, Velorex, Fiat 500 nebo Jawa California.
Edice Technická elita národa se pak zaměřuje na životní příběhy lidí, kteří
měli co dočinění s automobilismem. Bohužel jen někdy bývá jméno sledované osoby
v názvu knihy, což by pomohlo čistší profilaci edice. Knihy mají tendenci k jednotné
vizuální podobě: dvoubarevný pruh s názvem knihy, černobílá hlavní fotka motorového
vozidla a menší kulatý výřez s fotkou osobnosti. Některé publikace, které nejsou tak
tematicky přesné, se ovšem odlišují. Vyšly zde knihy jako Jaroslav Juhan: Život bez
brzd, Jawa, můj osud, Génius nebo smolař? nebo Příběh zapomenutého průmyslníka.
V rámci edice Autoškola uvádí Grada na trh učebnice s aktuálními dopravními
předpisy či změnami v zákoně o silniční dopravě. V nabídce má Grada aktualizovaná
vydání knih – tedy Autoškola 2010 i Autoškola 2011, kterou v roce 2012 následovalo
další nové vydání. Druhou učební pomůckou jsou knihy Autoškola – nové testové
otázky, opět vydání dle roku platnosti. Samostatnou učebnicí je Motoškola pro
motocyklisty.
Poslední edicí jsou Automobily, které se zaměřují především na modely značky
Škoda, takže by sem snadno spadaly i knihy z řady Retro. Knihy zde vydané nabízejí
široký technický přehled o konstrukci a údržbě vozidel. Některé publikace sdílí
jednotný vizuál ve struktuře obálky, další se však liší. Zástupci edice jsou Automobily
Škoda Octavia, Automobily Škoda Fabia II a Škoda Felicia 1994–2001. Vyšly zde ale
i obecnější publikace technického rázu jako Spalovací motory.
Výrazným autorem v této kategorii je motoristický novinář Jan Tuček, který
redakčně přispíval do mnoha oborových časopisů a přes dvacet let působil i
ve francouzské tiskové agentuře.66
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3.3 Daně a účetnictví
Zde nalezneme jedinou edici Daně, účetnictví. Vydávané publikace se soustředí
na seznámení čtenářů s obsahem právních předpisů, které přetiskují v doslovném znění,
ale obsahují i praktické příklady užití zákona a výklady odborníků ke komplikovaným
případům. Knihy si ponechávají strohý vzhled právnické literatury, obaly jednotlivých
publikací se většinou odlišují, podobu si zachovávají v případě meziročních
aktualizovaných vydání. Typickým zástupcem literatury jsou každoročně vydávané
Daňové zákony, na nichž vždy pracuje Hana Marková a které patří k prodejním hitům
nakladatelství. Vedle toho vydává Grada i publikace Daně z příjmů, DPH, Zákon
o účetnictví v praxi, 100 legálních daňových úniků či Podvojné účetnictví. Některé
z publikací jsou v prodeji s rokem platnosti v názvu. Cena úspěšných Daňových zákonů
se pohybuje pod sto korun, což je dáno tím, že se jedná hlavně o souhrn zákonů,
doplněný o zvýrazněné pasáže změn či komentáře odborníků.
Spadají sem dva významní autoři. Jedním je absolventka ČZU v Praze, která
ukončila doktorandské studium prací o účetnictví. Ing. Jana Hinke, Ph.D. tak v Gradě
vydala dvě knihy z této oblasti.67 Sérii knih o účetnictví vydala v Gradě také
Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková, která se aktivně zabývá i výukou oboru.68

3.4 Dětská literatura
V rámci dětské literatury lze v katalogu pro rok 2011 dohledat až jedenáct
samostatných edic, všechny v barevném provedení, oficiální stránky v roce 2012 uvádí
řad jen osm. U všech nabízí i doporučený čtenářský věk. Jednou z nejnovějších řad je
Historie pro děti, která je určena čtenářům od devíti let a výrazně se odlišuje od zbylé
většiny dětských publikací Grady. Knihy se soustředí na vybraná období světových
dějin, pracují s reálným kontextem a fungují jako doplněk dějepisné výuky. Jedna
polovina se zaměřuje na temnější část dějin, druhá polovina se pokouší zachytit tehdejší
život. Graficky jsou tyto poloviny odlišené. V edici vyšly například tituly Aztécká říše,
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Starověký Řím či Mezopotámie. Ještě na starší čtenáře od 11 let míří edice Největší
malíři, v níž vyšly knihy Michelangelo, Picasso či Rembrandt.
Grada nabízí také knihy pro výrazně mladé čtenáře. Edice Pro nejmenší
zahrnuje dvě obrázková leporela Hračky a Na zahrádce. Od tří let je pak edice Čteme si
s rodiči s knihami jako Školka či Dětský lékař, které děti seznamují s cizím prostředím
a odlišnými situacemi. Ve stejné věkové kategorii je edice Pohádky s příběhy loďky
Matyldy a edice Předškoláček, jež zahrnuje knihy s říkankami, úkoly a různými typy
předmětů kolem dětí, např. Kolik je hodin, Auta, Písmenka, Barvy, První počítání
a další.
Od pěti let jsou určeny edice Hlavolamy, které si dávají za úkol pomáhat
rozvíjet dětské myšlení, logické uvažování a schopnost řešit problémy, a edice
Obrázkové čtení, která si klade za cíl učit číst pomocí velkých písmen a obrázků.
O rok starší čtenáři pak mohou volit edici Čtení pro prvňáčky, kde vycházejí
jednoduché příběhy, které mají rozvíjet smysl pro čtení, např. Jak se stal kozel
zahradníkem, Proč už kocour nemlsá či Cestování po světě. Od osmi let jsou pak
stanoveny Komiksy, v nichž vycházejí v grafické podobě ztvárněné klasické literární
či historické příběhy. Najdeme zde 20 000 mil pod mořem, Alenka v říši divů, Cesta
do středu země, Čaroděj ze země Oz, Frankenstein nebo Romeo a Julie. Čerstvou
novinkou je pak fantasy literatura, kde až v roce 2012 vyšla kniha Gorian ze ságy
Odkaz hvězdných mečů. To můžeme považovat za jednu z mála ryze beletristických
publikací, s kterými Grada přišla.
Mezi autory této kategorie je více lidí. Někteří publikují i v dalších
nakladatelstvích a dětské knížky koncipují jako vyprávění. Za pozornost stojí
Mgr. Zuzana Pospíšilová. V nakladatelství vydala přes patnáct knih. Během studia se
zabývala problémem rozvoje tvořivosti u mladších dětí a nyní pracuje jako dětská
psycholožka.69

69

Autoři: Mgr. Pospíšilová Zuzana. GRADA PUBLISHING, a. s. Knihy od Grada Publishing, a.s. [online]. © 2012
[cit. 2012-04-20]. Dostupné z: http://www.grada.cz/setkani-s-autory/autor/mgr-pospisilova-zuzana/

37

3.5 Ekonomie a podnikání
Nalezneme zde buď pět edičních řad, nebo ještě o několik víc tematických
kategorií. Nejrozsáhlejší je edice Manažer, která se navenek projevuje velkým
písmenem M splývajícím s ilustračním obrázkem na titulní straně. Tato řada knih se
soustředí na nejrozmanitější problémy plynoucí z role vedení firmy, a tak slouží hlavně
jako příručky pro manažery, ale suplují i studijní materiál pro studenty ekonomických
oborů, kteří by se v rámci kariérního růstu mohli také dostat do řídící funkce v podniku.
Vyšlo zde přes šedesát knih, např. 10 nejdražších manažerských chyb, 11 manažerských
hříchů, 70 tipů pro hodnocení pracovníků, Jak vést rozhovory s podřízenými
pracovníky, Jak řešit konflikty na pracovišti, 15 typů lidí – jak s nimi jednat a jak je vést
a motivovat či Asertivita pro manažery.
Druhá největší edice je Expert, která je určena pro kteréhokoliv pracovníka
z podnikové a finanční sféry, široká paleta témat pokrývá žádané okruhy. Tematicky se
věnuje také problému managementu, vztahuje do situace více i zákazníka a další články
firemní hierarchie. Knihy většinou sdílí grafickou podobu dvoubarevných polí, malého
ilustračního obrázku a kulatého loga v podlouhlém sloupci v levém rohu. Jde o knihy
jako Makroekonomie, Krizové řízení podniku, Management a moderní organizování
firmy, Manažerská ekonomika, Aktivní CRM – Řízení vztahů se zákazníky, Image
a firemní identita, Chování zákazníka a další.
Otázku propojení informačních technologií a řízení firmy zahrnuje edice
Management v informační společnosti. Knihy se zabývají i pokročilou úrovní IT
otázek, používají jednotné logo se zkratkou MiS. Navzdory malému množství titulů,
méně než deset, se objevují i graficky odlišné publikace (s logem České společnosti pro
systémovou integraci). Řadí se sem publikace Ředitelé informatiky a podpora byznysu,
Podnikové informační systémy, Efektivní správa dokumentů či Znalostní management
a proces jeho zavádění.
O finanční stránku řízení podniku se zajímají knihy edice Prosperita firmy.
Společné mají logo v podobě šipky v elipse směřující příčně nahoru. Počet titulů je také
menší. Jde o Finanční analýzu, Měření výkonnosti, Investiční controlling nebo Řízení
platební schopnosti podniků.
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Nejmenší edici bez jednotících vnějších znaků představuje Profesionál, v níž
se objevují nejuznávanější publikace oboru. Knihy vynikají vysokou úrovní formálního
zpracování, což se projevuje i na ceně. Marketing Management od Philipa Kotlera
a Kevina Lanea Kellera stojí přes dva tisíce korun, Ekonomické a finanční řízení firmy
patnáct set korun a Projektové řízení technických staveb šest set korun. Pouze uznávaná
učebnice ekonomie Zásady ekonomie od Gregory N. Mankiwa se prodává pod
sto padesát korun.
Za dobu vydávání publikací tohoto oboru zde přispělo víc než sto autorů, většina
z nich jsou držitelé vysokoškolských diplomů, inženýři, doktoři i docenti. Řada z nich
přitom ve spolupráci s Gradou mohla publikovat jenom jednu knihu. Patří mezi ně
i vedoucí katedry podnikové ekonomiky na VŠE prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.70
nebo doc. Ing. et Ing. Antonín Peltrám, CSc. z Institutu pro evropskou integraci
Bankovního institutu vysoké školy v Praze.71

3.6 Finance
V této tematické oblasti Grada rozděluje knihy pro odbornou a laickou veřejnost.
U obou edic je grafický styl podobný. Shodným jednotícím rysem je nápis „finance“.
Populárně-naučné tituly spadají pod Finance pro každého, kde vycházejí knihy jako
Financování vlastního bydlení, Finanční matematika pro každého, Investování pro
začátečníky či Osobní finance. Formální stránkou financí se zabývají tituly v edici
Finance pro praxi, kde Grada vydává Finanční a komoditní deriváty v praxi, Finanční
a pojistné vzorce nebo Finanční analýza investičních projektů.
Produktivnějším autorem finančních publikací je Josef Jílek, expert České
národní banky72, vydal mj. knihy o finančních a akciových trzích.
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3.7 Gastronomie
Pro zájemce o vaření a kuchyni nabízí Grada tři ediční řady a vedle nich potom
celou řadu samostatných publikací. Edice zaměřená na jednotlivé druhy jídla a recepty
k jejich zpracování se nazývá Osvědčené recepty. Knihy o rozměrech 17 × 19 cm mají
jednotnou grafiku a obsahují vždy kolem šedesáti receptů doplněných o celostránkové
barevné obrázky pokrmů. Vyšla zde např. Zelenina, Těstoviny, Ryby a mořské plody
nebo Wok. Edice Jednoduché a osvědčené pracuje s větším formátem a zaměřuje se
na jednoduchou přípravu pokrmů – 50 omáček na těstoviny, 50 pomazánek, 50 receptů
pro 1 pánev a další. V edici Hotely a restaurace pak Grada v současnosti uvádí pouze
jednu publikaci, a to Pečeme moučníky po celý rok, která na obale postrádá jakýkoli
identifikační znak edice.
Přispívá sem MUDr. Václava Kuncová, která se ve své praxi stará o správnou
výživu a její vliv na zdraví člověka.73

3.8 Historie
Zahrnuje edici Dějiny, v nichž se autoři zaměřují na jednotlivé regiony
a seznamují čtenáře s historickým vývojem, a pak edici Militaria, která zahrnuje
několik vlastních řad, jež Grada přebírá ze zahraničního nakladatelství Osprey.
Jde o Válečná tažení (s červeným pruhem), v nichž vycházejí publikace
pojednávající o konkrétních konfliktech s popisy každé z bojujících stran a způsoby
vedení boje, dále Elita (s tmavě zeleným pruhem), kde se nacházejí knihy
o významných vojevůdcích a velitelích, edice Fortifikace (se světle modrým pruhem)
o stavbách, které fungovaly jako obranné body a místa vzdoru, edice Válečná technika
(s hnědozeleným pruhem) o konkrétní technice užité v boji jako džípy, letadla nebo
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tanky a konečně také Duel, který je graficky odlišný a představuje příběhy, v nichž se
střetávají různé typy vojenské techniky v konkrétních případech z dějin.
Příkladem prvního typu je Berlín 1945, příkladem druhého typu jsou
Napoleonovi vojevůdci 1809 – 1815, třetí typ zastupují Křižácké hrady ve Svaté zemi,
předposlední Hlavní bojový tank Challenger 2 a poslední edici z řady Militaria zastupují
např. Křižníky USA vs japonské křižníky.
Vychází zde především překladové svazky.

3.9 Chovatelství a myslivost
Edice Průvodce chovatele obsahuje knižní tituly, které se zabývají vždy
specifickým druhem zvířete určeného pro domácí chov. Grafická podoba, včetně
velikosti knihy, je rozmanitá, jen několik knih má na sobě štítek s názvem edice. Jde
o knihy Chov koček, Křečci a jejich chov, Chováme obojživelníky nebo Psi celého světa.
Jednotnější, ucelenější a přehlednější je tak edice Domácí mazlíček, která vychází ve
formátu 17 × 21 cm a s menším počtem stran, zabývá se větším množstvím zvířat
a stejně jako předchozí edice nabízí barevnou fotografickou výbavu. Neúplná shoda
panuje ve stylu pojmenování knih – Bydlíme s kočkou, Bydlíme s králíkem a Bydlíme
s morčetem nekorespondují s jednoduššími názvy jako Křeček, Morče, Korela nebo
Pískomil. Nepřekvapivě zde objevíme vícero knih o psech: Pes – základní výcvik, Pes –
správné krmení nebo Pes – jak ho pochopit.
Na jinou čtenářskou skupinu než v případě předchozí skupiny knih se zaměřuje
Myslivost v praxi. Do zelena laděné publikace, které přinášejí širokou škálu informací
týkající se myslivosti a divoké lesní zvěře. Vyšly zde publikace jako Lovíme se psy,
Černá zvěř, Posedy, Odhad věku mufloní zvěře nebo Stopařství.
Knihy o chovatelství mají původ v zahraničí, publikace s tematikou myslivosti
pochází většinou od německých autorů.
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3.10 Jazykové příručky pro praxi
Hlavní ediční řadu tvoří Velmi lehce, v níž se Grada věnuje hlavně anglickému
jazyku v různých typech učebnic, které se specializují na konkrétní jazykové okruhy –
gramatika, fráze, slovíčka, konverzace atd. K jednomu jazyku vydává hned několik
publikací a je na čtenáři, ve které oblasti se potřebuje zlepšit. Tituly mají jednotnou
grafickou strukturu, na obálce se vždy nachází velký obrázek vlajky země s daným
jazykem a název edice se uvádí v rámci komiksové bubliny. Zatímco pro angličtinu
vydala Grada přes třicet typů učebnic, další jazyky mívají v současnosti k dispozici po
jedné či dvou publikacích, jako Němčina – testy a cvičení, Italština – 2000
nejdůležitějších slovíček, Francouzská slovíčka ve větách, Španělská slovíčka ve větách.
Z angličtiny sem spadají tituly Angličtina – základní slovní zásoba, Angličtina –
Gramatika, Angličtina – Idiomy, Angličtina – gramatická cvičení a další.
Menší edice Fit for, tj. v překladu „vhodné pro“, zahrnuje publikace pro
jazykovou výbavu do businessu. V jednotné grafické podobě úzkých knih nalezneme
například Business English – Fráze, Business English – Konverzace, Business English –
Korespondence a Business français – Fráze.

3.11 Kariéra a rozvoj dovedností
Na pracovní život čtenářů myslí ediční řady literatury o kariéře a rozvoji
osobnosti. První edicí je Poradce pro praxi, kde najdeme i několik jazykových
příruček, které by se jinak daly zařadit do předcházející kategorie, ale jinak zde Grada
vydává základní publikace, které mají pomoci zlepšit pracovní výkon, komunikaci
a sebeprezentaci. Typické je jednotící logo (název edice s velkým písmenem „p“, které
je společné pro slova „poradce“ a „pro“) i barevné řešení titulní stránky s třetinovým
ilustračním obrázkem. Jde o tituly jako Jak rozvíjet svou emoční inteligenci, Jak
sebevědomě jednat s šéfem, Jak hledat a najít zaměstnání, Business English, Jak získat
vnitřní klid a rovnováhu nebo Konflikty a vyjednávání.
I zbylé edice mají svou autonomní ediční grafiku, ale témata řad se někdy
překrývají. K edici Poradce pro praxi tak tematicky sedí i Praxe a kariéra, Vedení lidí
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v praxi (větší záběr na vedoucí pozice) a částečně i Clever Life, který zahrnuje i knihy
z rodinné oblasti jako Připravte své dítě do života, Kniha pro tatínky a Správné chování
u stolu.
Obsahově se liší edice Testy, což jsou knihy s praktickými testovými otázkami
ve stylu Jaký jste typ osobnosti, Testy vašich schopností či Velká kniha nových testů.
V prvé řadě na čtenářky míří tituly edice Lepší život, což dokládají už výtvarně
stylizované ženské postavy na obálkách, čímž se řada nejvýrazněji vyděluje
od ostatních, které používají ilustrační fotografie. Spadají sem knihy Zbavte se
komplexů, Zvyšte si své sebevědomí nebo Žárlivost.
Grada zde spolupracovala už s více jak dvaceti autory, ti mají zkušenosti
a vysokoškolské vzdělávání v oboru.

3.12 Lékařské vědy a ošetřovatelství
Co do rozmanitosti zahrnuje tato kategorie ohromné množství medicínských
odvětví, od anesteziologie, gynekologie, kardiologie, přes neurologii, onkologii, ORL
až k pediatrii, stomatologii a veterinářství. Je pozoruhodné, že jednotně řešené knihy
s odborným a studijním předpokladem nemají definovanou edici. Všechny jsou
vyvedeny v modré obálce s červeným rámečkem na přední obálce a názvem tematické
specializace. Tyto knihy spadají mezi oborově oceňované publikace díky hloubce
obsažených vědomostí a kvalitě provedení. Jde o knihy jako Obecná kineziologie,
Porodnictví, Onkogynekologie, Náhlé příhody břišní, Mozkové ischemie a hemoragie,
Farmakoterapie vnitřních nemocí, Vnitřní lékařství a mnohé další.
Grada vydala několik set lékařských titulů a mimo výše nastíněný okruh knih
pak napomáhá orientaci v knihách barevné rozdělení podle typu. Modrý pruh tak značí
základní medicínské knihy, červený pruh patří knihám o managementu a organizaci
ve zdravotnictví a fialová barva značí nelékařské zdravotnické obory, knihy edice Sestra
a knihy specializované na výuku na středních zdravotních školách. Žlutý pruh náleží
sociálním či pečovatelským tématům a zelený pruh se nalézá u knih s veterinární
tematikou.
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Nejbohatší samostatnou edicí je již zmíněná Sestra, která se navenek projevuje
logem s kahanem ve stylu starobylé olejové lampy, což neusnadňuje identifikaci zvlášť
kvůli použitému fontu názvu edice, který jako kouř vychází z ústí lampy. Řada knih
však využívá označení sestry i v názvu. Nalezneme zde publikace Fyzikální vyšetření
pro sestry, EKG pro sestry, Angličtina pro sestry, Fyziologie, Historie ošetřovatelství,
Kardiologie pro obor ošetřovatelství a další.
Jiné edice zde prakticky nejsou, ovšem knihy řazené pod psychiatrický obor
spadají zároveň do psychologické edice Psyché.
Knihy s medicínskou tematikou mají na starosti lidé z lékařské praxe. Řada
z nich zároveň učí na příslušných vysokých školách a tvoří tak učební materiál pro
další generace lékařů. Někteří vydávají jednu, jiní více publikací. Například
prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc. má několik publikací o anatomii.74

3.13 Pedagogika
Edice Pedagogika zahrnuje knihy odborného rázu, které pokrývají různé oblasti
vzdělávání mládeže, ať už jde o standardní výuku, nebo speciální přístupy. Knihy z této
kategorie jsou určené pro studenty pedagogických oborů, učitelům z praxe i dalším
pracovníkům, kteří se ve svém oboru setkávají s výchovou mládeže. Edice zahrnuje přes
čtyřicet knih, které si ve většině uchovávají jednotné designové znaky, včetně označení
slovem pedagogika a názvu tvarovaného do podoby textu psaného na lístek. Mezi tituly
se nachází Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících, Problémové chování dětí
a mládeže, Neklidné a nesoustředěné dítě, Logopedie, Speciální pedagogika, Rétorika
pro pedagogy a jiné.
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Publikují zde autoři především pedagogického vzdělání, ve spolupráci s Gradou
ale mají vždy po jedné či několika málo publikací. Základní knihu Pedagogika napsala
PhDr. Dagmar Čábalová, jejíž díla však nalezneme i v jiných nakladatelstvích.75

3.14 Počítače a komunikace
Oborová literatura soustředěná na informační technologie se sice už nezařazuje
mezi nejvýznamnější ediční část, přesto zde najdeme širokou škálu publikací,
od příruček k zásadnímu softwarovému vybavení počítačů, přes knihy o práci
s audiovizuálním a fotografickým obsahem až k otázkám internetu a programování.
Většina edic si drží své typické znaky, jako vždy se však objevují i zástupci, kteří jsou
k edici řazeni, ale postrádají unifikovaný design.
Nejrozsáhlejší je v tomto oboru edice Průvodce, nabízející v současnosti přes
padesát titulů. Spojujícím rysem je štítek s názvem edice umístěný v pravém horním
rohu. Zahrnuje tituly, které podrobně seznamují čtenáře s názorným postupem ovládání
softwarového vybavení počítače. Pro jeden program může být k dispozici i více
publikací, které se odvíjejí od úrovně znalostí čtenáře. Najdeme zde publikace jako
Office 2010, Office 2007, Pascal: učebnice základů programování, Pascal:
programování pro začátečníky, Pascal: pokročilejší programátorské techniky,
PowerPoint 2010, PowerPoint 2007, Práce s počítačem pro seniory, Skype, Word 2007,
Word 2007 pro pokročilé nebo Windows 7.
Na tuto základní řadu navazuje edice Snadno a rychle, v níž se čtenář také
dozví o fungování softwarového vybavení počítače, ale knihy jsou zpracovány jinou
formou, s důrazem na pochopení nejzákladnějších pouček při ovládání, aby se mohl
do práce pustit co nejdřív. Knihy sdílí jednotné logo edice umístěné v dolní polovině
titulní stránky s pootočeným písmenem „a“ v kroužku. Mají méně stran než ty v edici
Průvodce. Vyšly zde publikace jako Acess 2007, Excel 2007, Excel 2010, PowerPoint
2007, PowerPoint 2010, Pinnacle Studio 15, Windows Vista nebo Windows 7.
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Specifickým druhem knih jsou ty z edice V rekordním čase. Tituly mají úzký
tvar, nižší počet stran a jsou plnobarevné. V současnosti sem spadají knihy Jak na Word
2007 a Jak na počítač. Podobně jako edice Rychlými kroky se jedná o starší a končící
řadu, kde už se nové tituly neobjevují.
Kdo má základy práce s počítačem zvládnuté, ten se zaměří na edici
Profesionál, která obsahuje tituly s odbornější a komplikovanější tematikou. Knihám
však chybí jednotící grafické hledisko. Vyšly zde knihy Biometrie a identita člověka,
Hacking bez záhad nebo Manuál hackera.
Poslední významná edice má název Myslíme v…, která je určena
programátorské obci, respektive zájemcům o tuto dovednost. Tituly postihují aspekty
programátorských jazyků a mají na obálce jednotné logo edice v černém čtverci.
Spadají sem tituly Destilované UML, Jazyky C a C++ a Myslíme objektově v jazyku
Java.
Řadu knih zde vydal Ing. Miroslav Virius, CSc., který přednáší programovací
jazyky a techniky, vydal knihy z této oblasti a pracuje i na některých mezinárodních
projektech.76 Někteří nejaktivnější autoři této oblasti na rozdíl od jiných oborů nemají
příslušné vzdělání. Například PhDr. Josef Slowík, Ph.D., jehož několik publikací vydala
Grada po roce 2000, je spíš pedagog a počítače jsou jeho koníček.77 Plodným autorem
počítačové literatury v rámci nakladatelství je také Josef Pecinovský, jinak uznávaný
i jako autor beletrie v žánru sci-fi.78 Pro Gradu píše publikace pro začínající uživatele
Windows, Office a dalších programů, a to ve spolupráci s Ing. Rudolfem Pecinovským,
který vyučuje IT na VŠE.79
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3.15 Politologie
Menší

ediční

řada

Politologie

nabízí

knihy

ze

stejnojmenného

společenskovědního oboru, zabývá se základy oboru, dějinami politologie a politických
teorií, charakteristikou politických stran a vládních zřízení. Publikace jsou opět
koncipovány jako vhodný studijní materiál, zároveň představují i zdroj informací pro
politicky či politologicky aktivní čtenáře. Tituly sdílí jednotné grafické řešení v podobě
obalu bez obrázku a jednobarevného pozadí s širokým, poloprůhledným nápisem
s názvem edice. Některé tituly se ovšem vymykají, často se jedná o knihy, které spadají
i do dějepisného oboru. Vyšly zde publikace Úvod do politologie, Politické strany,
Demokracie v lokálním politickém prostoru, Politika a média v konzumní společnosti
nebo Teorie a praxe řešení politických konfliktů.
Publikuje zde několik autorů, často po jedné knize, většinou s vysokoškolským
vzděláním v oboru. Výjimkou je ale novinář a publicista Vlastimil Růžička80, který
politologii aplikoval v mediálním diskursu.

3.16 Právo
V této kategorii Grada opět rozděluje knihy pro odbornou a laickou veřejnost.
U obou edic je grafická podoba spíš volná, často ovlivněná i změnami v podobě
publikací mezi jednotlivými roky. Shodným jednotícím rysem je znak paragrafu
v různých podobách. Populárně-naučné tituly spadají pod Právo pro každého, kde
vycházejí knihy jako Kdy do důchodu a za kolik (víc jak desetkrát aktualizováno),
Pracovní právo pro neprávníky či Rádce nájemníka bytu. Formální stránkou práva se
zabývají tituly v edici Právo pro praxi, kde Grada vydává Zákoník práce s výkladem,
Zákoník práce v praxi či Obchodní zákon, vždy s aktuálním rokem platnosti.
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3.17 Psychologie
Odbornou psychologickou literaturu lze najít v rámci ediční řady Psyché. Tu
čtenář jednoduše rozezná díky unifikovanému logu této řady, které vychází z řeckého
písmena psí. Knihy patřící k jádru řady pak mají i shodně vyvedenou obálku, ale řadí se
sem i knihy, které se vizuálem výrazně liší, což může působit jako rušivý element.
Využití loga edice však tento nedostatek vynahrazuje. Z odborného pojetí knih vyplývá,
že jsou určeny především pro čtenáře z řad studentů oboru, nicméně vhodné jsou i pro
vystudované lékaře s praxí, psychology, psychiatry a psychoterapeuty. Spadají sem
knihy jako Anatomie a fyziologie člověka, Člověk, jeho mozek a svět, Člověk, jeho
mozek a smysly, Dějiny psychologie, Dětská řeč a komunikace, Emoce a interpersonální
vztahy, Emoční poruchy v dětství a dospívání či Klinická hypnóza. Jde o rozsáhlou
ediční řadu, celkem zde lze najít minimálně sto knih.
Naopak edice Psychologie pro každého už svým názvem evokuje, že se
zaměřuje na laické čtenáře, kteří hledají v psychologii pomoc při řešení osobních
problémů a starostí každodenního rázu, což se odráží i ve formulování textu, který je
veden v populárně-naučném tónu. Knihy mají jednotné grafické provedení, názvy knih
jsou vyvedeny v poutavém stylu a jsou transformovány do čtenářské otázky. Na každé
knize je uveden název řady napříč titulní, ilustrační fotografií. Čtenář zde pořídí knihy
jako 30 způsobů, jak se zbavit stresu, Asertivita v manželství a rodině, Bez stresu
za patnáct minut, Bulimie, Jak zvládat depresi, Jak přežít vztek, zlost a agresi, Jak se
zbavit napětí, stresu a úzkosti, Umění sladit práci a rodinu či Jak přežít mateřskou.
Na knihách z psychologického oboru spolupracuje s Gradou přes padesát autorů,
což je dáno tím, že bývají úzce zaměřeni na specializaci, o níž napíší jednu publikaci.
Jako například PhDr. Daniela Šiffelová s rogerovskou psychoterapií81, PhDr. Alena
Plháková,

CSc.

s dějinami

oboru82

nebo

MUDr.

Jaroslav

Bouček,

CSc.

s psychofarmaky83.
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3.18 Rady pro rodiče
Ediční řada Pro rodiče zahrnuje více než šedesát knižních titulů dostupných
ke koupi a je určena nejen čerstvým matkám a otcům, ale každému, komu se dostávají
děti

do

péče.

Cílem

vydaných

publikací

je

opatrovatele

dětí

seznámit

s nejzákladnějšími, nejdůležitějšími i odlišnými způsoby péče o dítě. Většina publikací
se přitom soustředí na děti nejnižší věkové kategorie. Zástupci edice jsou na titulní
straně vybaveni logem dvou panáčků vedle názvu edice. Spadají sem svazky jako
Budeme mít děťátko, Cvičení a sport v těhotenství, Dítě, Dítě a rozvod rodičů, Jak být
dobrým rodičem, Jak na šikanu, Jak připravit dítě do 1. třídy či Sourozenecké vztahy.
Podobně jako v předcházející kategorii zde publikují autoři, kteří jsou v kontaktu
s psychologií jako PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D., která i vyučuje na Filosofické
fakultě UK,84 nebo Mgr. Tereza Beníšková, která navíc vystudovala i sociologii.85 Další
mají zkušenosti s pedagogikou a výchovou dětí jako MUDr. Martin Gregora či
PaedDr. Dana Kutálková.

3.19 Religionistika
Do jediné edice Religionistika spadají knihy s tematikou náboženství, ať se
jedná o obecný pohled na strukturu náboženství, nebo konkrétní religionistické
disciplíny. Valná většina publikací má jednotné grafické provedení, zkřížené linie
vytváří čtyři pole, v největším se objevuje název titulu, v nejmenším ilustrace, kterou
bychom mohli považovat za náznak ohně. Vizuálně se vyděluje kniha z roku 2011
Slovník církevního práva, což je dáno i jinou obsahovou strukturou uvnitř, která
odpovídá měřítkům klasických slovníkových svazků. Zbylé knihy jsou koncipovány
jako odborné texty s poznámkovým aparátem, jde o tituly Náboženství a moderní česká
společnost, Náboženské systémy, Církev a české školství, Náboženství a společnost
a Vzestup a pád moderního ateismu.
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Kategorie je v rámci Grady mladá, takže mnoho autorů zde ještě nepublikovalo.
Z oboru však lze zmínit docenta Ústavu religionistiky na FF MU PhDr. Davida
Václavíka, Ph.D.86, na právních publikacích se podílejí autoři, kteří studovali právo.

3.20 Sociologie
Jednoznačně odborně laděná edice Sociologie pokrývá jeden z humanitních
oborů. Edice využívá stylizovaný a jednotný design, který stojí na kreslených
karikaturách názvů knih. Vyšly zde například Dějiny sociologie, Základy sociologie,
Sociologie sociální skupin, Průvodce sociologií či Soudobá sociologická teorie.
Na publikacích se podílejí renomované osobnosti oboru. Několik jich sepsala
Mgr. Eliška Novotná, Ph.D., která vede katedru společenských věd na Fakultě
managementu VŠE v Jindřichově Hradci.87 Další autoři z oboru se podílejí
na jednotlivých svazcích.

3.21 Sport
Dvě základní oborové edice tvoří Sport a Sport extra, v nichž Grada vydává
publikace věnující se jednotlivým sportovním disciplínám. Přinášejí populárně-naučné
znalosti z hlediska teorie a praxe a jsou určeny jak těm, kteří berou sport jako
volnočasovou aktivitu, tak těm, kteří by se danému sportu chtěli věnovat cílevědoměji.
Design edic doznal změn v průběhu letitého vývoje. Starší knihy tak mají název bez
velkého písmene, novější využívají i celostránkovou fotografii. Edice Sport se zaměřuje
na klasické sporty a vyšly zde knihy Běh na lyžích, Běhání, Florbal, Fotbal, Karate,
Lezení, Lyžování, Plavání či Tenis. V edici Sport extra pak vycházejí knihy, v nichž jde
o fyzičku. Jsou v barevném provedení a v některých případech doplněné o DVD. Jde
o knihy jako Aerobik, Běhání, Inline bruslení, Cvičení pro radost, Poprvé ve fitness
centru nebo Strečink.
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Na zlepšení tělesné kondice pomocí pravidelného cvičení je pak soustředěna
edice Fitness – síla – kondice, která sdílí logo modrého panáčka v pohybu
ohraničeného červeným rámem a názvem edice. Spadají sem knihy jako 264 cvičení
na velkém míči, Relaxační techniky ve sportu, Cvičení pro zdravé klouby, Posilování
s náčiním, Jóga, FIT po 50 a další.
Barevná edice Jak dokonale zvládnout… přináší knižní tituly, které nabízejí
rady a tipy, jak ve vybraném sportu dosáhnout vyšší úrovně, zvládnout větší zátěž
a zlepšit výdrž. Většina těchto knih sdílí název edice doplněný o vybraný sport, tedy Jak
dokonale zvládnout carving, Jak dokonale zvládnout horské kolo, Jak dokonale
zvládnout snowboarding, Jak dokonale zvládnout tenis a další.
Samostatnou edicí je Děti a sport, v nichž vycházejí knihy o sportování s dětmi
různých věkových kategorií. Jako čtenáři jsou zamýšleni rodiče a odborný dozor nad
cvičením dětí spíš než samotní malí sportovci. Tituly jsou vybaveny jednotným logem
panáčka roztaženého do elipsy s názvem edice. Vyšly zde knihy Cvičení dětí s rodiči,
Fotbalová školička, tři díly Předškoláci v pohybu nebo Pohybová příprava dětí.
Jednotlivé publikace jsou převážně psány lidmi, kteří se dlouhodobě nebo
profesně danému sportu věnují. Proto Grada uvádí v seznamu autorů této literatury přes
třicet jmen. Někteří pak mají vystudovanou pedagogickou fakultu. U některých ale
záleží hlavně na praktických zkušenostech.

3.22 Stavebnictví a architektura
V tomto oboru přišla Grada se třemi edicemi. Řada Architekt se soustředí
na architekturu jako teoretický obor a zahrnuje obrazově a historicky bohaté svazky.
Řada Stavitel obsahuje mnohem praktičtější část staveb, zároveň se stále jedná o témata
s vysokou náročností provedení. Na kutily, samouky a drobnou stavební práci pak cílí
řada Hobby, v níž knihy radí s úpravami bytů, domů, chalup a zahrad.
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V rámci edice Architekt vychází ojedinělé knižní projekty, takže nepřekvapí, že
v zájmu zachování unikátního designu nesdílí knihy společné vizuální rysy a že se
prodávají za nadprůměrné ceny. Spadá sem úspěšná publikace 20. století české
architektury, Architektur – historie – umění, Obrazy z dějin české architektury, Josef
Gočár či Architektura inženýrských staveb.
Jednotná grafická podoba další edice s názvem Stavitel je problematická. Už
jenom základní logo se liší, jednou (když se jedná o historizující četbu) se název edice
částečně

objevuje

v ornamentu

schodiště,

jindy

(když

se

jedná

o

sérii

nízkoenergetických a pasivních domů) je název edice napsán moderně a prostě. První
případ zastupují knihy jako Historické krovy, Historické omítky nebo 100 osvědčených
stavebních detailů. V druhém případě to jsou knihy jako Nízkoenergetické domy,
Pasivní dům nebo Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov. V podobném stylu jako
druhá varianta jsou i další knihy z edice Stavitel, které se zabývají například dřevěným
stavením či interiérem.
V edici Hobby, na obálce označované také jako Profi & Hobby, už vyšlo
za dobu existence přes sto publikací. Některé tituly sdílí jednotný podlouhlý pruh podél
levého okraje stránky, kde je velký název této edice, novější tituly se liší, stále však
uvádějí ediční název i pořadové číslo svazku. Zatímco Stavitel míval kolem dvou set
stránek, Hobby se pohybuje na hranici sta stránek na knihu. Jsou zde tituly jako
Komíny, Úložné prostory v bytě a rodinném domě, Masivní dřevěné podlahy,
Betonujeme svépomocí, Zateplování budov, Vysušování zdiva, Balkony a jiné.
Produktivním autorem v této kategorii je Václav Vlk, který za léta psaní
přispíval do řady tematických časopisů o bydlení.88

3.23 Umění, kultura a řemesla
Vycházejí zde populárně-návodné publikace. Edice Řemesla–tradice–technika
zahrnuje knihy, které pojednávají o vybraných typech řemesel, popisují jejich charakter,
88

Autoři: Vlk Václav. GRADA PUBLISHING, a. s. Knihy od Grada Publishing, a.s. [online]. © 2012 [cit. 2012-0420]. Dostupné z: http://www.grada.cz/setkani-s-autory/autor/vlk-vaclav/

52
obsahují pohled do minulosti i přítomnosti a v případě dostupnosti pak přináší rady
a návody, jak se řemeslu naučit a provozovat jej. Protože se jedná spíš o tradiční
a pomalu zapomenutá řemesla, je grafické provedení edice vedeno v jednoduchém
stylu, s názvy knih psanými kurzívou a ozdobným fontem písma a názvem edice
uvedenými v záhlaví. Mezi vydanými svazky jsou Košíkářství, Krajkářství, Kůže –
zpracování a výrobky, Pivovarnictví, Plátenářství nebo Podkovářství.
Barevná edice Šikovné ruce na rozdíl od předcházející ve svých publikacích
seznamuje s méně dovednostně i finančně náročnými rukodělnými pracemi.
Ke každému typu řemesla přináší hned několik návodů na výrobu různých druhů
řemeslných produktů. Název edice je vyveden ve stylu ručně psaného a nevyrovnaného
písma, což koresponduje s motivem řady. Vyšly zde publikace Drátované šperky,
Korálkové nápady, Kouzelné krajky z papíru nebo Malujeme na kameny.
Edice Výtvarný kurz se zaměřuje na titulní typ umění a předkládá čtenáři knihy
o různých způsobech práce s barvami a materiály. V závislosti na tom jde o edici
barevnou. Logo edice tvoří malířská paleta. Spadají sem tituly jako Malba v čínském
stylu, Malba na hedvábí, Fimo, Batika, Paličkování nebo Drátované šperky II a III.
V rámci této kategorie pak nalezneme také jednu z mála beletristických knih,
které Grada vydala. Jde o román Něco za něco Markéty Dočekalové. Autorka
v nakladatelství Grada vydala trojici knih s tematikou tvůrčího psaní. Dobré vzájemné
zkušenosti nejspíš přispěly k tomu, že román vydala v Gradě a ne v jiném,
renomovaném nakladatelství beletrie. Nejde přitom o začínajícího autora, Dočekalová
má mnohaletou scenáristickou zkušenost v řadě českých celoplošných televizních
stanic. Vedle toho Grada plánuje vydat další její románovou publikaci.89

3.24 Záhady a esoterika
V kategorii vychází různé publikace z oblasti mystiky, astrologie, záhad, magie,
léčitelství a věštění. Grada sem zařadila i knihy autorky světově populárních titulů
89
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Louis L. Hayové jako Myšlenky srdce, Vnitřní moudrost, Miluj svůj život a Osud
a předurčení. Knihy z toho oboru tvoří jistý protipól publikacím z oblasti religionistiky.
Najdeme zde tři edice. První je Mysterion, kam spadá pět knih, ale jen čtyři mají
shodnou formu. Jde o tituly, které se zabývají historií ve spojitosti s esoterickými
tématy. Vyšly zde knihy Onen svět, Hitlerova kněžka, Proč se Ježíš neoženil s Marií
Magdalénou, Templáři a Západní esoterické tradice.
Edice Iniciace využívá jednotné logo trikvetry a přináší tituly pojednávající
o základech esoteriky a nabízející základní způsoby dosažení duchovní cesty. Obsahuje
tituly Magie na každý den, Mystika pro samouky, Pěstujeme magické rostliny či Karma
vztahů. O stupeň komplexnější tematiku nabízí knihy Brány poznání, kde se nacházejí
odlišné výklady dějin s konspiračními teoriemi a také ryze autorské knihy osobností,
které skrz esoteriku dosáhly úspěchu. Spojovacím znakem je název edice uvedený
v dolní části obálky. Zahrnuje knihy Andělé a lidé, Kabala, Moderní čarodějnictví nebo
Templáři a tajná moudrost islámu.

3.25 Zahrada
V rámci zahradnické literatury vychází mnoho knih, jen část však spadá do edic,
zbytek tvoří volný kruh zahradní architektury. Hlavní edice nazvaná Česká zahrada má
dlouhou minulost, Grada ji vydává od roku 1997 a vyšlo zde přes sto titulů.90 Tematicky
postihuje nejrůznější aspekty zahradnické práce, o níž by mohli hledat informace čeští
čtenáři vzhledem k místním klimatickým podmínkám. Všechny publikace z edice mají
na pravé části obálky barevný pruh na jinak celostránkové fotografii, v pravém dolním
rohu pak název edice. Spadají sem knihy Jak vypěstovat květnatou louku, Pěstujeme
révu vinnou, Řez ovocných stromů a keřů, Hnojení v zahradě nebo Suchomilné trvalky.
Barevný obsah nabízí edice Svět rostlin, jejíž knihy jsou i obsáhlejší.
Nalezneme zde v současnosti tituly Skalničky v moderní zahradě, Listnaté dřeviny
na zahradě, Jedovaté rostliny kolem nás a Bonsaj, přestože poslední zmíněná nesdílí
základní grafické uspořádání zbylých titulů.
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Úspěšné oborové, populárně-naučné publikace psal pro Gradu absolvent VŠZ
v Brně se zaměřením na zahradní architekturu Ing. Petr Písečný. 91 I když staršího data,
Grada dál vydává dotisky.

3.26 Zdraví a životní styl
Současné trendy a různé způsoby obohacení života přináší ve svých publikacích
edice Zdraví a životní styl.

Spadají sem různé knihy, od těch zabývajících se

hubnutím, přes masáže, wellness a akupresuru až k otázkám krásy a vzhledu. Valná část
obálek využívá na ilustrační fotku ženu a i s ohledem na témata je příznačné, že edice je
určena ženskému čtenářstvu. Knihy mají rozmanitý formát tisku i grafického řešení
obálky, některé, nejspíše hlavní zástupci edice mají v pravém horním rohu uveden
název edice, zatímco fotografie je umístěna v pravé dolní čtvrtině strany. Mezi těmito
knihami se nachází Zdravá výživa pro každý den, Tak co mám jíst?, Zelenina ve výživě
člověka, Krásná a zdravá pleť, Čaj jako životní styl, dále pak ve čtvercovém formátu
Erotické masáže nebo Obrazová příručka o líčení.
V této kategorii se nacházejí autoři, kteří mají významnou praktickou zkušenost
s oborem. O vlasech tak psala zkušená kadeřnice s mezinárodním oceněním Petra
Měchurová92, o stárnutí anti-agingová specialistka MUDr. Monika Golková93
a o bezlepkové dietě Ing. Iva Bušinová, která nemocí sama trpí a která založila
Poradenské centrum pro celiakii a bezlepkovou dietu94.
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3.27 Žurnalistika a komunikace
Publikace určené studentům žurnalistických oborů, aktivním novinářům
i zájemcům o pochopení práce s mediálním obrazem vycházejí právě v této řadě
Žurnalistika a komunikace. Knihám je vlastní jednotný vizuální styl, ovšem u loga je
těžké rozeznat, jestli jde o grafické ztvárnění kroužkového diáře, nebo jestli si jej máme
spojit s novinami. Mezi tituly najdeme Dějiny českých médií, Masová komunikace
a veřejné mínění, Internetová publicistika, Stylistika pro žurnalisty nebo Prezentace
v marketingových komunikacích.
V mladé edici vydávají knihy lidé z různého oboru, ať už jde o mediální
zaměření jako PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., PhDr. Jan Jirák, Ph.D. a Doc. PhDr. Barbara
Köpplová, CSc., o bohemistiku jako Doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.95 nebo
o novinařinu jako PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.96

3.28 Zhodnocení edičního plánu
Nakladatelství Grada jako nakladatelská značka se dlouhodobě potýká s jistým
rozkolem, a to jestli je nakladatelstvím odborné literatury, nebo populárně-naučných
publikací. Pro skupinu čtenářů toho prvního je to druhé totiž příliš povrchní, v opačném
případě bychom mohli použít charakteristiky jako složité a akademické. Tyto dva typy
literatury ale mohou vedle sebe dál existovat, protože spadají do naučné či non-fiction
literatury. Navíc vytvářejí dvouúrovňový stupeň vědomostí – od těch nejzákladnějších
po ty nejkomplexnější. Fungují jako nositelé znalostí, zkušeností, rad a názorných
příkladů.
V současnosti se dopočítáme více než sedmdesáti knižních edic. Některé jsou
velmi mladé, jiné patří ke stabilní součásti nakladatelské produkce a další pomalu mizí.
Přihlédneme-li ke každoročnímu množství vydávaných publikací, nelze se divit.
Množství edic je na první pohled přemrštěné, ale bez úzké kategorizace a třídění by
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vznikla nepřehledná hromada knih. Jak vyplývá z přehledu vývoje nakladatelství, Grada
se postupně rozrůstala o jednotlivé obory. Nyní jich je kolem dvaceti pěti, což je
i na jedno z pěti největších nakladatelství dost. Z čistě tržního hlediska, pokud je
poptávka a publikace naleznou svého čtenáře, nelze proti tomu nic namítat. Navíc Grada
disponuje několika samostatnými redakcemi, které se starají o jednotlivé kategorie,
takže je dělba práce výrazná a umožňuje lépe vytvářet ediční plán.
Velkou nevýhodou někdy až rozsáhlých edičních plánů s řadami čítajícími přes
sto knih je, že první díly již nejsou k sehnání. Skladování něco stojí a Grada neprodejný
materiál likviduje.97 Těžko se tak publikace zpětně dohledávají a vůbec získávají. Pokud
by měl někdo zájem doplnit si sbírku, má smůlu.
Vzniká zde ale zásadní otázka o dalším směřování edičního plánu z pohledu
základního literárního dělení. Může překročit hranice naučné literatury a pustit se
do beletrie? Nebylo by prospěšnější více se semknout a soustředit se na naučnou
literaturu a odborné knihy, které patří k nejzásadnějšímu nakladatelskému počínání
a které si se značkou Grada spojujeme? Ediční profil rozmělňuje několik jednotlivých
případů čistě fiktivní literatury a nepomáhají ani dětské knihy, které sic s edukativním
rozměrem mají svou příběhovou stavbou blíž k beletrii. V rámci zachování podnikové
identity by bylo nejlepší zaměřit se na naučnou literaturu, s níž má Grada zkušenosti
a s níž si udělala renomé mezi těmi, kdo shánějí poctivé informace a studijní materiály.
Vzdoruje tak tlaku internetu jako informačnímu zdroji a neměla by polevovat.
Vedení nakladatelství by mohlo uvažovat o zavedení dalších nebeletristických
forem literatury, když už by byl zachován trend tematické expanze. Konkurence
i v jiných oborech je značná, ale nabízí se literatura faktu, která by do rejstříku
nakladatelství mohlo přinést hodnotné knižní tituly s aspirací na výroční ocenění, ovšem
bylo by zapotřebí vytvořit síť kmenových autorů a kvalitní noví spisovatelé jsou
vzácnou komoditou. Z jiných formátů přicházejí v úvahu i encyklopedické publikace.
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Nejjednodušší by pak bylo posilnit již zaběhnuté ediční celky, rozvést témata
populárně-naučných celků a zůstat otevřeni dalším odborníkům z praxe medicíny,
ekonomie, práva a nově humanitních věd, aby ve spolupráci s Gradou rozšiřovali
množství specializované odborné literatury dostupné v Čechách.
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4. Knižní ceny a další úspěchy
Grada nikdy nevydávala knihy, které by spadaly do kategorie umělecky
zasloužilých nebo by soutěžily na výročních cenách o nejlepší knihy, které se vyhlašují
ať už v beletristické kategorii na Světě knihy, nebo v rámci knih literatury faktu, za něž
by mohly obdržet cenu Miroslava Ivanova či Egona Erwina Kische.
Některé zmínky ani nejsou příliš pozitivní. Na pražském veletrhu Svět knihy se
totiž každoročně udělují i anticeny Skřipec za špatný překlad a právě v roce 2001 se
Grada podělila o Skřipeček s nakladatelstvím Pragma.98 Dotyčnou knihou, která Gradě
vysloužila nelichotivé ocenění, byla IQ a inteligence – učebnice psychologie od N. J.
Mackintoshe, na jejímž překladu pracoval Petr Hurtík.99
I po formální stránce se Grada řadí spíš ke grafickému standardu. To je dáno
typem literatury – pro naučnou a odbornou literaturu stačí strohé vnitřní řazení,
případně celá škála ilustračních fotografií. Ty ve většině tvoří obálky knih a obsahy
populárně-naučných knih v barevném provedení. Vynikne jen několik málo příkladů
jako sociologická edice s výtvarně řešenou obálkou nebo typově odlišné knihy dětské
literatury. Jinak je to hra s tím, jak uspořádat informace případně logo edice na obálce
tak, aby všechno bylo jasné, identifikovatelné a srozumitelné. Zde však lze nalézt čestné
výjimky. V kolekci vítězných titulů Nejkrásnější české knihy 2003 100 se na třetím místě
nachází publikace Obrazy z dějin české architektury. Na tomto díle a jejím vydání
spolupracovala Grada s nakladatelstvím Titanic.
Článek v Knihkupci a nakladateli pak přibližuje ještě další úspěchy této knihy:
„Ve čtvrtek 25. září v pražském Obecním domě získala publikace Obrazy z dějin české
architektury první cenu – Zlatou pečeť FOR ARCH 2003 (za nový přístup a skloubení
obrazové a grafické úrovně publikace a za originální popularizaci oboru) a další „zlatou
pečeť“ za nejprodávanější knihu letošního veletrhu ForArch.“101
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4.1 Oborové úspěchy
Zásluhou své specializace na knihy s odbornou tematikou si získalo
nakladatelství Grada přízeň oborových sdružení, od nichž se mu dostalo několika
ocenění. Vliv na to má i skutečnost, že na specializovaných publikacích s odbornou
hodnotou pracují experti na danou tematiku.
Knihy od Grady se zdravotnickou tematikou si stabilně odnášejí uznání
od České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyněho (dále ČLS JEP). Jako první
takovou knihu uvádí nakladatelství Grada na svých internetových stránkách Výživu
v intenzivní péči od prof. MUDr. Zdeňka Zadáka, CSc. Z dalších pak můžeme vybrat
Cenu České internistické společnosti ČLS JEP za rok 1998 pro publikaci Cytokiny
ve vnitřním lékařství. Porodnictví kolektivu autorů získalo Pawlikovu cenu České
gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP za rok 2000. Cenu rektora Univerzity
Karlovy v Praze pak v roce 2004 dostala publikace doplněná o CD-ROM Interaktivní
kardiochirurgie. Cenu rektora Masarykovy univerzity zase dostala v roce 2006 kniha
Záchrana kriticky ischemické končetiny. Jen za rok 2010 získalo uznání minimálně šest
knih – Chorobné znaky a příznaky, Farmakoterapie vnitřních nemocí, Nová
protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii, Hepatologie, Periferní nervové
blokády a Nádory varlat.102
Mezi psychologickou literaturou vyzdvihuje Grada čtyři úspěšné publikace.
Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity a Sex jako obohacení života získaly
ocenění od Sexuologické společnosti při ČLS JEP. V roce 2005 získala cenu
prof. Hanzlíčka od Nadačního fondu Dr. Paula Janssena kniha Schizofrenie v dětství
a adolescenci. Člověk v proudu dědičnosti je název knihy prof. MUDr. Jana
Šmardy, DrSc., která v roce 2000 obdržela Čestné uznání Grand Prix za odbornou
literaturu.103
Ekonomická literatura dosáhla uznání z akademických pozic ekonomických
vysokých škol. Strategické finanční plánování drží jako monografie z roku 1999 cenu
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děkana Fakulty podnikohospodářské na VŠE. O rok později ve stejné kategorii uspěl
Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Obě publikace napsal prof. Ing. Jiří Fotr,
CSc. Ceny za prestižní publikace VŠE si v roce 2001 odnesla Manažerská ekonomie
a v roce 2002 Mezinárodní obchod a marketing. V témže roce ocenil děkan
a Podnikohospodářská fakulta také knihu Výkonnost a tržní hodnota firmy.104
Technická literatura přinesla nakladatelství Grada ještě další tři Zlaté pečeti
z veletrhu ForArch. V patnáctém ročníku si vysloužila pozornost publikace Historické
krovy od Jana Vinaře a Václava Kufnera, o dva roky později pak 20. století české
architektury Ing. arch. Radomíry Sedláková, CSc. a Pavla Friče. Konečně
na 18. ročníku v roce 2007 uspěla kniha Industriál_paměť_východiska od Evy
Dvořákové, Benjamina Fragnera, Tomáše Šenbergera a Pavla Friče.105

4.2 Firemní ocenění
Od roku 2004 získává Grada pravidelně ocenění v rámci Czech Top 100, kde se
umisťuje mezi stovkou nejobdivovanějších českých firem. Grada pak podle zjištění
sdružení Czech Top 100, které vzniklo v roce 1994, spadá i mezi nejlepší české
ekonomické subjekty. Nejvýše se nakladatelství umístilo v roce 2002, kdy skončilo
na 47. místě, slušně se umístilo i v roce 2005, kdy se objevilo na 53. místě. V jiných
letech se firma pohybuje mezi šedesátým a devadesátým místem. V roce 2008 tak
skončila až na 88. místě, od té doby se ale opět posouvá vpřed. O rok později se tak
nakladatelství umístilo na 78. místě, následně 72. a v roce 2011 pak bylo
na 70. pozici.106
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4.3 Prodejní úspěchy
Grada je podnik jako každý jiný a prodejnost, která generuje zisk, je důležitým
aspektem podnikatelského byznysu. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromé
nakladatelství, které vzniklo až po roce 1989 a vyhnulo se tak centralizovanému
plánování z dob komunistické nadvlády, je tento aspekt o to významnější.
Ze sledovaného žebříčku prodejnosti titulů v rámci kategorie non-fiction vzešel nakonec
jeden výrazný vítěz, který se prodává ve velké míře – každoročně aktualizovaná kniha
Daňové zákony od Hany Markové.
Publikaci o daňových zákonech vydává Grada rok co rok s příslušnými
úpravami podle změn v zákonech. Poprvé se Grada probojovala do žebříčku
nejprodávanějších knih u knihkupců začátkem roku 2003. Za období 1. 1. – 19. 1. se
Daňové zákony 2003 umístily na šestém místě.107 Během dalších dvou týdnů se udržely
Daňové zákony na stejném místě, během února pak klesaly na sedmé a následně desáté
místo. Pak už vypadla kniha úplně, přestože v dalších letech se právě březen stává
měsícem, kdy se Daňové zákony dost prodávají. Má to samozřejmě souvislosti s tím, že
se blíží termín podání daňového přiznání. Z žebříčku daného roku vyplývá, že publikaci
s novými daňovými zákony vydávají i jiné nakladatelské subjekty, konkrétně zde se
Grada přetahovala o čtenáře s firmou Newsletter. Kniha Grady se však v konečném
součtu dostala i do výročního přehledu 90 nejprodávanějších knih v roce 2003
v knihkupectvích.108 Skončila na 17. místě v kategorii naučná literatura.
Žebříčky uveřejňované v časopise Knihkupec a nakladatel a následně Knižní
novinky od roku 2002 mají tu nevýhodu, že až do roku 1998 nerozlišovaly beletristickou
a nebeletristickou formu a že neuvádějí konkrétní čísla. Respektive žebříčky z raných
vydání Knihkupce a nakladatele tuto informaci podávaly. V čísle 8–9 ze září 1997 se
objevila první knižní hitparáda. Nejúspěšnější titul měl tehdy prodáno 2 388 kusů,
na posledním 25. místě bylo uvedeno 685 kusů. O tom, jaké množství úspěšných titulů
se Gradě podařilo prodat, tak není z externích zdrojů možné získat zprávu. Jistou
rezervu také vyžaduje skutečnost, že Svaz českých knihkupců a nakladatelů sbíral
podklady z různých materiálů, žebříček kombinoval vybrané knihkupce a nakladatele,
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a tak zůstává otázkou, jestli nebyla Grada částečně handicapovaná. Například už z toho
důvodu, že nebyla členem SČKN.
Rok 2004 pak byl opět úspěšný pro nové vydání Daňových zákonů, které vyšly
hned dvakrát. První vydání Daňových zákonů 2004 – ÚZ k 1. 1. 2004 se umístilo
v žebříčku non-fiction jako nejúspěšnější prodávaný titul v době 26. 1. – 8. 2. 2004.
Tuto exkluzivní pozici si drží po celý. V období 26. 1. – 8. 2. 2004 navíc Grada měla
ještě jeden úspěšný titul, na šestém místě prodejnosti se objevila publikace Zákon
o účetnictví v praxi 2004 od František Louška.109
Druhé vydání pod názvem Daňové zákony – ÚZ k 1. 5. 2004 se pak umístily
na 6. místě,110 a posléze dokonce na druhém111 v květnu 2004. Ve výročním
hodnocení112 uvádí Knižní novinky první vydání Daňových zákonů 2004, a to na třetí
příčce. V uplynulém roce však získala na krátkou dobu pozornost ještě jedna kniha
z nakladatelství Grada. Před Vánocemi se slušně prodávalo Prvních šest let ve vývoji
a výchově dětí od Zdeňka Matějčka.113
V roce 2005 se situace s Daňovými zákony opakuje. Na prvním místě žebříčku
uveřejňovaného v Knižních novinkách se Daňové zákony 2005 – ÚZ k 1. 1. 2005 drží
od 1. 1. až do 27. 2. 2005.114 V následujících třech týdnech spadly na třetí místo.
Na přelomu března a dubna se do žebříčku dostala další kniha z kategorie výchovy dětí,
tentokrát publikace od Evy Kiedroňové s názvem Něžná náruč rodičů, která byla
doplněna o CD. Na podzim v období 3. 10. – 16. 10. 2005 měla pak Grada dva
prodávané tituly.115 Jedním bylo nové vydání Daňových zákonů – ÚZ k 1. 10. 2005.
Tato kniha se umístila na jedenáctém místě, o příčku ji přitom předběhla konkurenční
verze z nakladatelství Newsletter. Ovšem na sedmém místě se umístila kniha
Komunikační dovednosti v praxi, kterou napsal Milan Mikuláštík. Konečným vítězem se
přesto staly Daňové zákony 2005 – ÚZ k 1. 1. 2005, které se dostaly na páté místo.116
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Začátek roku 2006 pak byl ve znamení Daňových zákonů 2006, jejich
významnou konkurenční verzi tentokrát vydalo nakladatelství Computer Press. V tomto
roce se knize od Grady tolik nedařilo a držela se na třetí příčce v průběhu ledna117
a v únoru klesla na čtvrtou pozici.118 Překvapivě koncem dubna nabírá opět čísla
prodejnosti kniha Něžná náruč rodičů.119 Před začátkem letních prázdnin se hodně
prodává Autoškola – nové testové otázky k 1. 7. 2006, kterou sepsal Zdeněk Schröter.120
Začíná na sedmém místě a ještě v září zůstává v žebříčku.
Rok 2007 pak pro nakladatelství Grada začínal dobře. Za období 1. 1. až 28. 1.
se jí podařilo výrazně prosadit dva tituly. Na prvním místě se usadila nové verze
Daňových zákonů pro příslušný rok, třetí místo pak patřilo knize Zákoník práce 2007
s výkladem od Jaroslava Jakubka a na předních pozicích se drží ještě v únoru.121
V následujícím sledovaném období už Zákoník práce vypadl a dál se drží jen Daňové
zákony, které jistí druhou pozici až do 8. dubna.122 V únoru se pak dařilo ještě knize
Autoškola 2006 Ondřeje Weigla.123 Začátkem května se prodávala Daňová evidence
podnikatelů Jaroslava Sedláčka.124 Koncem září se na deváté místo vrací Daňové zákony
a na patnácté, tedy poslední příčce, kterou Knižní novinky ještě uvádějí, se nacházela
kniha Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I. autorského týmu Lenka Slezáková
a kol.125 Jiná zdravotnická literatura se prosadila na stejné pozici koncem října –
Diabetes mellitus od Jaroslava Rybky.126 Největším úspěchem Grady zůstaly toho roku
Daňové zákony, které se v rámci 90 nejprodávanějších knih

v roce 2007

v knihkupectvích127 staly druhou nejprodávanější naučnou literaturou za uplynulý rok.
Podobný úspěch si chtělo nakladatelství připsat i v roce 2008. Nové Daňové
zákony se během ledna dostaly na první pozici nejprodávanější non-fiction.128 O místo
se je pokusila připravit kniha Kmotr Mrázek, ta však uspěla jen krátkodobě a obzvlášť
březen byl pro Daňové zákony úspěšným měsícem.
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Lednové a únorové prvenství uhájily Daňové zákony v roce 2009, přestože
konkurenci představovaly hned dva další nakladatelské subjekty – Computer Press
a DonauMedia, které si rozdělily třetí a čtvrté místo.129 Během roku 2009 ještě dosáhly
menšího úspěchu knihy Jak být dobrým rodičem od Jirina Prekop, která se dostala
do žebříčku začátkem května,130 a v druhé polovině září se lépe prodávala kniha
Tréninkový deník mladého sportovce od A. Tvrzníka a V. Rusa131.
Situace s úspěchem Daňových zákonů na úkor jiných nakladatelů se opakovala
i v roce 2010, kdy své Daňové zákony vydalo opět nakladatelství Computer Press
a nově pak Anag. Z prvního místa vytěsnila Gradu až kniha Tomáše Sedláčka Ekonomie
dobra a zla, která Daňové zákony o jedno místo předběhla i v celkovém ročním
souhrnu.132 V rámci roku se pak udržely v žebříčku až do konce března, tedy doby, kdy
končí poptávka po informacích o daních. Na začátku května se v prodejnosti umístila
na šestém místě kniha Odhalte poklad u svého dítěte od Jirina Prekop a Geralda
Hüthera.133 V létě se opět o něco lépe prodával Tréninkový deník mladého sportovce,134
na podzim Autoškola od Zdeňka Schrötera.135 V posledním sledovaném roce 2011 pak
Daňové zákony v celoročním souhrnu dosáhly na šesté místo nejprodávanější naučné
literatury.136
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5. Konkurence na knižním trhu
V roce 2010 bylo oficiálně registrováno 4 875 nakladatelských subjektů
v Národní agentuře ISBN. Nutno podotknout, že čísla v porovnání s předcházejícími
roky vykazují rostoucí tendenci, což je dáno tím, že z registru nejsou nakladatelé
v případě nečinnosti vyškrtáváni a každým rokem přibývají nově registrovaní.
Ze statistiky uváděné pro rok 2010 je tak přibližně polovina aktivní.137 Almanach
Labyrint pro tentýž rok uvádí ve svém seznamu 500 nakladatelství.138
Kdybychom se tedy měli zabývat všemi potenciálními konkurenty nakladatelství
Grada, představovalo by to dlouhý seznam subjektů. Příčina se nalézá v širokém
edičním plánu, který po dvaceti letech v oboru pokrývá velkou část oborů z hlediska
odborných a populárně-naučných knih. Grada dlouhodobě spadá mezi nejproduktivnější
subjekty na knižním trhu. Když budeme vycházet ze statistiky pro rok 2010, vyšlo
v tomto nakladatelství 391 titulů.139
Nabízí se proto dvojí přístup. Jednak tematický, který spočívá v edičním
porovnání nakladatelství a vyzdvihnutí nejvýraznějších subjektů obdobné nakladatelské
praxe, tj. knih odborné a populárně-naučné oblasti. Spadaly by sem ovšem i subjekty,
které ročně vydávají i velmi omezený počet titulů a nepředstavují ekonomickou
konkurenci. Ostatně při vyhledávání prostřednictvím internetové verze Almanachu
Labyrint získáme více než dvě stě subjektů s odborným zaměřením, ovšem včetně těch,
které už mohly svou činnost ukončit.
Z ekonomického pohledu se pak nabízí druhý pohled, který zahrnuje srovnání
s výrazným postavením na trhu. Mimo vysokoškolská nakladatelství totiž jenom jeden
další subjekt produkuje na trh ročně víc svazků než Grada. Jde o společnost Euromedia
Group, která ovšem publikuje prostřednictvím několika značek – Knižní klub, Odeon
a Ikar.
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Nejenom v dnešní nakladatelské praxi je jednoduše standardní, že nakladatelství
málokdy omezují svůj rejstřík na tematicky čistý ediční plán. Následující přehled tak
zahrne kompromis mezi oběma pohledy s důrazem na významné subjekty s obdobnou
knižní produkcí.

5.1 Computer Press
Brněnské nakladatelství začalo fungovat roku 1994. Původně se jmenovalo CP
Books, od roku 2005 používá název Computer Press, organizačně nyní spadá pod
Albatros Media.140 V roce 2010 uvedlo na český trh 341 publikací.141 Jádrem ediční
činnosti jsou publikace týkající se výpočetní techniky, počítačů, obsah typu
hardwarového i softwarového a také digitální fotografie. Postupem času se podobně
jako Grada vyvinulo a obsáhlo ve své produkci další tematické obory s populárněnaučným typem knih, od ekonomiky a managementu, přes hobby až po knihy pro děti
a mládež. Nemá tedy tak široký záběr jako Grada, ale v mnoha aspektech se Gradě
podobá nejenom ve skladbě literatury, ale také vývoji. Vzhledem k vysokému počtu
každoročně vydávaných knih (v roce 2004, 2005 a 2007 dokonce předčilo Gradu) tak
představuje i jasnou ekonomickou konkurenci.

5.2 C. H. Beck
Vzniklo v roce 1993 v Praze jako dceřiná společnost německého nakladatelství
s tradicí sahající až do osmnáctého století.142 V roce 2010 činila roční produkce 111
titulů.143 V předcházejících letech se do seznamu dvaceti nejproduktivnějších subjektů
nedostalo, lze tak předpokládat, že objem knih se pohyboval minimálně pod stovkou (76
v roce 2005)144. I tak se řadí k výraznějším ekonomickým subjektům, přestože oproti
Gradě je počet knih třetinový až čtvrtinový. Zaměřuje se na právnickou a ekonomickou
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literaturu, která vedle počítačové a medicínské tvořila základní ediční obsah Grady
v devadesátých letech a dosud se této literatuře věnuje v několika edicích.
Nezapomínejme, že právě Daňové zákony patří každoročně k nejprodávanějším titulům
Grady. C. H. Beck dál vydává i periodika s danou tematikou a disponuje unikátním
informačním systémem na internetu nazvaným Beck-online.

5.3 Václav Svojtka & Co.
V českém knižním prostředí existuje od roku 1990, prošlo si autorským
rozpůlením.145 Nynější subjekt vydává kolem dvou set titulů, v roce 2010 to bylo právě
rovných dvě stě.146 V produkci se soustředí na překladovou literaturu nebeletristického
charakteru. Často jde o knihy pro volný čas s populárně-naučným charakterem, zabývají
se historií, vojenstvím, cestováním, zvířaty, rostlinami, vařením, ale také hudbou
a uměním. Vydává často barevné obrazové publikace a na rozdíl od Grady zde najdeme
také velký podíl encyklopedií pro děti i dospělé. Shodu s Gradou představuje populárněnaučná literatura i výrazná účast na českém knižním trhu.

5.4 Mladá fronta
Nakladatelství působí na českém trhu od roku 1945147 a v současnosti stále spadá
mezi dvacet nejproduktivnějších nakladatelství v České republice. V roce 2010 vydalo
185 titulů.148 Patří mezi subjekty s obecnou knižní produkcí, mezi níž se nachází jak
beletrie pro děti a dospělé, tak populárně naučná a odborná literatura či poezie. Uvádí
historické publikace, stejnojmennou edici Militaria, knihy o hobby či ezoterice.
Výraznou ediční shodu představuje odborná zdravotnická literatura, pro niž Mladá
fronta vyčleňuje samostatnou kategorii. Podobně jako Grada zde vydává publikace
napsané odborníky, edici pro odbornou veřejnost, pro laiky a také samostatnou edici
s knihami pro sestry a zdravotnický personál.
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5.5 Fragment
Nakladatelství zahájilo v Praze činnost v roce 1991149 a roční knižní produkce se
pohybuje kolem dvou set titulů, v roce 2010 se jednalo o 221 titulů.150 Soustředí se
na populárně-naučnou literaturu, a to navíc s cílovou skupinou dětí a mládeže. Vedle
toho pak nabízí ještě další literaturu pro mladší čtenáře – beletrie, encyklopedie,
leporela, učebnice. Beletrie je přirozenou součástí edičního profilu, slaví s ní řadu
úspěchů a v podchycení trhu dětského čtenáře má tak výhodu oproti Gradě. Navíc se
nakladatelství podařilo zajistit si i licence na tituly, o něž by pro jejich popularitu stála
ostatní velká dětská nakladatelství: fantasy série Odkaz dračích jezdců (Eragon atd.)
nebo filmový i knižní hit Hunger Games.

5.6 Euromedia Group
Nakladatelství začínalo v roce 1992 s Knižním klubem jako distribuční
zásilkovou službou. Postupně začalo s vlastní produkcí, odkoupilo Ikar a Odeon.151
Z toho důvodu si udržuje kredit největšího nakladatelství, což podporuje i množství
vydávané literatury, které se pohybuje okolo čtyř set titulů. V roce 2010 šlo o 484
titulů.152 V jeho širokém tematickém spektru se populárně-naučná literatura v podstatě
ztratí, ovšem je nedílnou součástí. Ekonomický status patří k jednomu z důvodů, proč
představuje Euromedia Group pro Gradu konkurenci. Pouze v roce 2009 se Grada stala
největším producentem knih, čímž společnost Euromedia předběhla, jinak je jejich
pozice obrácená. V rámci Ikaru nakladatelství nabízí knihy o vaření a populárně-naučné
knihy pro čtenářky.
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5.7 Rebo Productions CZ
Jako odnož nizozemského nakladatelství vzniklo v roce 1992,153 svou roční
produkci během posledních deseti let navyšovalo od padesáti knih až k sto osmdesáti.
V roce 2010 čítal ediční plán 179 titulů.154 Soustředí se na populárně-naučnou literaturu,
mezi níž spadají témata jako historie, příroda, zahrada, ruční práce, automobily, zdraví,
chovatelství a kutilství. Z jedné třetiny vydává také knihy pro děti obdobného naučného
charakteru jako u Grady, ale také praktické publikace s úkoly, samolepkami nebo
magnety. Sdílí tak z větší části úsek edičního profilu Grady, a tak může přebírat
vybranou sortu čtenářů. Jde však o nepříliš známou nakladatelskou značku.

5.8 Naše vojsko
Podobně jako Mladá fronta patří mezi poválečná nakladatelství z roku 1945,
které se v Čechách udrželo až dodnes, byť nikoliv jako ministerský subjekt.155 V roce
2010 činila roční knižní produkce 120 titulů.156 Jak už z názvu vyplývá, konkuruje
Gradě v tematické oblasti historické a vojenské literatury. Výrazně se však liší
vydáváním literatury faktu. Tento typ literatury jako zástupce non-fiction Grada nemá.

5.9 Slovart
Své působení v ČR počítá od roku 1994,157 v roce 2010 vydalo 119 nových
publikací158 a jeho ediční plán zahrnuje populárně-naučné publikace pro děti a dospělé,
dále literaturu obrazovou, uměleckou a encyklopedickou. Jde tedy o menší, ale
nezanedbatelnou konkurenci.
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5.10 Academia
Nakladatelství existuje od roku 1953.159 V roce 2010 vydalo 117 titulů.160
S Gradou sdílí vydávání vědeckých monografií a populárně-naučnou literaturu,
jazykové a vysokoškolské učebnice. Liší se však tím, že do jejího edičního plánu více
zasahuje beletristická forma, vydává také knihy z oblasti literatury faktu. Opět oblast,
která Gradě schází. Omezený počet titulů nabízí v elektronické podobě.

5.11 Sagit
Menší nakladatelství působí v ČR od roku 1991. Roční produkce čítá šedesát
titulů,161 a tak již nespadá mezi dvacet nejproduktivnějších nakladatelství v ČR. Pro
Gradu však už od doby svého vzniku představuje přímou konkurenci, neboť vydává
ekonomickou a právní literaturu, nejvýznamnější edicí je ÚZ, která pravidelně uvádí na
trh úplná znění novelizovaných zákonů. Na knižních pultech se tak setkávají knihy
o daních, zákoníku práce a podobně.

5.12 Anag
Nakladatelství je registrováno od roku 1990, ročně dostane na trh kolem šedesáti
titulů.162 Ediční politika se kryje jak s Gradou, tak s předcházejícím subjektem Sagit,
vzniká tak další pokrytí trhu literaturou o zákonech, daních, financích. V žebříčcích lze
často pozorovat, že se umístí například publikace o Daňových zákonech minimálně
od dvou z těchto tří subjektů. Grada tak přichází o potenciální čtenáře, kteří si vyberou
téměř totožnou publikaci, ale od jiného nakladatele. Krom toho přibral Anag do svého
edičního plánu knihy o zdraví a volném čase, které představují populárně-naučné
publikace, kterými se Grada taktéž zabývá.
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5.13 DonauMedia
Tvoří vydavatelskou skupinu spolu s NEWSLETTER, zabývají se daňovými,
ekonomickými, právnickými a také gastronomickými obory.163 Představuje tak čtvrtého
přímého konkurenta v zásadní části edičního plánu Grady, ovšem ročně vydává velmi
málo publikací, nejvýraznější je právě každoroční uvedení daňových zákonů.
Společnost není uváděna ani v Encyklopedii nakladatelství ani v seznamu SČKN.

5.14 Galén
Nakladatelství funguje od roku 1993, roční produkce knih se pohybuje kolem
padesáti šedesáti titulů.164 Zaměřuje se na zdravotnickou literaturu, jde o odborné
publikace, populárně-vědecké tituly, almanachy z přednáškových symposií nebo
časopisy. V rámci medicíny se zabývají širokým polem oborů podobně jako Grada.
Spolu s Mladou frontou tak představují hlavní konkurenci v oblasti lékařské literatury,
které se Grada dlouhodobě věnuje. Podobně jako Grada spolupracuje s několika
distributory elektronických knih, kde nabízí přes třicet titulů.

5.15 Dokořán
Nakladatelství Dokořán je o polovinu mladší než Grada, vzniklo v roce 2001.
Nepatří mezi dvacet největších producentů knih, ročně má v edičním plánu kolem
padesáti titulů.165 Kromě beletrie vydává značné množství knih populárně-naučných
a odborných, z oblasti společenských věd jako sociologie nebo psychologie. Některé
publikace přináší v elektronickém formátu.
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5.16 Nakladatelství Fraus
Nakladatelství bylo založeno v roce 1991 a vydává pod sto titulů ročně.166
Zaměřuje se na výukovou literaturu a učebnice. Pedagogické publikace se soustředí
na jazyky, dál ale také nabízí celou řadu slovníků. Ediční plány se překrývají méně,
konkurenci však představuje v jazykových učebnicích a pak také v naučné literatuře
určené malým dětem a jejich rozvoji. Pro obě nakladatelství však dětská literatura
představuje jen dílčí část produkce, takže konkurenční tření není tak velké.
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Závěr
O nakladatelském subjektu Grada Publishing, a. s. se podařilo zajistit dostatek
potřebných informací, aby z nich šlo sestavit ilustraci postupného vývoje. Překvapením
byly nesrovnalosti ohledně data vzniku společnosti a jeho právní formě. Různé zdroje
uváděly různé údaje, ale s pomocí nejdůvěryhodnějších pramenů a porovnání dobových
materiálů se podařilo vyjasnit i tyto kategorie, které by náhodného hledače informace
mohly uvést v omyl. Svědčí to ale o skutečnosti, že navzdory zjednodušující se
komunikaci a informační otevřenosti nejsou všechny informace důvěryhodné a správné
a je třeba je ověřovat. Přes značné množství knižních edic a velikost každoroční
produkce pak byly v práci popsány všechny aktuální řady, což umožnilo vytvořit
celistvou ilustraci profilu nakladatelství Grada.
Čeká nakladatelství dalších dvacet let? Pokud nenastane nějaký závažný zvrat
na knižním trhu, lze to kvalifikovat jako pravděpodobné. V roce 1991 začínala
společnost z ničeho a přes prvních deset bouřlivých let se probojovala k deseti
poklidným letům růstu, které dovedly společnost k vrcholu českého knižního trhu.
Možná nemá na literární svět takový vliv, jako mohou mít nakladatelství beletrie
díky uznávaným autorům románů, ale představuje neopomenutelný zdroj odborných
publikací, kterou slouží ke vzdělávání ekonomických, lékařských a nyní i humanitních
profesí a studentů těchto oborů.
Populárně-naučná literatura se pak v podstatě dá chápat jako nižší forma. Pokud
však Grada bude dál dbát na to, aby svazky obsahovaly důvěryhodné a hodnověrné
informace a rady, obyčejnému člověku to přinese užitek a hodnotu. Grada nemůže
vytvářet kulturní apel, který byl vlastní už prvním nakladatelským domům, má však
výrazný vliv na rozvoj informovanosti, a to i v době rozmachu internetové sítě
s jednoduchým přístupem k vědění. Za jednoduchost se ovšem platí nejistotou. Právě
Grada by ji měla kompenzovat a skrz vydávání svých knih fungovat jako garant
odpovědnosti.
Cesta k vrcholu českého knižního trhu ovšem byla složitá a přináší jeden
neblahý důsledek, který se projevuje ve struktuře a hierarchii publikovaných knih.
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Záběr nakladatelství je jednoduše velký, a to i v době, kdy nakladatelské domy nejsou
ničím vázány a mohou si vydávat, co chtějí, dokud jim z toho plyne ekonomický užitek.
Tvorba edičních řad je gruntem každého nakladatelství, ovšem číslo přesahující
sedmdesát může svědčit o dvou věcech. Buď přehnané kategorizaci tvorby, kdy není
dovoleno novým titulům volně dýchat, ale musí se vměstnat do nějaké škatulky, nebo
nezdařilé touze najít tvář. Jiní nakladatelé mají mnohem méně edic, zároveň jsou
mnohem zřejmější ty edice, které jsou důležité. Zbytek vychází volně, neváže se. V tom
je u Grady výhoda, že lze každou publikaci někam zařadit, což je v rámci tematického
rozptylu nezbytná věc, jak pro orientaci pracovníků nakladatelství, tak čtenářů, kteří se
mohou rychleji dopátrat knihy na téma, které je zajímá. Nadbytečné řazení odlišných
knih do konkrétní edice pak stojí za tím, že edice se rozbíjejí graficky i tematicky. Svůj
podíl na stavu má i čas. V dnešním měřítku je svět za deset let o kus dál, stihne se vydat
neuvěřitelné množství knih a přirozeně se změní jejich formát a podoba. Existuje-li
edice tak dlouhou dobu, je očekávatelné, že nastanou změny.
Grada se může pyšnit tím, že v odborných kruzích má dobrou pověst, její
specializované monografie jsou oceňovány a publikují u ní experti z oboru. Jde
o důležitý základ, když nakladatelství působí v oblasti odborné literatury. Bez toho by
možná

nedosáhlo

tak

vysoko

a

nemohlo

by

konkurovat

vysokoškolským

nakladatelstvím.
Čím širší je tematická působnost Grady, tím širší je i okruh jejich konkurentů.
O to víc může vytvářet špatný dojem, když se nakladatelství pouští do odlišných
literárních forem. Je otázka, jestli se kategoricky postavit proti vydávání beletristických
knih, když dvacetiletá existence nakladatelství stojí na odborném a populárně-naučném
profilu.
Pokrok a rozvoj Grady jsou zřejmé a doba, kdy primární a jedinou oblastí byly
počítačové technologie, se ani vrátit nemůže. Nabourává to však celistvost a mohlo by
se stát, že za dalších deset let posílí v oblasti beletrie, ubere v obou současných složkách
a přijde tak o svůj unikátní profil. Na trhu není potřeba další všeobecné nakladatelství,
které zahrnuje veškerou literaturu. Říká se, dělejte jednu věc pořádně než mnoho
polovičatě.
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Současnou ekonomickou krizi ve společnosti zvládá Grada dobře, stejně tak se
dokázala postavit čelem k novým technologiím. Internet využívá k široké propagaci své
nabídky a prodej knih po síti začala provozovat, co nejdřív to šlo. Reagovala
i na vzestup elektronických knih pro přenosné přístroje, což jí pružně umožnil digitální
archiv vydaných knih, který buduje už deset let. Na nástrahy digitálního věku je tak
připravena dobře.
Dvacet let existence není zase tolik, a to ani v nakladatelském světě. Grada však
přišla do světa plného proměn a nejistot. Na počátku byla jedním z potenciálních
subjektů, které se pokoušejí uchytit. Mnoho jich vzniklo a mnoho jich zaniklo. Grada
přetrvala a vytvořila stabilní pozici, která jí zajišťuje právoplatné místo mezi
nakladateli.
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Summary
Are there further two decades for Grada Publishing House after the first twenty
years? A positive answer is highly probable, unless a serious twist occurs on the book
market. In 1991 the company started from scratch. The decision to publish computer
literature made a pathway that rapidly grew wider with other scholarly subjects.
The first ten years were rough, but Grada made it to further ten peaceful years. These
led the company to the top of the Czech book market.

Grada may not have such an influence in the literary world, so it may not be
compared with publishing houses focused on fiction with their acclaimed novelists. But
it still represents an unforgettable source of professional books which serve
the education of professionals and students of economics, medicine, and now also
humanities. An important part of Grada’s profile is created by success in this branch. It
is not the only one.

Non-fiction literature for daily use can be easily understood as a third-rate kind.
If Grada assures the books contain trustworthy and credible information and guidances,
it will bring avail and value to common people. Grada cannot create cultural appeal that
was typical for as far back as the first publishers. However, Grada has a relevant impact
on the development of foreknowledge, particularly in the age of the Internet spread and
an easy access to knowledge. As we know, the benefit of simplicity is paid back
in the form of uncertainty. This disadvantage should be offset by Grada as a guarantor
of liability through publishing activity.

It was complicated to become one of the top subjects on the Czech book market.
In a certain form it is seen in the structure and order of the published books. The range
of the publisher is far too wide. This applies even in the time when publishing houses
aren’t tied up so they can publish whatever they want to. In capitalism the economic
benefit creates the only barriers. If there is profit, why should anyone search
for a reason not to publish. The basics of every publishing house include creating
editions. But if their number reaches seventy, it could mean two things. First, new books
aren’t allowed to live freely and must be categorized. Second, it’s an indication of
the failed desire to find a clear character.
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These days it’s not getting better, when Grada published a few books of fiction.
Should it peremptorily stand against publishing these, when its twenty-year history
is made of professional and non-fiction literature?

Progress and development are

obvious. Times when computers were the only thematic area are gone. They won’t
return. Publishing fiction destroys integrity. The market doesn’t need another all-in-one
publishing house. It’s better to do one thing properly than many in average quality.

Grada stands good in nowadays economic crisis. It has been even capable
of dealing with new technologies. The Internet has been used for self-promotion and
Grada opened an online store as soon as possible. People at Grada have not been blind
to the rising popularity of e-books for portable devices. Grada has been saving
published books in digital form for ten years, so it is prepared for the age of the digital
book world.

Twenty years is a short period, in life as well as among publishers. When Grada
entered the book market, it was full of changes due to changes in society. Back in 1991
it was just one of the companies trying to succeed. Through the years a lot of them
appeared, a lot of them vanished. Grada is still here, it has created a stable position that
ensures a rightful place within Czech publishing houses.
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Přílohy
Příloha č. 1: Vývoj pozice Grady na knižním trhu a počtu její produkce (tabulka)

Pořadí mezi
Počet vydaných
Počet tematických
největšími knižními titulů*
kategorií**
producenty
1991
–
30
1
1992
–
40
1
1993
–
60
1
1994
–
60-90
4
1995
14.
92
3
1996
10.
98
4
1997
9.
136
5
1998
10.
169
10
1999
7.
195
10
2000
9.
74+129/174***
12
2001
5.
214
11
2002
7.
202
19
2003
3.
247
19
2004
6.
234
19
2005
4.
293
22
2006
2.
344
23
2007
3.
361
26
2008
3.
345
25
2009
1.
464
27
2010
2.
484
26
Zdroj dat: Knihkupec a nakladatel, SČKN, katalogy Grada, Almanach Labyrint
Tabulku vytvořil autor
Rok

*až do roku 1995 jde o přibližný počet podle informací získaných z Almanachu
Labyrint
**přibližný počet, některé tematické oblasti splývají
***Knihkupec a nakladatel uvádí, že Grada vydala 74 nových titulů a 129 dotisků,
podle informací Národní agentury ISBN ČR z roku 2001 bylo zpětně uváděno číslo 174
knih
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Příloha č. 2: Loga nakladatelství Grada

Nové logo nakladatelství Grada používané od roku 1995

Původní logo nakladatelství Grada používané do roku 1995

Příloha č. 3: Lidé ve vedení nakladatelství Grada

Ing. Roman Sviták

Ing. Milan Brunát, CSc.
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Příloha č. 4: Budovy

Úplně první sídlo bylo v ulici Dlouhá,
č. 39, a to až do roku 1996.

Druhé sídlo se nacházelo na adrese Na
Poříčí 17.

V současnosti se nakladatelství Grada nachází v Holešovicích, ulice U Průhonu 22.
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Příloha č. 5: Vybraná, vizuálně výrazná loga edičních řad

edice Manažer

edice Psyché

edice Poradce pro praxi
edice Prosperita firmy

edice Sestra

edice Děti a sport

edice Fitness – síla – kondice

edice Iniciace

edice Výtvarný kurz

edice Rady pro rodiče

edice Stavitel

edice Česká zahrada
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Příloha č. 6: Vybrané obálky publikovaných titulů

Tituly počítačové literatury, edice Snadno a rychle a Průvodce

Tituly oboru daně a účetnictví

89

Tituly literatury o religionistice a politologii

Tituly lékařské literatury, bez edičního zařazení

90

Překladové tituly edice Militaria

91

Tituly psychologické, první je odborná publikace z edice Psyché, druhá je populárněnaučná z edice Psychologie pro každého

Ceněné tituly z oblasti architektury

92

Příklady beletristické literatury značky Grada

Tituly edice Sociologie a Žurnalistika a komunikace

