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Úvod 

K n í h a j e nejstarším médiem na světě a jako taková výrazným způsobem ovlivnila 

dějiny a stejně tak tvaruje i současnost, a to i navzdory novým, modernějším a 

agresivnějším médiím, jako je periodický tisk, rozhlas, televize a od devadesátý let i 

internet. Přestože kniha neztrácí svou hodnotu, v poslední době se zdá, že její konkurence 

natolik sílí, že se budoucnost knihy zatemňuje. Jako ostatní média, i kniha se potřebuje 

zviditelnit. Jednou z možností nějaké podpory jsou časopisy, které vycházejí pravidelně a 

soustavně informují své čtenáře o knihách, které vyšly, o nakladatelích a dalších článcích 

knižní kultury. 

Kniha je podle definice „prakticky od vynálezu písma stálý průvodce člověka, 

historicky vzniklý a vyvíjející se způsob uchování sémantických informací v podobě 

rozsáhlejšího textu či obrazů, které vytvářejí jak tematický, tak i výtvarný komplex 

tvůrčích nápadů a jejich profesionálního provedení."1 Podle mnohem jednodušší definice 

je kniha prostě nejlepším přítelem člověka. Radí, pomáhá, těší, baví, činí nás veselými, 

nebo naopak smutnými a v neposlední řadě i vzdělává. Provází nás po celý život - nejprve 

dítě poslouchá pohádky, poté je samo čte. Pro žáka se kniha stává zdrojem poznání, pro 

studenta poté nepostradatelným společníkem. I dospělý, již dostudovaný člověk, vezme 

často knihu do ruky, aby se něco dozvěděl. 

Ke knihám mám blízký vztah již od dětství a zajímá mě nejen četba samotná, ale 

i vše ostatní, co s knihami a knižní kulturou souvisí. 

Jako téma své bakalářské práce jsem proto zvolila časopis Knižní novinky, který 

podporuje knihu v jejím boji s ostatními médii a tím plní výše zmíněnou funkci, knihu 

zviditelňuje. Svým obsahem poskytuje knižnímu trhu podporu, která se v moderním světě 

moderních technologií stává nepostradatelnou. 

V této práci se pokusím zhodnotit přínos Knižních novinek knižnímu trhu. Vezmu 

v úvahu důležité články knižního řetězce, bez nichž by zaprvé žádná kniha nevznikla a 

pokud ano, nikdy by se nedostala ke svým čtenářům. Těmito články jsou samozřejmě 

nakladatelé, knihkupci a další neméně důležité součásti knižní produkce (literární agentury, 

autorské organizace apod.). 

Předchůdcem Knižních novinek byly Nové knihy. Přerod z Nových knih na Knižní 

novinky byl složitý a poměrně bolestivý a neobešel se bez soudních sporů, obviňování a 

1 OSVALDOVÁ, B„ HALADA, J. a kol., str. 30. Praktická encyklopedie žurnalistiky, 2. vyd. Praha: Libri, 
2002, sir. 89-90. 
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dalších nepříjemných událostí. Právě toto období (konec Nových knih a začátek Knižních 

novinek) j e opředeno řadou nepravdivých informací. Ve své bakalářské práci si dávám za 

úkol toto období osvětlit a veškeré informace o něm co nejvíce zpřesnit. 

Budu sledovat vývoj Knižních novinek od prvních čísla prvního ročníku až do 

ročníku zatím posledního, tedy pátého. Toto periodikum totiž prošlo během pěti let 

určitými změnami, vývoj zaznamenal nejen obsah, ale také grafická stránka časopisu. 

Nakonec se pokusím zhodnotit, zda to byly změny k lepšímu, nebo k horšímu. Budu také 

zkoumat, jakou měrou je obsah časopisu ovlivněn svým vydavatelem, tedy Svazem 

českých knihkupců a nakladatelů, a jeho zájmy. Budu se též soustředit na jeho vazby na 

další média, především na Český rozhlas. 

Jak jsem již zmínila, internet se stává stále významnějším a mocnějším médiem, 

což je dáno především jeho nesmírně rychlým tempem a snadnou dostupností. Aby Knižní 

novinky obstály v konkurenci dalších periodik podobného zaměření, měly by se také 

prezentovat na síti. Zjistím, jak dalece a jak rychle dokáže tento časopis jít s moderní 

dobou a zda umožňuje svým čtenářům alespoň částečný přístup ke svým materiálům on-

line. 

Právě konkurence Knižních novinek bude také součástí mé práce. Je jí například 

týdeník Knihy, který vychází již od roku 1991, a který má své webové stránky na 

www.portalknihy.cz. Dalším časopisem podobného zaměření je měsíčník K Revue, který 

vychází v dvacetitisícovém nákladu a je šířen zdarma prostřednictvím knihkupecké sítě ke 

čtenářům. 

Ve své bakalářské práci jsem k objasnění role a postavení Knižních novinek na 

současném knižním trhu zvolila metodu obsahové analýzy, a zároveň i metodu komparace 

ve vztahu k ostatním mediálním subjektům, které tu dnes působí a představují jak 

přirozenou součást komunikačního řetězce mediálního zpodobnění knihy, tak i zákonitou 

konkurenci Knižním novinkám. 

Věřím, že má práce přispěje k upevnění pozice Knižních novinek na českém 

mediálním trhu a dokáže, že její místo na tomto t rhuje nezastupitelné. 
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1. Zaměření časopisu Knižní novinky 

Knižní novinky jsou celobarevným čtrnáctideníkem českého knižního trhu. Vydává 

jej Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Toto periodikum je určeno zejména pro 

knihkupce, knihovny, nakladatele a samozřejmě pro všechny čtenáře knih. Knižní novinky 

vychází hlavně pro lidi, kterým je kniha něco více než nejlepším přítelem. Je jejich 

zdrojem obživy. Tištěná kniha je na rozdíl od rukopisů v Evropě již od samého začátku 

obchodním artiklem. Už od 15. století se tiskaři, nakladatelé a knihkupci zajímají o 

velikost trhu a svém podílu na něm, o nejprodávanějších titulech, nových tržních 

příležitostech, o obchodování s knihami za hranicemi jednotlivých územních celků (tyto 

informace jsou nezbytné pro jejich přežití v obchodním světě). Obchod s knihami byl také 

základem vzniku knižních veletrhů v Lipsku a ve Frankfurtu nad Mohanem.2 A v dnešní 

době jsou knihy „mediální průmysl jako každý jiný".3 

Hlavním cílem časopisu Knižní novinky je přinášet kvalitní informace o knižní 

produkci doma i ve světě. Odborníkům poskytuje informace důležité pro provoz jejich 

podniku, laikům zase nabízí pohled do zákulisí procesu vzniku knih. Než totiž dostane 

jakoukoli knižní publikaci do rukou čtenář, prochází tato kniha dlouhým procesem, na 

jehož počátku stojí autor a jeho nápad, a na jehož konci je právě čtenář, odnášející si knihu 

z obchodu, popř. z knihovny. Tento proces obstarává komunikační řetěz autor - dílo -

nakladatel - knihkupec - čtenář4, přičemž tyto jednotlivé články jsou více či méně úzce 

propojeny. Snad nejdůležitější a téměř neměnnou částí je v průběhu celý pěti let vycházení 

Knižních novinek bibliografie. Slovo bibliografie pochází ze dvou řeckých slov, biblion, 

což znamená kniha a grafein, což je slovo. Je to tedy „označení soupisu tištěných 

literárních, pramenů, tj. novin, časopisů, článků, knih apod. doplněný bibliografickými 

údaji".5 

2 CÍSAŘ, JAROSLAV: Výroční konference IBF a odborný seminář - Měnící se trhy v Pekingu. Knižní 
novinky. 18. 7. 2005, roč. IV, č. 13 - 14, str. 20. 
3 BURTON, G., JIRÁK, J.: Úvod do studia médií, 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001, str. 33. 
4 HALADA, Jan: Člověk a kniha, úvod do nakladatelské specializace, 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993, str. 
28. 
5 OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. a kol., str. 30. 
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2. Hlavní nástroje knižní kultury 

2.1. Nakladatelství 

Funguje jako kulturní, společenská a ekonomická organizace, která vydává 

především neperiodické publikace a tyto publikace leckdy i rozšiřuje. Podle zahraničních 

slovníků jsou nakladateli ti, kdo vydávají či prodávají knihy. Ačkoli základním 

předpokladem je přijmout fakt, že kniha je zvláštní druh zboží, nakladatelé jsou také 

obchodníci a musí podle toho jednat. Vždyť právě kniha se stala „prvním masově 

vyráběným produktem".6 

Není nutným pravidlem, že dobrý nakladatel musí mít na vydávání knih patřičné 

odborné vzdělání. Stejně dobře může úspěšnému nakladateli posloužit titul z jakékol i 

vysoké školy, klíčové ovšem není ani to. Jako každý podnikatel, i nakladatel musí být 

vlastně manažer. 

„Dobrý nakladatel by se měl tedy vyznačovat vztahem ke knize, knižní kultuře, 

umět se ve světě knižní kultury pohybovat, mít alespoň dílčí znalosti celé problematiky 

v rámci procesu vzniku knihy a dobře ovládat některou z jejich částí".7 Aby bylo 

nakladatelství úspěšné, musí se nějakým způsobem profilovat. Je tedy důležité mít jasné 

vědomí o svém zaměření, tzn. soustředit se na určitou oblast knižní produkce, kterou 

skupině čtenářů přes knihkupce nabízí. 

Samozřejmě, že znalost knižního trhu vyžaduje určitou znalost tržní ekonomiky. 

Jako u každého j iného zboží, aby se kniha dobře prodávala, potřebuje reklamu, která 

pohlcuje až dvacet procent celkových nákladů. Na začátku devadesátých let dvacátého 

století se však u prvních českých nakladatelů, kteří po revoluci začínali se soukromým 

podnikáním tento fakt setkával se značným nepochopením, ba přímo s nedůvěrou. 

Představa, že „dobrou knihu" si čtenář sám vyhledá, přežívala nejméně do poloviny 90. let. 

Jen postupně si nakladatelé, knihkupci, ale i autoři zvykali zviditelňovat své „výrobky", a 

to většinou velmi tradičním způsobem na stránkách zavedených periodik nebo maximálně 

prostřednictvím rozhlasových pořadů. Autogramiády, reklamy v metru a další prostředky 

k propagaci knihy uváděli nakladatelé k životu jen velmi pomalu a ztěžka.8 

Přání každého nakladatele j e jasné a zcela pochopitelné: Aby každá kniha byla 

úspěšná, uhradila svému nakladateli náklady a přinesla zisk. „To předpokládá kvalitní 

ediční plán, dobře rozvržený a profilovaný, zaměřený na potenciální kupce a spolehlivé a 

6 McLUHAN, Marshall: Jak rozumět médiím, 1. vyd. Praha: Odeon, 1991, str. 114 . 
7 HALADA, Jan, s. 56. 
8 SMEJKALOVÁ, Jiřina: Kniha (k teorii a praxi knižní kultury), 1. vyd. Brno: Host, 2002. str. 155. 
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schopné distributory a knihkupce. Nakladatel musí znát nejen své čtenáře, ale i své 

knihkupce a všechny prodejce. Nakladatel by měl znát i takové podružnosti ve vztahu ke 

knihkupcům, jako je například umístění knihkupectví, jak knihkupec pracuje s j e h o 

reklamními materiály, jaké má zásoby, jaké od něho dostává informace a jak s nimi 

pracuje. V distribuci knih volí nakladatel přímý nebo zprostředkovaný kontakt od stolu, 

musí však být informován a informovat,"9 protože i ve světě knižní kultury mají kvalitní 

informace cenu zlata a jsou zdrojem úspěchu. 

Musí mít vytvořenou mobilní organizaci svého podniku, vypracovat si image, být 

„viditelný", znát konkurenci, mít pevný ediční plán a též kvalitní spolupracovníky10 a též 

jistou a nepříliš malou dávku vytrvalosti a entuziasmu. 

2.2. Knihkupci 

Už ve chvíli, kdy vznikaly první knihy a jejich opisy, objevovala se též první 

knihkupectví. Knihkupcům tedy nelze upřít klíčový význam v celém komunikačním 

řetězci. I když knihkupectví je , j e n " obchod s knihami, i knihkupectví má svá specifika, 

j imiž se odlišuje od ostatních obchodů s jakýmkoli jiným zbožím. Stává se více a více 

nutností, aby se profilovala nejen nakladatelství, ale právě i knihkupectví. Specializace 

pomocí části svého sortimentu je totiž v současnosti velice důležitý předpoklad úspěšné 

knihkupecké činnost i ." 

Aby byl knihkupec úspěšný musí v konkurenci svých kolegů při počátku své 

činnosti dbát na pečlivé zvolení polohy budoucího knihkupectví, vybrat si kvalitní a 

kompetentní personál, musí si zajistit široký sortiment v nabídce titulů a případně i věnovat 

více finančních prostředků na reklamu. Důležité je pravidelné doplňování knihkupectví 

novým zbožím podle potřeby, většinou několikrát do týdne. 

1 pro něho je, jak již bylo řečeno, „důležitá specializace, profilace nakladatelství, 

cílená informace zákazníků a snaha vybudovat si okruh stálých zákazníků, přičemž nesmí 

opomíjet snahu získávat klienty nové. Stálý zákazník, který se například při nákupu 

soustřeďuje pouze na jediný žánr, se může stát pod „vedením" svého knihkupce 

potenciálním kupcem i j iného žánru. Vzdělaný knihkupec se vztahem ke knize ve všech 

9 HALADA, Jan, s. 61. 
10 HALADA, Jan, s. 55. 
11 HALADA, Jan, str. 71 
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jejích podobách je naprosto nezbytným předpokladem dalšího úspěšného vývoje v knižní 

kultuře."12 

Míst, kde se dají knihy prodávat, a kde se také skutečně prodávají, je celá řada. 

Vedle klasických kamenných obchodů, tedy knihkupectví, jsou knihy k dostání 

v obchodech velkých obchodních řetězců, tedy supermarketů a hypermarketů (zde je 

občas problém cena knihy, která bývá tak nízká, že vyvolávají nevoli klasických 

knihkupců), nijak neobvyklý ovšem není ani prodej knih u stánků, tedy prodej pultový. 

„Knihkupci se shodují v tom, že pultový prodej stánkařů má lepší pozici, ceny jsou u nich 

hůře kontrolovatelné a porovnatelné, nabízejí v podstatě jen atraktivní tituly (...) a chybí 

znalost nabízeného zboží a profesionální vztah ke knize."1" Tato neznalost knižní produkce 

jako celku a též chybějící profesionální vztah ke knize se ovšem zdá být spíše nevýhodou, 

protože stále ještě existuje mnoho čtenářů, kteří si raději zajdou do tradičního 

knihkupectví, odkud si kromě vybrané knihy mohou odnést i profesionální názor 

knihkupce na zboží, které si právě zakoupili a též určitý požitek z kulturního prostředí, 

které se snaží každý dobrý knihkupec ve svém obchodě vytvořit. Vždyť některá 

knihkupectví se stávají středisky kultury, kde probíhají autogramiády, autorská čtení a 

další doprovodné programy. Právě nekultumí prostředí stánků s knihami může být chápáno 

jako další nevýhoda. 

Nepříliš komerčně úspěšné knihy zase bývají po nějaké době k nalezení 

v antikvariátech. 

Jednou samostatnou kapitolou jsou obchody s levnými knihami. Mimořádně 

úspěšných podnikem se v posledních letech stal obchod Levné knihy KMa. Svou činnost 

zahájil v roce 1996, společnost s ručením omezeným vznikla v roce 2000. Jan Maivald 

ovšem není jen knihkupec, nýbrž i nakladatel. Společnost Levné knihy KMa, s. r. o. se 

zaměřuje na beletrii (prózu i poezii), knihy pro děti a mládež, literaturu pro volný čas 

(hobby, sport, kuchařky, naučné příručky), na literaturu faktu, knihy non-fíction, memoáry 

a též na literaturu z oboru pedagogiky a školství, tedy skripta, slovníky, jazykové příručky 

a samozřejmě učebnice.14 V současné době má po celé České republice (i na Slovensku) 

téměř třicet obchodů, z toho se osm prodejen nachází přímo v centru Prahy. 

12 HALADA, Jan, str. 72. 
13 HALADA, Jan, str. 70. 
14 ALMANACH LABYRINT, Levné knihy KMa. Poslední aktualizace neuvedena (cit. 22.4.2006). Dostupné 
z WWW http://www.almanachlabyrint.cz/nakladatelstvi/585/levne-knihy-kma-s-r-o/. 
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Podnik, který skupuje neprodaný náklad nových knih od vydavatele a toto zboží 

pak prodá za zlomek původní ceny, je samozřejmě trnem v oku mnohých knihkupců i 

nakladatelů, snad i proto, že Levné knihy jsou velmi úspěšné v tom, co dělají. 

I když se Levné knihy v mnohém vymykají ostatním knihkupectvím, časopis Nové 

knihy j e zařadil mezi svou pravidelnou rubriku o knihkupectvích: 

„Jak vypadá prodejna Levných knih? Asi jako hypermarket - na paletách jsou 

navezeny stovky jednotlivých titulů a můžete kolem nich chodit, číst, překvapeně zírat, že 

to, co jste si chtěli kdysi koupit, je najednou tady za cenu baťovskou. K tomu všemu hraje 

hudba, neboť Levné knihy se začaly specializovat i na hudební nosiče, mezi kterými se také 

někdy najde perla. A že je to do Prahy pro někoho daleko? Není problém: pobočky 

Levných knih rostou jako houby po dešti v každém větším městě. A tady pozor na jednu 

zvláštnost: ačkoli by se zdálo, že všude musí být stejný repertoár, není tomu tak. Leckde 

najdete speciální titul, kletý má jen určitá prodejna. A personál? (...) V Levných knihách 

jsou to, zdá se, brigádníci, jejich náplň ,,černých Petrů" je jasná. V takovém množství 

titulů totiž poradit a vyznat se musí každý sám za sebe. A to je klasické dobrodružství a 

hledačství, platící pro všechna knihkupectví... A týdeník Nově kruhy? Ten tady 

nečekejte. "'5 

2.3. Časopisy 

Nástrojem knižní kultury a knižního obchodu jsou vedle nakladatelských organizací 

i časopisy, zaměřené na širokou čtenářskou obec, na nakladatele, knihkupce, a další 

odborníky spojené s těmito profesemi apod. Tyto časopisy vycházejí v každé zemi, kde 

existuje knižní trh. Například v Německu vychází Borsenblatt, ve Francii Livres Hebdo, ve 

skandinávských zemích Boken apod., dále vycházejí odborné mezinárodní časopisy jako 

European Bookseller, Logos aj. Tato periodika se zabývají nejen vztahy mezi nakladateli a 

knihkupci, ale i mezi knihovníky a knihovnami, autory, a mají pochopitelně také silné 

vazby na tisk, tiskárny a vše ostatní, co je nějakým způsobem propojené s knižní 

kulturou.16 

U nás patří mezi takto orientované časopisy kromě Knižních novinek také dnes j iž 

neexistující Knihkupec a nakladatel, dále Knihy, K Revue1 aj. 

15 JAREŠ, Michal: Knihkupectvím... .Nové knihy. 13. 12. 2000, roč. 40, č. 50, str. 6. 
16 HALADA, Jan, str. 43. 

1 Viz kapitola Konkurence Knižních novinek. 
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2.3.1. Knihkupec a nakladatel 

Časopis Svazu českých knihkupců a nakladatelů je dalším významným počinem 

SČKN. Na rozdíl od Nových knih a Knižních novinek byl tento měsíčník určen výhradně 

pro nakladatele a knihkupce, protože obsahoval především důležité informace z knižní 

produkce a více než na grafickou úpravu se zaměřoval na přinášení nosných informací, 

které jsou pro každého profesionála z oblasti knižního trhu nepostradatelné. 

Knihkupec a nakladatel (dále jen KaN) byl založen roku 1893 jako Knihkupecký 

oznamovatel. V posledních ročnících zde byla stejně jako v KN šéfredaktorkou Olga 

Vašková. Do redakční rady patřili Jaroslav Císař, Vladimír Pistorius, Aleš Zach, Jan 

Kanzelsberger aj. Jednotlivá čísla mají kolem sedmnácti stran a jak již bylo řečeno, 

obsahují hlavně text. Prodejní cena KaN je třicet korun, pro členy SČKN je ovšem zdarma. 

KaN si všímá ostatních časopisů o knižním trhu a uveřejňuje své názory na ně. 

Většina materiálů přináší fakta o knižním trhu, např. o českém dovozu a vývozu knih, KaN 

se pokouší řešit alespoň teoreticky problematiku registračních pokladen, informuje o 

autorském zákoně a problémech s ním spojených, zabývá se knihkupeckými profesními 

sdruženími, uveřejňuje i rozhovory, ovšem většinou na hodně odborná témata apod. 

Pravidelnou rubrikou jsou informace z činnosti SČKN, kde informuje o schůzích 

představenstva, jednáních s literárními agenturami, upozorňuje na valné hromady, dále 

představuje nové členy Svazu apod. 

Poslední číslo ročníku VI (XX) přináší obsah celého tohoto ročníku, který je řazen 

abecedně podle autorů jednotlivých příspěvků. 

Poslední číslo časopisu vyšlo v březnu v roce 2002. 

Svým zaměřením nebyl Knihkupec a nakladatel přímým konkurentem Knižních 

novinek, spíše je svými informacemi vhodně doplňoval. 

2.4. Autorské organizace 

Tyto organizace svým vlivem přispívají k šíření knižní kultury. I ony působí po 

celém světě, j e j ich celá řada, některé jsou vlivné, jiné zcela bez vlivu. V České republice 

je asi nejvýznamnější organizací Obec spisovatelů, existuje jich ovšem mnohem více. 

Dalšími významnějšími jsou například PEN klub, AIEP (sdružující autory detektivní 

literatury), KALF (Klub autorů literatury faktu) aj. 
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2.5. Literární agentury 

Literární agentura j e jakýmsi zprostředkovatelem. V dnešní době získává na důležitosti, a 

to především proto, že jsou většinou majiteli autorských práv. Nejdůležitější literární 

agenturou v České republice je DILIA, divadelní a literární agentura, která byla založena 

již v roce 1949. DILIA j e občanským sdružením autorů a dalších nositelů autorských práv. 

Hlavním předmětem jej í činnosti j e zajišťování ochrany autorských práv. Základní činnosti 

DILIA se dělí na kolektivní správu (vykonává kolektivní správu autorských práv a práv 

souvisejících s právy autorskými v návaznosti na oprávnění udělené Ministerstvem kultury 

ČR a v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona) a agentům (při které 

zprostředkovává uzavírání licenčních smluv na užití děl českých a zahraničních autorů).17 

2.6. Hlavní nástroj knižní politiky 

2.6.1. Kolik má stát kniha? 

Cenu knihy můžeme považovat za nejdůležitější nástroj knižní politiky. Do cen se 

promítá ambivalentnost vztahu kniha jako kulturní zboží a kniha jako zboží. V ceně se 

přirozeně promítají nejen výrobní náklady, knihkupecký rabat, vlastní režie, autorské 

honoráře, propagace, zisk či ztráta, ale i ekonomická situace společnosti a solventnost 

zákazníka. Proto každý jen trochu zkušený nakladatel i knihkupec stále s cenou pracuje18 

(viz níže). 

V roce 2004 vyšel dlouho očekávaný pátý díl Harryho Pottera s názvem Hany 

Potter a Fénixův řád od Joarme K. Rowlingové. KN přinesly informace o vítání nového 

příběhu čarodějnického učně, ale také se zmínily o tom, co dělá starosti hlavně menším 

knihkupcům, tedy o neexistenci pevně stanovené ceny jakékoli knihy u nás. 

V současné době je to tak, že nakladatel a knižní obchod spolu s knihkupci mají 

možnost s cenou knihy celoročně pracovat. Dříve byla cena pevně stanovena, od roku 1990 

přestávala být postupně u nás uváděna. Předtím byly u nás „ceny směrné, tj. podle 

stanoveného sazebníku, limitní, zvýšené či snížené v procentech, a to podle druhu 

literatury, a ceny volné, s větší tolerancí směrem nahoru."19 V roce 1992 se opět změnila 

situace v uvádění cen knih. Po diskusích okolo volných cen, nadprodukci titulů a značné 

libovůli prodejců začali někteří nakladatelé otiskovat tzv. doporučené ceny, aby tím 

zabránili nekontrolovatelným spekulacím. Ve světě jsou uplatňovány odlišné přístupy 

17 DILIA, divadelní a literární agentura. O nás. Poslední aktualizace 31.10.2004 (cit. 8.4.2006). Dostupné 
z WWW: http://www.diha.cz/view.php?cisloclanku=2004103101. 
18 HALADA, Jan, str. 47. 
19 HALADA, Jan, str. 47. 
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k cenám knih, v některých zemích jsou zachovány pevné ceny knih, např. v Německu, 

jinde se uplatňuje tolerance, např. ve Francii apod."0 

Nelze předpokládat, že každá kniha najde svého čtenáře, že se prodá, jen část knih 

se prodá velmi rychle, část zůstává na skladě a postupně se expeduje a někdy prostě ani 

expedici nelze uskutečnit a kniha zůstane na skladě dlouhodobě. Skladovací prostory 

přitom nelze rozšiřovat, je nutné z nich např. platit nájem apod. Také v knihkupecké síti 

zůstávají tituly, které se potom postupně stahují do skladů a časem se celý zbylý náklad 

odepíše a zmakuluje z důvodu naprosté neprodejnosti. Jednou z cest, kdy lze ještě knihu 

zachránit před zničením, je zlevněná cena a rozprodej za výhodnou cenu těm čtenářům, 

kteří o ni projeví zájem. Proto je nutné v oblasti distribuce a rozšiřování knih neustále 

s knihou pracovat, včas reagovat na všechny proměny na knižním trhu a pokusit se 
2J r ' ř / 

z produkce co nejvíce prodat. Systém cen, které se dají upravovat podle aktuální situace 

na knižním trhu, má tedy i určité výhody. 

2.6.2. Bitva o l larryho Pottera 

„Vítání nového Harryho Pottera aneb Cenová válka o pátý (i šestý) díl jeho dobrodružství 

,, První minutu po půlnoci mohly být na český knižní trh uvedeny první svazky 

pátého dílu septalogie o Harrym Potterovi. Pro natěšené zákazníky knihkupectví také 

začala možná nepostřehnutelná svízel, která je ale spíš potěšila. Cenu doporučenou 

nakladatelstvím Albatros, jež byla nepoměrně vyšší než u předchozích svazků, ale zase 

ospravedlnitelná neobvykle velkým rozsahem posledního pokračováním dobrodružství 

malého čarodějnického učně, tentokrát všichni nedodržovali. Sekretariát SČKN byl 

bombardován zprávami od rozhořčených knihkupců, kolik s cenou klesly různé obchodní 

řetězce (nejníže se prý cena zastavila na 299 Kč), což menší knihkupce poškozuje. Ocitli 

jsme se opět u stále se vracejícího problému, na který Úřad pro hospodářskou soutěž 

v Brně nechce ani slyšet, ale který se řeší v devíti ze stávajících patnácti členských zemích 

Evropské unie poměrně jednoduše. Východisko se nazývá systém pevných cen. "22 

Podobná situace se opakovala také v závěru roku 2005, kdy vyšel již šestý díl 

Harry Potter a princ dvojí krve. Někteří knihkupci dokonce nedodrželi datum uvedení na 

trh a svým zákazníkům poskytli další příběh Harryho Pottera o několik dnů dříve. Datum 

uvedení na trh bylo nakladatelstvím Albatros stanoveno na 19. prosince 2005. Pouze 

členové Klubu mladých čtenářů měli mít nárok na šestý díl o týden dříve než bylo 

20 HALADA, Jan, str. 60. 
2 ' HALADA, Jan, str. 61. 
22 CÍSAŘ, Jaroslav: Vítání nového Harryho Pottera aneb Cenová válka o pátý díl jeho dobrodružství. Knižní 
novinky. 22. 3. 2004, roč III, č. 5-6, str. 6. 

16 



naplánováno uvedení pro volný trh. Na tuto situaci reagovali s nelibostí hlavně prodejci, 

kteří měli na tzv. potterovskou noc připravený doprovodný program pro děti a vůbec 

všechny fanoušky Harryho Pottera, ale samozřejmě také nakladatelství Albatros, které na 

svých stránkách vyjadřuje lítost nad tím, že předčasné uvedením knihy Hany Potter a 

princ dvojí krve na trh „pokazilo především dětským čtenářům zážitek z dlouho a napjatě 

očekávaného vydání knihy".23 

Samozřejmě nastal i zřejmě již očekávaný problém s cenami. Doporučená cena byla 

450 Kč, pro členy klubu byla připravena třináctiprocentní sleva. Velké obchodní řetězce 

(Ahold) prodávaly šestý díl Harryho Pottera až o sto korun levněji. V obdobím před 

Vánocemi 2005 nastala tedy paradoxní situace, kdy například v nákupním centru Galerie 

Butovice bylo možno zakoupit Harryho Pottera v knihkupectví Klokan" za cenu 450 Kč a 

stačilo posunout se o cca padesát kroků a v Hypernově byl šestý příběh o Čarodějnickém 

učňovi k dostáni o sto korun levněji. 

Již tento jediný příklad knihy Harry Potter a problémy s jeho cenou je dostatečným 

důkazem, že je nutné najít určitou shodu mezi nakladateli a prodejci knih. 

Problémy s cenou, která není pevně stanovena, se ovšem objevovaly již dříve. 

Například v měsíčníku Knihkupec a nakladatel vyšel tento příspěvek, jehož autorem je 

Rudolf Pěnkava: 

,, Obchodní řetězce versus knihkupci 

Už dlouhodobě se na knižním trhu objevuje nápadné zvýhodňování obchodních 

řetězců oproti běžným knihkupcům. 

Knihkupci nakupují knihy se slevou 24-30 % z doporučené prodejní ceny od 

distributorů či nakladatelů. S knihami pak dále pracují a neprodané výtisky jdou ve většině 

případů na jejich vrub. Obchodní řetězce nakupují s minimální slevou 35 % plus dalšími, 

nap. množstevními slevami. Přitom dodavatelé musí sami knihy dodat do regálů, udělat 

vlastní inventuru (knihy jsou zde pouze v komisním prodeji či s volnou remitendou), tedy 

bez rizika prodávajícího. (...) Nejsem proti konkurenčnímu prostředí, které k současnému 

23 PIVOŇKA, Jan: Vyjádření nakladatelství Albatros k předčasnému zahájení prodeje knihy Harry Potter a 
princ dvojí krve. Poslední aktualizace 15. 12. 2005 (Cit. 10. 4. 2006). Dostupné z WWW 
http://www.albatros.cz/servis/view.php?cisloclanku=2005121501. 

" Tato provozovna již byla zrušena. 
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systému neodmyslitelně patří, ale zneužívání postavení řetězců se stává neúnosné a téměř 

likvidační pro běžná knihkupectví. "2A 

Vyřešení tohoto problému je a bude během na dlouhou trať. 

24 PĚNKAVA, Rudolf: Obchodní řetězce versus knihkupci. Knihkupec a nakladatel. 13. 12. 2001, roč. VI 
(XX), č. 12, str. 17. 
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3. Nové knihy - předchůdce Knižních novinek 

Nové knihy" (dále jen NK) vycházely čtyřicet jedna let (tedy od roku 1960). Šlo o 

týdeník čtenářů, nakladatelů, knihkupců a knihovníků a vydavatelem byla dnes j iž 

neexistující společnost Lira Agentura s. r. o. se sídle v Praze. Šéfredaktorkou byla 

v posledních dvou letech Zuzana Fialová. NK měly kolem třiceti stran a cena časopisu byla 

12,50 Kč, přičemž speciální číslo stálo o pět korun více. Průměrný náklad Nových knih byl 

okolo pěti tisíc, ve svých úspěšnějších dobách vycházel však i v pětinásobném množství. 

Obsah NK se značně lišil od obsahu jejich nástupce, časopisu Knižní novinky. Tím 

nejpodstatnějším rozdílem byly asi knižní recenze. Každé číslo jich obsahovalo kolem 

dvaceti (spíš více) a byly rozděleny do třech kategorií: Non-fiction, Literatura pro děti a 

mládež a Beletrie. Recenze na právě vycházející knihy byly celkem rozsáhlé a strany 

s recenzemi graficky velmi pečlivě zpracované. 

Nechyběly ovšem ani rubriky, které se s menšími či většími změnami zachovaly i 

v KN. Četba na pokračování, úvahy, rozhovory, ediční plány byly součástí NK. 

Periodikum obsahovalo též Diář, kde upozorňovalo na důležité kulturní události 

v aktuálním týdnu, tipy na knihy od čtenářů. Nejdůležitější a pravidelnou součástí byla 

Bibliografie - knihy v prodeji s členěním podobným, s jakým se čtenáři budou setkávat 

v Knižních novinkách. 

Důležitým a dosti výjimečným počinem byly vazby na Český rozhlas 3 - Vltava. 

Nové knihy přinášely podrobný program Vltavy, upozorňovaly na veškeré dramatické a 

literární pořady, které bude Vltava vysílat. S tím souvisela i rubrika Literárně-kulturní 

obrazovka, která avizovala zajímavé pořady, které byly k vidění týden po vydání 

aktuálního čísla NK. 

NK obsahovaly každý týden odkaz na elektronickou databázi na 

http://www.noveknihy.cz. Tyto internetové stránky jsou v současné době součástí 

elektronického knihkupectví Kosmas.cz. 

Po roce 1990 vycházely Nové knihy ve starých a dobře zajetých kolejích a 

nedokázaly dost rychle zareagovat na změny, které nové desetiletí přineslo. Dalo by se říci, 

že redakci chyběla nějaká konkrétní představa a časopis jel dále pouze setrvačností. 

111 V této práci jsem sledovala poslední dva ročníky Nových knih, tj. ročník 40 a 41. 
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V té době (v roce 1991) došlo k rozděleni Noxých ktúh. Vladimír Sůva, člen 

redakce Nových knih, založil nový konkurenční časopis, týdeník Knihy, který existuje 

dodnes. 

V roce 1995 vešel v platnost nový zákon (č. 37/1995 Sb.), Zákon o neperiodických 

publikacích. V § 3 tohoto zákona se říká, že vydavatel je povinen bezplatně a na svůj 

náklad odevzdat z každého vydání neperiodické publikace do 30 dnů ode dne vydání 

stanovený počet publikací (dále jen povinné výtisky) těmto příjemcům: (dva výtisky 

Národní knihovně České republiky, jeden výtisk Moravské zemské knihovně v Brně, jeden 

výtisk Vědecké knihovně v Olomouci, jeden regionální výtisk příslušné krajské knihovně 

podle sídla vydavatele. Zákon tedy snížil počet povinných výtisků, ale vydavateli ukládá 

povinnost od každé neperiodické publikace, kterou vydá, písemně nabídnout ke koupi 
v • ? S 

jeden výtisk knihovnám určeným vyhláškou MK CR, a to nejpozději do třiceti dnů. 

Knihovníci se zalekli množství oznámení, které by dostávali, a hledali jiný, efektivnější 

způsob řešení. Kontaktovali redakci Nových knih a začala dlouhá jednání s Ministerstvem 

kultury a také s nakladateli. Šlo o to, najít způsob, při kterém by se zefektivnila práce 

nakladatelů i knihovníků, a zároveň by byl dodržen zákon, tj. byla by splněna oznamovací 

povinnost. Na konci těchto jednání byly uzavřeny třístranné smlouvy, tedy smlouvy mezi 

třemi subjekty. Smlouva mezi knihovnami a No\ými knihami a mezi Novými knihami a 

nakladateli. Princip byl jednoduchý, nakladatel oznámil nový titul pouze Novým knihám a 

za to zaplatil poplatek, který se počítal podle vzorce počet knihoven x poštovné. SČKN 

hradil svým členům, kteří plnili nabídkovou povinnost prostřednictvím No\ých knih, 

padesát procent nákladů, což vyplývalo se smlouvy o spolupráci uzavřené mezi 

vydavatelem Nových knih a SČKN. Z této smlouvy vyplývalo, že v případě potíží nebo 

zastavení vydávání Nových knih, převezme vznikající bibliografickou databázi Svaz. Lira 

agentura byla dceřinnou společností Libereckých tiskáren, které jsou v současné době 

v konkurzu. 

Poslední ročník Nových knih, tedy ročník čtyřicet jedna, vycházel ze značnými 

obtížemi. Lira agentura. 

Těchto problémů si povšimla jiná média, např. měsíčník Knihkupec a nakladatel, 

ale také celostátní deník Mladá fronta DNES, který tématu v kritickém období (tedy konec 

2 5 Zákon ze dne 8. února 1995 o neperiodických publikacích. (Cit. 13. 5. 2006). Dostupné z WWW 
http://www.nkp.cz/pages/vveba_zakonpv_neper.htm. 
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roku 2001 a začátek roku 2002) věnoval dva rozsáhlejší příspčvkyIV Knihkupec a 

nakladatel pojal existenční problémy NK dokonce jako téma měsíce prosince. 

Na podzim roku 2001 tyto problémy kulminovaly. Poslední číslo NK vyšlo 17. 

října 2001, což bylo Číslo 42. Dne 27. listopadu roku 2001 obdrželi nakladatelé omluvný 

dopis od jednatele Liry Agentury Miroslava Mládka, ve kterém je ujišťoval, že o službu, 

poskytovanou Novými knihami, tedy o splnění nabídkové povinnosti, nepřijdou. Mezitím 

ovšem dostali výpověď všichni zaměstnanci Nových knih, což se stalo koncem října 

(údajně k 31. říjnu 2001)26, během jediného dne. Ludmila Nejdlová, další jednatelka Liry 

Agentury, odešla ve zlém ještě o něco dříve. 

Do konce roku 2001 vyšlo už pouze jedno číslo, spíše však torzo NK. Obsahovalo 

ale to nejpodstatnější, bibliografii vydaných titulů za poslední týdny roku 2001. 

SCKN, vědom si svých závazků, okamžitě zahájil jednání o převodu bibliografické 

databáze a samotného titulu NK. Lira agentura ovšem požadovala za odkoupení nezvykle 

vysokou částku. Svaz tomuto požadavku nemohl vyhovět. Mezitím se začali oba Mládkové 

(otec a syn) domlouvat s Literárními novinami. V březnu 2002 skutečně předali databázi 

Jakubovi Patočkovi z Literárních novin. 

Dalším plánem, který přicházel za těchto okolností v úvahu byl, aby se bibliografie 

stala přílohou některého z velkých deníků. Uvažovalo se o deníku Právo. V té době ovšem 

už bibliografii přebraly Literární noviny a o Právu se již dále nehovořilo. 

Nastala zmatečná situace. Nakladatelé mohli svá oznámení posílat od března 2002 

Literárním novinám, nebo obesílat devatenáct knihoven. O databázi vydaných titulů 

projevil zájem také dr. Vladimír Sůva a jeho týdeník Knihy. Zmínil se také o možnosti 

elektronické databáze. 

Knihovníci opět požádali o pomoc Svaz. Společným přáním bylo, aby již nikdy 

nemohlo dojít k této nepřehledné situaci, aby již nikdy nebyla bibliografická databáze 

v ohrožení. Svaz jejich návrh uvítal, protože on sám přispíval na tvorbu bibliografie ročně 

osmdesáti tisíci korunami a po neúspěšných jednáních s Lirou agenturou o tyto peníze 

nenávratně přišel. Bylo tedy i v zájmu Svazu, aby se podobná situace v budoucnu 

neopakovala. Nejschůdnějším řešením bylo založil vlastní titul. A tak vznikly Knižní 

novinky, jejichž první číslo vyšlo 2. dubna 2002. 

IV Viz příloha č. 4. 
26 CÍSAŘ, Jaroslav: téma měsíce: Týdeník Nové k n i h y - c o dál? Knihkupec a nakladatel. 13. 12. 2001, roč. 
VI (XX), č. 12. 

21 



Od roku 2000 existovala elektronická databáze vydaných titulů, byla to ovšem 

pouze obchodní databáze (mezi nakladateli a knihkupci). Začalo se uvažovat o jejím 

převedení na databázi veřejně přístupnou. 

SČKN měl v úmyslu postupně obnovit i databázi, o kterou přišli během sporů 

s Lirou agenturou. 

Nastaly další zmatky. Někteří nakladatelé posílali svá oznámení Literárním 

novinám, někteří Knižním novinkám, někteří do obou periodik, další nadále obesílali samy 

knihovny. Ki ihovny ovšem neměly s Literními novinami podepsanou žádnou smlouvu, na 

rozdíl od KN a jejich vydavatelem. Celá věc skončila tak, že Jakub Patočka zažaloval Svaz 

a KN. V jednáních mezi Jitkou Uhdeovou, předsedkyní představenstva SČKN a Jakubem 

Patočkou a jejich právními zástupci došlo nakonec ke smírnému řešení. Knihovníci do 

těchto potyček nevstupovali. 

Časem tedy došlo k urovnání nepřehledné situace na knižním trhu. Dnes mají 

Literární noviny sídlící v Brně každý týden v bibliografii okolo 60 titulů, měsíčně tedy cca 

250 knih. Knižní novinky mají každých čtrnáct dní většinou hodně přes 250, někdy i přes 

300 titulů, tedy zhruba dvakrát více než Literární noviny. Podle slov Olgy Vaškové ale 

není alespoň částečná bibliografie na škodu v žádném časopise. Čím více se o knižní 

kultuře mluví, tím lépe. 
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4. Knižní novinky 
4.1. Vydavatel časopisu KN 

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) byl založen v roce 1879 z podnětu 

takových nakladatelských velikánů, jako byli J. R. Vilímek, J. Otto a F. Topič, za účelem 

šíření českých knih a dodržování profesní etiky. Roku 1949 byl Svaz zlikvidován mj. na 

základě vydání Zákona č. 94/1949 Sb., o zrušení soukromého vydávání knih, a veškerý 

jeho majetek byl zabaven. 

V roce 1989, resp. 1990 obnovený Svaz na odkaz historické organizace vědomě 

navázal a vytkl si také za cíl hájit v tržních podmínkách společné profesní zájmy 

nakladatelů, distributorů a knihkupců. S tím souvisí i celá řada aktivit SČKN, které se 

členům poskytují zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. 

V současnosti má SČKN 287 členu (k datu poslední valné hromady SČKN 

5.11.2005, jej ich seznam je možno nalézt na webových stránkách, viz níže), z nichž zhruba 

dvě třetiny představují nakladatelé a zbývající třetinu knihkupci, distributoři i knihovny 

s vydavatelskými útvary. V Brně m á sídlo 23 členů, v Ostravě 8 členů, v Praze má SČKN 

163 členů v . V současné době počet členů klesá, protože nakladatelům neplynou z členství 

žádné velké výhody v porovnání s členskými příspěvky. Není divu, že se občas spekuluje, 

zda má existence SČKN nějaký smysl. 

Mezi knihkupci a nakladateli převládá názor, že SČKN by se především měl 

zaměřit na profesní problémy a pomoci vnést řád a etické principy do podnikání v knižní 

kultuře. Samozřejmě, že Svaz j e i od toho, aby přinášel informace nezbytné pro přežití 

mezi dalšími konkurenty na knižním trhu. Nositelem těchto informací jsou právě mj. 

Knižní novinky. 

V roce 1997 Svaz založil společnost Svět knihy (viz Svět knihy, s. r. o.). Od roku 

2003 j e členem Federace evropských nakladatelů (FEP) a též řádným členem Mezinárodní 

knihkupecké federace (IBF). Vle tech 1996 - 2002 spolupracoval i s Mezinárodním 

sdružením nakladatelů (IPA) se sídlem v Ženevě. 

4.1.1. Svět knihy s.r.o. 

Hlavní činnosti společnosti jsou zaměřené na propagační podporu českého knižního 

trhu a na vytváření obchodního prostoru pro české i zahraniční nakladatelské subjekty a 

firmy hraničních oborů. Hlavním předmětem podnikání společnosti je organizování 

v Údaje platné ke dni 5.listopadu 2005. 
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veletrhů v Praze a Brně a výstav v Jičíně a Prachaticích a dále prezentace českých 

nakladatelství v zahraničí. 

Na svých internetových stránkách www.sckn.cz uveřejňuje praktické informace pro 

své členy a zajímavosti nejen pro ně. Případný zájemce o členství zde nalezne podrobnosti 

o tom, za jakých podmínek je možno připojit se ke Svazu. Návštěvník stránek Svazu si 

může prohlédnout pravidelně (jedenkrát týdně) aktualizovaný žebříček nejprodávanějších 

knih. Na sestavování této „hitparády knih" jsou kladeny přísné požadavky z důvody jej í 

relevance a objektivity. Zájemce si může prohlédnou i žebříčky za uplynulé týdny, ba i 

roky. 

Webové stránky obsahují také větší množství odkazů na veletrhy a jiné akce 

spojené s knižní kulturou. 

4.2. První číslo 

Vůbec první číslo Knižních novinek spatřilo světlo světa 2. dubna 2002. Vyšlo 

v nákladu dvacet tisíc výtisků. Vydavatelem byl Svaz českých knihkupců a nakladatelů a 

šéfredaktorkou nového časopisu o knižní produkci se stala Olga Vašková. Doporučená 

cena Knižních novinek byla 2 Kč. Managerem a zároveň tajemníkem Svazu českých 

knihkupců a nakladatelů byl Jaroslav Císař. Jak Vašková, tak Císař jsou ve své funkci po 

celou dobu existenci Knižních novinek. 

Na titulní straně prvního čísla tohoto časopisu bylo to nejdůležitější z obsahu a 

fotografie nové knihy o Marilyn Monroe, Bohyně Mcirilyn Monroe od Anthonyho 

Summerse. 

Celá strana je černo-šedá s výraznými žlutými pruhy v horní části. Písmo titulní 

strany je bílé, žluté, nebo černé.VIV" 

Titulní strana obsahuje též údaj, kolik nových titulů najdeme v aktuálním čísle.Vi" 

Bibliografie je vytvořená datu 2.dubna 2002, tedy ke dni vydání. První číslo KN obsahuje 

221 nových titulů od 97 nakladatelů. 

Struktura časopisu: 

V úvodním slovu Jitky Uhdeové, předsedkyně Svazu českých knihkupců a 

nakladatelů, se dozvídáme o chystané struktuře časopisu: 

Vl Viz příloha č. 1. 
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1. část - Slouží nakladatelům, distributorům, knihkupcům, jejich zákazníkům a 

čtenářům a obsahuje propagační a reklamní materiály včetně textů o knihách. 

2. část - Přináší bibliografické údaje o knihách, které vyšly v předcházejících čtrnácti 

dnech. 

Jednotlivé knihy jsou seřazeny do tematických skupin: 

S Duchovní nauky 

S Ekonomika 

S Společenské vědy 

S Přírodní vědy 

S Zemědělství 

Technické vědy 

S Zdravotnictví 

^ Umění, hudba 

^ Učebnice 

S Sport a tělovýchova 

•S Jazykověda 

•S Krásná literatura 

S Literatura pro děti a mládež 

Tato část, nazvaná Bibliografie knih, nabízí též kontakty na nakladatele. Je stěžejní 

částí celého časopisu, nechybí v žádném čísle. Tematické skupiny jsou číslovány, např. 

zemědělství má číslo 04, zdravotnictví 08 apod. Některé skupiny byly zrušeny, např. číslo 

07 (Organizace práce), 11 (Tělovýchova a sport) také není příliš častá, dále byly zrušeny 

skupiny 06, 19, 20, 21, 22. Obzvláště během prvních měsíců a let fungování KN redakce 

vytvářela další a další podskupiny v závislosti na tom, které knihy zrovna vycházely. 

3. část - Rozhovory s autory, překladateli, knižními výtvarníky, knihovníky a dalšími 

zajímavými osobami z oboru. Má dále obsahovat informace o významných 

knižních událostech, jako jsou výstavy a veletrhy, o udělených cenách apod. 

Pravidelnou rubriku se stal Žebříček nejprodávanějších knih, který čtenář obvykle 

nalezne na poslední straně KN. Tato jakási hitparáda bere v úvahu tři kategorie 

1. Beletrie 

2. Naučná literatura 
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3. Literatura pro děti a mládež 

Žebříček nejprodávanějšich knih u knihkupců za období od 25.2 do 13.3. 2002. 

Nejúspěšnější tituly ve třech kategoriích:: 

Beletrie: 

Patrik Ouředník - Europeana - stručné dějiny dvacátého věku 

Naučná literatura: 

Ottův slovník naučný XXV. 

Literatury pro děti a mládež: 

J. K. Rowlingová - Harry Potter a kámen mudrců 

4.3. Žebříčky nejprodávanějšich knih 

4.3.1. O žebříčcích obecně 

Žebříčky nejprodávanější knih (nebo jakéhokoli lidského výrobku) nebo žebříčky 

obecně (například žebříček popularity politiků a známých osobností) jsou z hlediska 

čtenářů velmi zaj ímavé a atraktivní. Nenáročnou a přehlednou formou zdánlivě jasně 

ukazují jak si ten či onen stojí v porovnání s konkurencí. A právě zde spočívá problém. 

Jakékoli hitparády mají velký vliv na veřejné mínění, protože člověk má tendenci žebříčky 

přijímat j ako hotovou věc, jako něco, co je nezpochybnitelné a za všech okolností platné. 

Málokdo už se ovšem zajímá, jak jsou tyto žebříčky sestavovány, jak moc 

relevantní j sou a z kolika odpovědí pochází ten či onen žebříček. 

Žebříčky popularity máme možnost sledovat v médiích pravidelně. Jak je to 

s oblíbeností té či oné politické strany či jednotlivých politiků, se dozvídáme často, před 

volbami do poslanecké sněmovny či do senátu téměř denně. A pokud tento ukazatel 

popularity promluví proti některému politikovi příliš negativně, dotyčný se okamžitě ozve 

a napadne relevanci celého průzkumu, potažmo všech průzkumů obecně. 

Žebříčky prodejnosti jsou ovšem nejen zajímavé pro čtenáře, jsou hlavně naprosto 

nutné pro knižní obchod a jeho rozvoj. Bez údajů o prodejnosti knih se trh nemůže pořádně 

rozjet. Jsou vodítkem jak pro knihkupce a jejich objednávky, tak pro většinu zákazníků 

knihkupectví. Nakladatelé by se společně s knihkupci měli intenzivně zajímat o tato data, 

j inak vynakládají mnoho svého úsilí zbytečně, nemohou ani porovnávat svoji nabídku. 

Důležitost dat o prodejích knih se zvýšila se vznikem nadnárodních vydavatelských 
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gigantů, kteří působí na mezinárodním trhu a dominuji na hlavních národních trzích jak při 

produkci knih, tak při jejich prodeji.27 

4.3.2. Stručná historie žebříčků prodejnosti 

Historie žebříčků o prodeji zboží sahá do roku 1929, kdy A. C. Nielsen začal 

vyhodnocovat a statisticky zpracovávat podklady o prodeji zboží od amerických 

obchodníků. Postupně se tento systém stával stále propracovanějším a dokonalejším, až 

došlo k j e h o zpracování za pomoci počítačů. Vyhodnocování dat o prodejích 

rychloobrátkového zboží se postupně šířilo i do dalších oblastí: prodejů léčiv, vína aj. 

Knižní obor, a to nejen ve Velké Británii a v ostatních knižně vyspělých zemích, 

disponoval na konci 20.století jednou obrovskou předností - identifikátorem v podobě čísla 

ISBN a z něho dovozovanými čárovými kódy.28 Dnes zase zjišťujeme, že několikero 

vydání jediného titulu může způsobit zmatek ve vytváření žebříčků, protože každé toto 

jedno vydání má své vlastní ISBN. 

4.3.3. Využití údajů získaných ze žebříčků o prodejnosti 

Data získaná z knižních žebříčků mají široké využití a jsou potřebná pro všechny 

články knižního řetězce. Nakladatelé si podle nich stanovují svou vydavatelskou strategii, 

protože j im umožní odpovědět na otázky, jaký je podíl daného žánru na trhu a zda tento 

podíl roste, či se snižuje, co je prodejné a za jakou cenu, jaká je životnost titulů daného 

žánrů na trhu, které firmy jsou na trhu vůdčí, kteří autoři se nejlépe prodávají, kteří noví 

autoři vstoupili na trh, jakou mají tito (a vůbec všichni) autoři na trhu cenu, jak s nimi 

pracuje konkurence atd. Dodavatelé zase získávají vodítko o rychlosti prodeje titulů 

zákazníkům, o přezásobení či naopak nedostatku příslušných titulů na trhu, jakou stanovit 

výši nákladu u prvního vydání, jako výši u dotisků apod. 

Prodejci a marketing zase mohou vyhodnocovat dopad propagace, příp. i 

v regionálním měřítku, jak úspěšně či neúspěšně pracuje konkurence, stanovit si reálné 

zásoby knih, aby se co nejvíce eliminovala nutnost vracení neprodaných výtisků, určit si 

rozpočet na propagaci v závislosti na charakteru titulů apod. Dalšími potenciálním 

uživateli těchto údajů jsou literární agenti, ale i zahraniční nakladatelé, knihovníci a 
r • / v • 29 v neposlední řadě i novináři. 

27 CÍSAŘ, JAROSLAV. Výroční konference IBF a odborný seminář - Měnící se trhy v Pekingu. Knižní 
novinky. 18. 7. 2005, roč. IV, č. 13 - 14, str. 20. 
28 CÍSAŘ, JAROSLAV. Výroční konference IBF a odborný seminář - Měnící se trhy v Pekingu. Knižní 
novinky. 18. 7. 2005, roč. IV, č. 13 - 14, str. 20. 
29 CÍSAŘ, JAROSLAV. Výroční konference IBF a odborný seminář - Měnící se trhy v Pekingu. Knižní 
novinky. 18. 7. 2005, roč. IV, č. 13 - 14, str. 20. 
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Je zřejmé, že k získání všech těchto informací nepostačí lidem z oboru knižní 

produkce sledovat žebříčky sledovanosti, záleží také na kvalitě zpracování konkrétních 

žebříčků. Jisté ovšem je, že každý, kdo chce být informován o situaci na knižním trhu, by 

měl tylo žebříčky sledovat. Jak je patrné, vyčíst se z nich dá spoustu cenných údajů, 

minimálně žebříčky prodejnosti nasměrují, kudy se dále ubírat za informacemi. 

4.3.4. Žebříček SČKN 

Svaz českých knihkupců a nakladatelů ve snaze předejít pochybnostem o relevanci 

svých žebříčků zveřejnil na svých webových stránkách a také v čísle 22 KN druhého 

ročníku, jak se vytváří knižní žebříčky, s kterými se čtenáři KN setkávají pravidelně 

v každém čísle, a tím zprůhlednil celý proces. 

Údaje pro KN zpracovávají Mária Olšanská a Vladimír Pistorius, v dalších 

ročnících už jen Mária Olšanská. 

Mária Olšanská je první místopředsedkyně představenstva SČKN a předsedkyní 

knihkupecké sekce, členka komise pro knižní žebříček a vlastník příbramského 

knihkupectví, které se jmenuje jako jeho majitelka. Vladimír Pistorius je též členem 

komise pro knižní žebříček, dále je odborný konzultant pro otázky databáze vydaných 

titulů (DVT) a nakladatel, který založil a řídil samizdatovou edici KE.78. V letech 1990-

2000 vedl nakladatelství Mladá fronta. Poté pracoval v nakladatelství Paseka,"' 

Uveřejňování žebříčků je nejen dobrý způsob, jak podpořit prodej úspěšných knih, 

ale i jak obracet pozornost veřejnosti na všechny knihy. Umístění konkrétních titulů může 

pomoci jejich dalšímu prodeji, a tak je jen samozřejmé, že korektnost jeho žebříčku je ostře 

sledována."" 

Vytváření žebříčku je složitý proces a každá maličkost může ovlivnit jeho 

relevanci. Nejdůležitějším úkolem bylo zodpovědět otázku, z jakých informací (a zdrojů) 

bude žebříček sestavován. Teoreticky jsou možné tři zdroje: Nakladatelé, distributoři knih 

a samozřejmě knihkupci. První dvě skupiny ovšem nemohou znát přesná čísla, kolik knih a 

jakých se za j eden týden prodalo. Data o prodeji knih se k oběma těmto skupinám dostávají 

s velkým zpožděním a leckdy bývají neúplná. Je tedy jasné, že jediným vhodným zdrojem 

informací jsou ti, kteří knihy sami prodávají, tedy knihkupci. Ideální případ by nastal, 

pokud by všichni knihkupci z celé České republiky mohli týden co týden dodávat 

informace, kolik knih prodali. Žebříček by potom byl zcela objektivní. Tato situace je 

30 PISTORIUS, Vladimír: Jak se dělá kniha. Posl. aktualizace 7.4.2006 (Cit. 8.4. 2006). Dostupné z WWW: 
http://www.paseka.cz/80-7185-516-2.html. 
31 CÍSAŘ, Jaroslav: Vše o žebříčku SČKN, co byste chtěli vědět, ale bojíte se zeptat. Knižní novinky. 18.11. 
2003, TOČ. II, č. 22, str. 38. 
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ovšem prakticky nemožná. Většina knihkupců není ochotná pravidelně vyhodnocovat svůj 

titulový prodej a výsledek kamsi odesílat (u některých to ani není technicky možné, 

protože pro toto vyhodnocení je nutné mít elektronickou pokladnu spřaženou 

s počítačovou evidencí svého skladu). U mnohých tato ochota chybí z prostého důvodů: 

Zdá se j im, že z toho nic z toho nemají, sestavování žebříčku je jen okrádá o drahocenný 

4.3.4.1. Z údajů o statistice 

Statistické metody umožňují obecně posuzovat nějaký jev (například prodej 

jednotlivých titulů) na základě vyhodnocení dílčího vzorku.32 Pokud nás tedy zajímá, které 

tituly se dobře prodávají, není pro věc nutné znát prodej ve všech knihkupectvích 

v republice, k orientaci stačí vědět, jak se prodávají v deseti, dvaceti či padesáti obchodech, 

přičemž platí, že čím více prodejen své údaje poskytne, tím relevantnější budou získané 

údaje. 

Pro zkomplikování situace platí bohužel ještě jeden fakt. Ne všechny prodejny jsou 

pro vytvoření statistického dílčího vzorky stejně významné, což v praxi znamená, že údaje 

získané v jedné prodejně nemusí být stejně hodnotné jako údaje z prodejny druhé. Záleží 

na mnoha faktorech. Je například nutné vzít v potaz, že v obchodem vlastněných různými 

nakladatelstvími se prodá o dost více knih jejich vlastníka.x 11 Dalším důležitým faktorem je 

pochopitelně místo působení jednotlivých knihkupců. V Praze se nezpochybnitelně 

prodává poněkud jiný sortiment než na malém městě. Jinou statistickou váhu budou mít 

také specializované prodejny apod. Problémů je více než dost a po zvážení všech pro a 

proti se tvůrci žebříčku v KN odhodlali namísto vyloučení ze sběru dat specializovaná či 

nakladatelská knihkupectví otevřít vytváření žebříčku všem knihkupcům, kteří o to budou 

mít zájem. Proti velkým statistickým nepřesnostem se v tomto případě dá bojovat pouze 

jedním způsobem - získat pro sběr dat informace od co největšího počtu knihkupectví. 

4.3.4.2 Vlastní zpracování dat 

Údaje o prodeji titulů musí být v každém týdnu zpracovány a vyhodnoceny. 

Zpracování je nezbytné, protože řada knihkupců uvádí nepřesnosti, stejný titul zařadí dva 

knihkupci každý do jiné kategorie (problém například nastává u pamětí, cestopisů - někdo 

je zařadí do beletrie, někdo do literatury naučné. Tolkiena někteří považují za spisovatele 

32 CÍSAŘ, Jaroslav: Vše o žebříčku SČKN, co byste chtěli vědět, ale bojíte se zeptat. Knižní novinky. 18. 11. 
2003, roč. 2, č. 22, str. 38. 

v " Jako příklad lze uvést prodejny Academia, v nichž se prodává akademická produkce mnohonásobně víc 
než jinde. 
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pro děti a mládež, někdo ho zařadí do beletrie) nebo některá kniha vyjde vícekrát a 

samozřejmě má pokaždé jiné ISBN, přičemž se ovšem pro kritéria žebříčku jedná o stále 

stejnou knihu apod. Zpracování dat probíhá pro co největší přesnost automaticky i ručně. 

Automaticky se opravují např. ISBN do správného tvaru (s pomlčkami na správných 

místech) a j iž zmíněná různá ISBN stejných titulů lišících se pouze vydáním. Ručně se 

opravují výše zmíněné omyly knihkupců související leckdy jen s odlišným názorem na tu 

či onu knihu. 

Sebraná data se v konečné fázi setřídí a vznikne požadovaný žebříček. 

Jak již bylo řečeno, pro relevanci dat je podstatné, aby hlasoval co největší počet 

knihkupců. V prvních číslech KN hlasovalo pět nebo šest knihkupců, na konci druhého 

ročníku KN bylo knihkupců - spolupracovníků něco kolem stovky, nyní, v roce 2006, 

dosáhl seznam knihkupců dodávajících KN své údaje počtu sto třiceti sedmi knihkupcůvl". 

Samozřejmě, že každý týden se zúčastní sběru dat jen část z nich, přesto jde už ovšem o 

nezanedbatelná čísla. 

Současný systém vyhodnocování prodejnosti titulů nezachycuje tituly knižních 

klubů, případně jiných nakladatelství, která distribuují své knihy mimo síť běžných 

knihkupectví. Nejméně prodaných výtisků uvádějí knihkupci v kategorii Dětské knihy, 

nejvíce zpravidla u titulů v kategorii Beletrie.33 

Je snahou KN zvyšovat korektnosti a relevanci sestavovaných žebříčků, proto se 

metody zpracování neustále zdokonalují. 

4.3.4.3. Závěrem 

Z výše uvedeného je patrné, že žebříčky nejprodávanějšich knih nemohou - a ani o 

to neusilují - být zřetelným a nezpochybnitelným otiskem úspěchu knih. Záleží na 

mnohem více faktorech, než je žebříček časopisu Knižní novinky schopen pojmout. Přesto 

je ale možné přijmout tyto žebříčky jako vodítko, abychom si udělali závěr, které knihy by 

asi tak mohly být ty čtenářsky nejžádanější. A pokud je nepřijmeme, můžeme si udělat 

vlastní názor. 

Žebříček SČKN a především jeho relevance je ovšem důležitější než se na první 

pohled zdá. Čtenáři Knižních novinek (tedy hlavně nakladatelé a knihkupci) totiž nejsou 

zdaleka jediní, kteří mají k informacím tohoto žebříčku přístup. Tři velké deníky (MF 

DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny) jej totiž přebírají. Naprostá většina Čechů 

VI" Seznam hlasujících knihkupců viz příloha Č.7. 
33 CÍSAŘ, Jaroslav: Vše o žebříčku SČKN, co byste chtěli vědět, ale bojíte se zeptat. Knižní novinky. 18. 11. 
2003, roč. II, č. 22, str. 38. 
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sledující žebříčky v některém velkém médiu, čtou tedy žebříčky sestavené týmem KN. 

Dalším, kdo z žebříčků čerpá, je Český rozhlas 3. Z toho vyplývá, že tyto žebříčky přece 

jen veřejné mínění ovlivňují značnou měrou, a proto j im jejich tvůrci věnují tolik 

pozornosti a neustále je zdokonalují. 

4.4, První ročník 

4.4.1. Rozhovory v prvním ročníku 

Nedílnou součástí téměř každého čísla KN je v prvním ročníku rozhovor. 

V naprosté většině případů se jedná o rozhovory dvojího druhu. Tím prvním je zpovídání 

osobnosti spjaté jakýmkoli způsobem s knižní kulturou. Jde o spisovatele, překladatele, 

literární vědce, bohemisty, majitele knihkupectví, nakladatele apod. Těžištěm takového 

interview j e samozřejmě knižní kultura, knižní produkce apod. Druhým (a méně častým 

typem) j e rozhovor se známou osobností, ne vždy přímo spjatou s knižní kulturou (zpěváci 

a zpěvačky, moderátoři, herci apod.). I u nich se ale pokaždé stočí rozhovor ke knihám. 

Redaktoři KN zpovídají tyto osobnosti, jaké knihy čtou, kde je nakupují, jaký mají vztah 

ke knihám obecně apod. Samozřejmě jen málokterý člověk připustí, že knihy nemá rád a 

že téměř nečte. V rozhovorech v KN se to nestalo ani jednou. 

Poznávacím znamením je fakt, že k rozhovoru v KN svolí často i lidé, kteří jinak 

jakékoli rozhovory poskytují velmi neradi a novinářů se straní. Patří mezi ně například 

Marie Kubátová, autorka dnes už proslulých Krkonošských pohádek, nebo Helena 

Zmatlíková, vynikající ilustrátorka dětských knih. Rozhovory v KN jsou výjimečné také 

tím, že představují pro české čtenáře naprosto neznámé osoby, o kterých se česká veřejnost 

nemá možnost dozvědět a které přesto výjimečnou měrou zasahují do života knižního trhu. 

Snahou Knižních novinek j e z pochopitelných důvodů udržovat dobré vztahy 

s nakladateli. Inzerce je v tomto časopise naprostou nutností a tak s nej věrnějšími inzerenty 

dělají KN rozhovoiy, např. s nakladateli a knihkupci. Jsou to jakési bonusy za dobrou 

spolupráci. 

4.4.2. Rasistické knihy a knihkupec - morální odpovědnost knihkupců ? 

Velmi nepravidelnou avšak zajímavou rubrikou jsou názory. 

Občas vyjde kniha, která zvedne hladinu adrenalinu nejednomu odborníkovi i 

laikovi. Na druhou stranu je ovšem tentýž titul v žebříčku nejprodávanějších knih na 

čelném místě, což jen umocňuje bouřlivé emoce. Přesně do této kategorie patří i příspěvek 

zařazený právě do rubriky „názory" pod názvem Rasistické knihy a knihkupec. Jedná se 
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v ní o knihu Petra Bakaláře Tabu v sociálních védách, která má pojednávat o údajně 

tabuizovaných rozdílech mezi rasami, o "evoluční skupinové strategii" judaismu a o 
• „ j x eugenice . 

Rasistické knihy a knihkupec 

„První místo na žebříčku nejprodávanějšich knížek obsadil v minulých týdnech titul Petra 

Bakaláře Tabu v sociálních vědách z nakladatelství Votobia. Knihu jsem měl v ruce a 

prošel jsem ji: čtenáře má podle mne přivést k závěru, že Romové jsou jako rasa s výrazně 

nižším IQ rasou méněcennou a že za antisemitismus si můžou Židé sami.(...) Když jsem 

prošel kolem osmi či devíti knihkupectví ve vnitřní Praze, zjistil jsem, že se ve všech 

s výjimkou jediného tato rasistická a antisemitská kniha prodává (...), a ve většině se navíc 

přímo nabízí jako bestseller na nejvýraznějších místech výkladních skříní. Knihkupci se 

tedy bez rozpaků podílejí na šíření rasistických idejí a z této činnosti profitují (dle rabatu 

80 - 90 Kč za každou prodanou knihu). 

Myslím si, že zde vzniká vážná otázka, zda je či není knihkupec také zodpovědný ta 

to, co prodává, nebo zda odpovědnost leží pouze na autorovi a nakladateli? Nemám teď na 

mysli odpovědnost právní, ale odpovědnost mravní. A té se podle mne knihkupec nemůže 

zříci. Je zřejmé, že není schopen přečíst všechny knihy, které prodává, že bere do prodeje 

většinu titulů, aniž by je znal, v dobré víře. Ale v okamžiku, kdy vznikne podezření, že 

určitá kniha obsahuje hanebnou a nebezpečnou ideologii, má - pokud tuto knihu nabízí -

morální povinnost přesvědčit se, zda tomu tak je či není, a ze svého zjištění vyvodit 

důsledky. (...) 

Současně s obhajobou svobody projevu ale musíme přijmout i odpovědnost 

aktivního působení proti myšlenkám, které považujeme za špatné. Prodej rasistické 

literatury mezi jinými knížkami se mi zdá být stejně nepřijatelným jako prodej nacistických 

nášivek mezi jinou galanterií. Knihkupec přece není jen neutrální zprostředkovatel 

informací. Prodej desetitisíců výtisků jednoho antisemitského titulu není jen uspokojování 

zájmu o informace" nebo službou knihovnám (eventuálně stálým zákazníkům,), jak se 

někteří knihkupci vymlouvají. Zákazník je sice pán, ale všechno má své hranice: není přeci 

možné současně s „Ráda vaříte? No, to se podívejte tady do té poličky, tady máme 

kuchařky, " říkat také: „ Tak vy jste antisemita? No, tak to se podívejte sem, tady máme 

novinky,které by Vás mohly zajímat!" 

IX Eugenika: Geneticky i sociologicky podložené snahy o biologické i sociální zušlechtění lidstva a zlepšení 
jeho genofondu. 
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Nejde mi jen o jednu knihu - takové tituly, jakými jsou Bakalářova Tabu 

v sociálních vědách, se budou jistě objevovat pravidelně. Jsou hanbou autorů, kteří je 

napsali, nakladatelů, kteří je vydali, ale také knihkupců, kteří je prodávají. "34 

V žebříčku KN se začala tato kniha umisťovat na předních místech žebříčku až od 

čísla osm. 

Autorem kontroverzního článku je Vladimír Pistorius. Zamýšlí se zde zamýšlí nad 

odpovědností, kterou má (nebo by měl mít) každý knihkupec za knihy, které ve svém 

obchodě prodává. Pistorius apeluje nejen na nakladatele, aby tyto knihy nevydávali, ale 

hlavně na knihkupce, kteří by měli nést mravní odpovědnost za šíření těchto 

„nebezpečných" titulů. Pistorius upozorňuje, že navštívil okolo devíti pražských 

knihkupectví a téměř všude byla kniha Tabu v sociálních vědách vystavena na 

nejvýraznějších místech výkladních skříní nebo se dokonce nabízela přímo jako bestseller. 

To ovšem není překvapující, protože kontroverzní témata jsou atraktivní a špatná kritika je 

lepší než žádná kritika. 

Vladimír Pistorius je horlivým zastáncem svobody projevu, v článku se přímo 

odvolává na třetí dodatek Ústavy Spojených států amerických, který Američanům svobodu 

projevu zaručuje. V České republice je naproti tomu možné stíhat nakladatele za vydání 

určité knihy a skutečně se tomu tak již párkrát stalo. Šlo například o Mein Kampf Adolfa 

Hitlera nebo knihu Vaříme s konopím. Předmětem žalob se stávají i jiné knížky a Pistorius 

připouští možnost, že i Tabu v sociálních vědách se zařadí do této kontroverzní skupiny. O 

to mu ale nejde. Podle článku je jeho přáním a snad i prosbou, aby se knihkupec zamýšlel 

na knihami, které poskytne svým zákazníkům, protože by měl přijmout i odpovědnost 

aktivního působení proti myšlenkám, které považuje za špatné. Stejnou odpovědnost, jako 

má autor knihy i nakladatel, by měl mít i knihkupec a měl by tedy pečlivě vážit, než dovolí 

ve svém obchodě prodávat knihu, která propaguje nebezpečné myšlenky, které by se 

jednoho dne mohly proměnit v realitu. 

Podle mého názoru ovšem Vladimír Pistorius téměř opomíjí fakt, že knihkupci jsou 

především obchodníci a jejich prvotním zájmem je prodat co nejvíce a co nejvíce vydělat. 

A ať se nám to líbí nebo ne, i kniha je zboží, i když zvláštní druh zboží. Jakákoli kniha, 

která vzbudí ohlas, vyvolá jakoukoli kritiku (záporná kritika bývá mnohdy účinnější než ta 

kladná), se bude pochopitelně velmi dobře prodávat. Vzpomeňme na autobiografie 

slavných osobností nevalné kvality, které se ale výborně prodávají jen díky známé tváři na 

34 PISTORIUS, Vladimír: Rasistické knihy a knihkupec. Knižní novinky. 7. 4. 2003, roč. II, č. 7, str. 47. 

33 



titulní straně. A vyšší prodej znamená vyšší zisky. Záleží jen na knihkupcích samotných, 

co je pro ně důležitější. Zdali mravní odpovědnost, za kterou ovšem svou rodinu 

nenakrmí, nebo peníze. 

4.4.3. Veletržní číslo 

Osmý mezinárodní knižní veletrh Svět knihy, který se konal v květnu roku 2002, byl pro 

periodikum Knižní novinky samozřejmě událostí, kterou nemohlo nechat bez povšimnutí. 

Vždyť největší svátek knih byl i pro Knižní novinky z pochopitelných důvodů tou 

nejdůležitější akcí v roce. Jelikož se Svět knihy konal desátého, jedenáctého a dvanáctého 

května, hned druhé číslo Knižních novinek bylo veletrhu zcela zasvěceno. Pro vydavatele 

to byl příslovečný křest ohněm. Redakce časopisu chtěla naplnit očekávání svých čtenářů a 

poskytnout kvalitní a hlavně kompletní servis pro knihkupce, nakladatele i pro „běžné" 

čtenáře. Šlo o to, aby KN přinesly před veletrhem relevantní informace pro každého 

zájemce o návštěvu Světa knihy, což je přirozená snaha, pokud uvážíme, že společnost 

Svět knihy, s. r. o. byla založena vydavatelem tohoto časopisu (viz výše). 

Veletržní číslo časopisu Knižní novinky vyšlo 22. dubna 2002 v nákladu čtyřiceti 

tisíc výtisků. Jeho vydavatelé se rozhodli poskytnout toto speciální číslo zdarma. Počet 

stránek byl vysoko nad průměrem celého prvního ročníku, druhé číslo KN mělo 80 stran, 

což vůbec 

nezahrnovalo obvyklou bibliografii, která tentokrát vyšla samostatně na 16 stranách 

a byla do veletržního čísla volně vložena. Bibliografie obsahovala 263 nových titulů od 97 

nakladatelů, což z obvyklého průměru ročníku nijak výrazně nevybočuje. 

Nejvíce místa (28 stran) zabírá Katalog doprovodných programů, který poskytuje 

podrobný rozpis programů (včetně krátkého popisku každé akce, ať už se jedná o 

autogramiádu, křest knihy nebo přednášku), rozpis přehlídky filmových adaptací 

literárních děl, program literárních kaváren v době konání veletrhu, výstavy, sympozia a 

další programy konané mimo výstaviště a také jmenný seznam Kdo je kdy. Nechybí ani 

plánek knižního veletrhu. 

Veškeré informace v katalogu jsou jak v českém, tak v anglickém jazyce. 

Veletrh je výbornou příležitostí zviditelnit sebe nebo svůj obor. Autogramiádu 

známého astronoma Jiřího Grygara zde tedy pořádala například Česká astronomická 

společnost, která se snaží o zpřístupnění astronomie širšímu okruhu čtenářů. Na své si 
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přišly i osobnosti ze světa českých celebrit, v programu se objevila jména jako Eva 

Pilarová, Štefan Margita aj. se svými většinou autobiografickými knihami. 

Další velkým příspěvkem k informovanosti o veletrhu Svět knihy 2002 j e 

představení dvaadvaceti zahraničních hostů, kteří přislíbili účast na veletrhu. Ke každému 

hostu nacházíme v KN krátký medailonek v češtině i angličtině. 

4.4.4. Pravidelné rubriky zůstaly 

I když naprostá většina obsahu KN je podřízena chystané akci Svět knihy 2002, 

pravidelné rubriky se objevily i v tomto čísle. Žebříčku nejprodávanějších knih u 

knihkupců vévodí v literatuře pro děti a mládež zcela jednoznačně Harry Potter se všemi 

dosud vyšlými díly (Kámen mudrců, Tajemná komnata, Vězeň z Azkabanu a Ohnivý 

pohár). V beletrii se nejlépe prodával J. R. R. Tolkien se svým dílem Dvě věže a stejný 

autor se umístil i na třetím místě s prvním díle trilogie Pán prstenů, Společenstvo Prstenu. 

Nechybí ani obvyklé zajímavosti o knižním světě pod názvem Víte, že... 

s podtitulem Zadáno pro knihomoly. 

KN nemohly opomenout další dvě akce, tolik významné pro knižní kulturu. Jsou 

jimi dva veletrhy, v Paříži a v Lipsku. 

Knižní veletrh v Lipsku, který se konal od jednadvacátého do čtyřiadvacátého 

března, byl pro Českou republiku významný hlavně tím, že právě na tomto veletrhu získal 

Lipskou knižní cenu za evropské porozumění český básník, dramatik a překladatel Ludvík 

Kundera. V reportáži Jany Chalupové ze společnosti Svět knihy se také dozvídáme, že do 

Lipska na veletrh se přihlásilo dvacet devět českých nakladatelů, což se sice může zdát 

málo, ale vzhledem k pestrosti nabídky nešlo o nijak tristní číslo. 

Autorka příspěvku zde také chválí nádherné prostory výstavního areálu: 

„Na závěr si mohu jen postesknout, že tak úžasný výstavní areálu s obří prosklenou 

vstupní halou, večer efektně nasvícenou, a perfektním zázemím pro vystavovatele, se 

nachází v Lipsku. Mít tak kouzelnou hůlku Harryho Pottera, jeho příběhy získaly letos 

v Lipsku Cenu publika, bez rozpaků bych lipské výstavištěpřikouzlila do Prahy... "3S 

Harry Potter hýbe světem i bez kouzelné hůlky, je důležitou součástí knižní kultury 

i veletržního čísla Knižních novinek (viz Rozhovory a Pravidelné rubriky zůstaly a též 

Kolik má stát kniha?). 

35 CHALUPOVÁ, Jana: Lipskou knižní cenu získal Ludvík Kundera. Knižní novinky. 16. 4. 2002, roč. I, č. 2, 
str. 72. 
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Téměř ve stejnou dobu x otevřel své brány pro návštěvníky i veletrh v Paříži, Salon 

du livre. Pro Českou republiku je důležitý už díky prostému faktu, že se ho účastnila zatím 

pouze dvakrát (v letech 1998 a 2001). Proto byla příprava české knižní prezentace v roce 

2002, kdy probíhal už třiadvacátý ročník, významná i netradičním projektem. Autorkou 

příspěvku byla Dana Kalinová, ředitelka společnosti Svět knihy, s. r. o. Naše expozice byla 

význačná rovněž proto, že v Paříži není knihkupectví s českými knihami, veletrhy jsou 

tedy takřka jedinou příležitostí, jak se k českým knihám dostal. Jak už napovídá název 

reportáže (lze-li tento příspěvek tak nazvat), hlavním cílem české expozice na Salon du 

livre bylo zpřístupnit návštěvníkům veletrhu českou literátům a zobrazit ji pokud možno 

v širších souvislostech, aby francouzský návštěvník získal představu o díle významných 

českých spisovatelů, výtvarných umělců a dalších osobností. 

4.5. Druhý ročník 

Druhý ročník časopisu Knižní novinky obsahuje 21 čísel včetně tri dvojčísel. 

Významné j e speciální veletržní číslo, které je zdarma a má 96 stran. Za jeden rok tedy 

obsáhly K N celkem 6772 titulů. První číslo druhého ročníku KN je dvojčíslem. I druhý 

ročník K N reflektuje všechny zajímavé akce související s knižní kulturou, především pak 

si všímá českých i světových knižních veletrhů. 

První dvojčíslo obsahuje žebříček šedesáti nejprodávanějšich knih za rok 2002, 451 

titulů v bibliografii a přehled knižních veletrhů v Evropě i ve světě, kde bude mít Česká 

republika v roce 2003 (tedy v právě začínajícím roce) svou expozici. V roce 2003 šlo 

zejména o veletrh TIBE 2003, Mezinárodní knižní veletrh v Tchaj-peji na Tchaj-vvanu 

v polovině února 2003, mezinárodní knižní veletrh v Lipsku v březnu a mezinárodní knižní 

veletrh dětské knihy v italské Bologně počátkem dubna. 

Nejprodávanější knihy za rok 2002 

Beletrie 

1. Michal Viewegh: Báječná léta s Klausem 

2. Aleš Cibulka: Nataša Gollová - Život tropí hlouposti 

3. Patrik Ouředník: Europeana - stručné dějiny dvacátého věku 

Naučná literatura: 

1. Allan a Barbara Peasovi: Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách 

x Salon du livre se konal od 22. března do 27. března 2002. 
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2. Karel Kubát (ed.): Klíč ke květeně České republiky 

3. Miloš Deyl a Květoslav Hísek: Naše květiny 

Literatura pro děti a mládež: 

1. Joanne K. Rowlingová: Hany Potter a kámen mudrců 

2. Joanne K. Rowlingová: Hany Potter a tajemná komnata 

3. Joanne K. Rowlingová: Harry Potter a ohnivýpohá/' 

Sedmnácté číslo druhého ročníku (vyšlo 8. 9. 2003) KN přináší velmi zajímavý 

žebříček nejprodávanějších titulů beletrie ve čtrnácti zemích světax" (Argentina, Brazílie, 

Dánsko, Francie, Itálie, Izrael, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rusko, španělsko, Švédsko, 

Švédsko, USA a Velká Británie). Porovnávat s českými žebříčky příliš nelze. Jediným 

společným rysem žebříčku českého a žebříčků německého, dánského, britského a 

nizozemského je fakt, že ve všech z nich se umístila Joanne K. Rowlingová se svým dnes 

již legendárním Harry Potterem, s dílem Harry Potter a Fénixův řád, který ovšem v té 

době ještě nebyl na pultech českých knihkupectví k dispozici v češtině. V Argentině, 

Brazílii, Francii, Itálii, Izraeli, Polsku a Rusku se na horních příčkách žebříčků umístil 

j ihoamerický spisovatel Paulo Coelho a jeho dílo Eleven Minutes. 

Čtvrté číslo KN je přirozeně zčásti zasvěceno chystanému 18. knižnímu veletrhu 

Libri a 9. literárnímu festivalu, který Libri doprovází. Olomoucký veletrh se konal 

počátkem března v pavilonu Flora a čtenáři KN se mohli již s předstihem dozvědět 

program doprovodných akcí. V šestém čísle KN se Eva Kaiserová z nakladatelství a 

vydavatelství Ivo Železný ohlíží zpět za veletrhem a zamýšlí se nad jeho smyslem.36 

Olomouckému veletrhu je často vytýkáno přílišné kopírování největšího českého veletrhu, 

Světa knihy. Eva Kaiserová věří, že Libri musí najít svou tvář, přijít snovými neotřelými 

myšlenkami a hlavně přilákat další nakladatele, především pak moravsko-slezské. Jak to 

udělat, o tom už Kaiserová nehovoří. 

V tomtéž čísle, tedy čísle šestém nabízí Ivana Hutařová svůj pohled na před pár 

dny skončený Veletrh dětské knihy v Liberci, který se konal počátkem března. 

Xl Na čtvrtém místě v kategorii Literaturu pro děti a mládež se umístila též Rowlingová se třetím dílem 
Harry ho Pottera Harry Potter a vězeň z Azkabanu. 

x " Údaje s výjimkou USA převzaly KN ze srpnového čísla bulletinu Publishing Trends (vol. 10, no. 8, 2003). 
36 KAISEROVÁ, Eva: Bylo Libri 2003 poslední? Knižní novinky. 24. 3. 2003, roč. II, č. 6, str. 4. 
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Reportáž Jaroslava Císaře z knižního veletrhu TIBE 2003 je výjimečná nejen svou 

poutavostí, ale také tím, že Česká republika byla profilovou zemí na jednom z největších 

veletrhů v Asii. Jedenáctého ročníku veletrhu TIBE (Taipei International Book Exhibition) 

se zúčastnilo 2092 vystavovatelů ze 49 zemí svčta, což jsou úctyhodná čísla. U reportáže 

nechybí ani minianketa pro české (a slovenské) nakladatele, kteří se na TIBE představili. 

Všech pět dotazovaných hodnotilo TIBE 2003 kladně a byli nadšení z ohlasů, které Česká 

republika dokázala vzbudit v tak vzdálené zemi. 

Sedmé číslo je již předzvěstí našeho největšího veletrhu, Světa knihy 2003, který 

bude tentokrát ve znamení Afriky. KN přinášejí na čtrnácti stranách předveletržní 

mozaiku. Tato mozaika představuje šestnáct zahraničních hostů, kteří přislíbili účast na 

veletrhu. Největší zastoupení má pochopitelně černý kontinent. Z hostů z Afriky můžeme 

jmenovat např. Waltera Bgoya (rozhovor s ním přináší KN ve dvanáctém čísle), jednoho 

z nejuznávanějších a nejzkušenějších afrických nakladatelů, generálního ředitele 

nakladatelství Tanzania, dále Tsitsi Dangarembga ze Zimbabwe, spisovatelku a scénáristku 

nebo Ahmadou Kouroumu z Pobřeží slonoviny, spisovatele a především dramatika. U 

každého ze zahraničních hostů nalezneme krátký medailonek, který nás s osobností ve 

zkratce seznámí a také se zde dočteme, kdy a kde se představí tato osobnost na veletrhu. 

Předveletržní mozaiku dále doplňuje přehlídka filmových adaptací literárních děl a 

další informace související s chystanou událostí. 

4.5.1. Rozhovory druhého ročníku 

I v druhém ročníku KN zpovídali redaktoři mnoho známých i méně známých 

osobností, které v naprosté většině případů patří do knižního průmyslu. 

Autory rozhovorů byli Jaroslav Císař,, Kateřina Hipská, Kristýna Hovorová, Lenka 

Jiroušková, Karel Novák a Olga Vašková. 

4.5.2. Veletržní číslo 

Veletržní číslo vychází 22. dubna, má 96 stran a je zdarma. Devátý ročník 

mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy se uskutečnil od čtyři ad vacátého do 

sedmadvacátého dubna roku 2003. Jako veletržní číslo ročníku jedna, i číslo 8 druhého 

ročníku je obohaceno o katalog doprovodných programů, stálých programů, výstav a 

dalších akcí konaných mimo prostor Výstaviště Praha (v knihovnách, v Goethe-Institutu a 

v literárních kavárnách). Nechybí ani jmenný katalog hostů „kdo je kdy". 

Celý katalog dali KN k dispozici též v anglickém jazyce. 

Pro snazší orientaci přináší KN také mapku Průmyslového paláce. 
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Český rozhlas se na veletrhu podílí svými programy zasvěcenými především 

Africe, jakožto profilovému kontinentu veletrhu. Jde o tyto tři programy, které se konali ve 

Velkém sále Průmyslového paláce: 

Africké rytmy a poezie (moderní africká poezie, pořádá Český rozhlas 3 - Vltava) 

Návrat clo ráje (beseda, pořádá Český rozhlas 2 - Praha) 

Básníci před mikrofonem (prezentace CD, jež zachycuje dvanáct českých básníků 

přednášejících vlastní básně, pořádá Radioservis- vydavatelství Českého rozhlasu - toto 

ovšem s africkou kulturou nijak nesouvisí). 

I v devátém čísle se ještě krátce ohlédneme za právě skončeným veletrhem Svět 

knihy, tentokrát pohledem Dany Kalinové a Jany Marxtové. 

4.5.3. Nová grafika 

První velkou a na první pohled viditelnou změnu zaznamenaly KN v čísle 9, 

v druhém ročníku, které vyšlo 12. května 2003. Této změně předcházely četné ohlasy 

čtenářů, a tak není divu, že proměna titulní strany je dosti radikální (viz příloha č. 3). 

Celá titulní strana je už od pohledu tmavší a tím pádem výraznější. Zda nepůsobí 

trošku ponuře, je na zvážení každého čtenáře. Design je ovšem jednodušší a tím i 

přehlednější, což by mělo býti pro každé periodikum zásadní. Čtenář mnohem rychleji 

najde číslo aktuálního vydání, ročník a čtrnáct dní, pro kterých KN platí. 

Co do obsahu, nezměnily se KN novinky ani trochu. Jen stojí za upozornění, že KN 

si konečně vytvořily své logo, které se od této chvíle bude objevovat na každé stránce 

(krom stránek inzertních). 

Číslo 18 obsahuje důležité i jinak pro běžného čtenáře těžko dostupné údaje o 

knižním trhu v ČR v roce 2002.37 

Druhý ročník začíná vzdělávat své čtenáře i zábavnou formou. Začínají se 

objevovat křížovky (to spíše zřídka), ale hlavně literární kvizy s výsledky, u kterých ale 

nechybí ani prémiová otázka bez odpovědi, a kde mohou čtenáři hrát o ceny (kterými jsou 

pochopitelně knihy). 

37 CÍSAŘ, Jaroslav: Základní fakta o knižní produkci v ČR v roce 2002. Knižní novinky. 22. 9. 2003, roč. II, 
č. 18, str. 28-29. 
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4.6. Třetí ročník 

První číslo třetího ročníku vyšlo 19. ledna 2004 a bylo zároveň dvojčíslem. Celkem 

vyšlo v roce 2004 dvacet čísel, pět z nich byla dvojčísla. 

Knižní novinky zaznamenaly během druhého, ale hlavně třetího roku své existence 

hodně změn. Více prostoru se dává nejprodávanějším knihám nejen v České republice, ale 

i ve světě. První číslo přineslo také seznam devadesáti nejprodávanějšich knih v roce 2003 

(tedy za uplynulý rok) v knihkupectvích. 

Beletrie: 

1. Michal Viewegh - Případ nevěrné Kláry 

2. Madeleine Albrighotvá - Madeleine 

3. Paulo Coelho -Jedenáct minut 

Naučná literatura: 

1. Allan a Barbara Peasovi: Proč muži lžou a ženy pláčou 

2. Allan a Barbara Peasovi: Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapáchx"' 

3. Petr Bakalář: Tabu v sociálních vědách 

Pro děti a mládež: 

1. Zdeněk Svěrák: Jaké je to asi v Čudu 

2. J. K. Rowlinogová : Hcirry Potter a vězeň z Azkabanu 

3. J. K. Rowlinogová : Hany Potter a Ohnivý pohár 

4.6.1. Rozhovory v třetím ročníku 

V roce 2004 výrazně ubylo rozhovorů a to hlavně rozsahem, částečně i počtem (viz 

příloha). V prvním dvojčísle nás sice Olga Vašková ujišťuje, že i nadále nám chce přinášet 

rozhovory s autory, těchto rozhovorů je ovšem mnohem méně. Ročník ovšem zase nabyl 

na pestrosti, takže j e na individuálním zvážení, zda je úbytek rozhovorů změna k lepšímu 

nebo k horšímu. 

4.6.2. Co rád čtu aneb Moje nejmilejší kniha 

Další významnou proměnu přinesl editorial, tedy úvodní slovo šéfredaktorky. 

V prvním dvojčísle hodnotí Olga Vašková uplynulý rok, nabádá čtenáře k připomínkám 

jak kladným, tak záporným, upozorňuje na chystané změny apod. Od čísla tři, tedy od 

v pořadí druhého čísla, se na místě editorialu a se stejnou úpravou objevuje rubrika nová. 

X1" Tato kniha se umístila též v žebříčku nejprodávanějšich knih za rok 2002. 
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Jmenuje se Co rád čtu aneb Moje nejmilejší kniha:. Jednotlivé příspěvky píší různí lidé, 

často jsou to lidé s blízkým vztahem ke knihám, většinou přímo jejich tvůrci, tedy 

spisovatelé. O svých nejmilejších knihách ale na tomto místě KN vyprávějí buď stručně, 

nebo obšírněji, i další mediálně známí lidé. V tomto ročníku se tedy dozvídáme o 

nej oblíbenějších knihách Miroslava Plzáka, Marie Kubátové, Jolany Voldánové, Pavla 

Šrůta, Jana Čimického, Dany Kalinové, lvy Hercíkové, Barbory Nesvadbové, Michala 

Viewegha (Viewegh je v prvním čísle), Radima Uzla, Ivana Hlase a dalších. 

Zatímco někteří autoři příspěvku přinesou konkrétní informace o svých milých 

knihách, jiní poskytnutý prostor využijí spíše k radám ostatních autorů, jak psát, aby to 

bylo ke čtení. 

4.6.3. Kvalitní a živější informace o veletrzích 

Jak už je dobrým zvykem KN, nikdy neopomíjí veškeré důležitější knižní veletrhy, ať 

u nás nebo ve světě. Dalo by se říct, že informací je víc, jsou podrobnější a přesnější. KN 

upozorňují na blížící se veletrhy, popisují přípravu organizátorů, poté KN přinesou 

kompletní plán celé akce včetně doprovodných programů a v čísle následujícím po 

ukončení veletrhu ho ještě redaktoři KN hodnotí a pravidlem se stává anketa mezi 

nakladateli a knihkupci, kdy se KN ptají, co dotázaní říkají na právě proběhlý veletrh, zda 

splnil jej ich očekávání a co by chtěli zlepšit na veletrhu dalším. 

Veškeré informace o veletrhu tím dostávají nový rozměr, rozměr, který můžou přinést 

jen osoby, které se veletrhu aktivně zúčastnily, tzn. vystavovatelé, nikoli jen návštěvníci. 

Třetí ročník KN poutavým způsobem přibližuje svým čtenářům i veřejnosti méně 

známé veletrhy v evropských metropolích (Boloňa, Varšava, Bukurešť), seznamuje je i 

s úspěchy českých knih na exotičtějších místech jako je například Tchaj-wan apod. 

Samozřejmostí jsou úplné informace o největších akcích roku, jako je Svět knihy v Praze, 

Libri v Olomouci, veletrh dětské knihy v Liberci a pochopitelně veletrh ve Frankfurtu nad 

Mohanem v Německu. 

4.6.4. Literární kviz 

Oblíbenou rubrikou byl už v druhém ročníku KN literární kviz. V třetím ročníku se 

tedy stal pravidelnou součástí každého čísla. Redaktoři kladou čtenářům deset otázek, vždy 

na nějaké konkrétní téma. V třetím ročníku to byla například tato témata: Znáte Miloslava 

Švandrlíka? Znáte francouzskou literaturu? Znáte Edgara Allana Poea? Znáte povídky 

Šimka a Grossmana? Znáte Výlety pana Broučka apod. 

Na tyto otázky naleznou zájemci na stejné straně správné odpovědi. Na své si 

ovšem přijdou i soutěživé duše, pro které je přichystaná otázka jedenáctá, prémiová, u 
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které pochopitelně správná odpověď chybí. Tu mohou zájemci posílat buď poštou nebo 

emailem na adresu redakce. Výhrou jsou samozřejmě opět knihy. 

4.7. Čtvrtý ročník 

Hned první číslo přináší ediční plány některých nakladatelství (Libri, Vyšehrad, 

Portál aj.). Obecně edice znamená vydání určitého díla tiskem. Nejběžnější užití pojmu 

edice j e ve smyslu vydání souboru publikací, které se vyznačují určitými společnými 

znaky, a to vnějšími i vnitřními. Jde o řadu děl obdobného tematického, obsahového i 

čtenářského zaměření, jejichž souvislost je naznačena a podtržena i jednotnou grafickou 

úpravou. „Pojem edice je v nakladatelské činnosti chápán jako adekvátní součást edičního 

plánu, j e výrazem jeho profilového zaměření."38 Samotný termín ediční plán je cosi jako 

program nakladatelství na určité časové období, které je velmi přesně vymezeno. Ediční 

plány většinou bývají roční, výjimkou ovšem nebývají ani plány na pololetí. 

4.7.1. Informace z knižního trhu 

Důležitou a téměř pravidelnou součástí každého čísla KN se stávají fundované 

informace z knižního oboru, kde nás odborníci na knižním produkci seznamují s fakty o 

světě knih. Nejvíce se dozvídáme pochopitelně o domácí produkci, výrazně ovšem také 

přibývá informací ze světa. Třetí ročník nás tedy seznámí se základními fakty o knižním 

trhu ve Velké Británii, Polsku, Švédsku, ale zavádí nás i dále, do Thajska nebo do 

Vietnamu. Příspěvky Z knižní produkce se nabízejí svým čtenářům v různé (a různě čtivé 

podobě). M ů ž e m e si tedy přečíst rozhovor s majiteli knihkupectví nebo nakladatelství. To 

by nebyla až taková změna oproti minulým dvěma ročníkům, kdyby ovšem KN 

neposkytovaly svým zájemcům také tabulky a grafy s čísly, která mohou (ale také nemusí) 

zaujmout. 

4.7.2. Méně textu 

Celkově lze o čtvrtém ročníku říct, že zde ubylo jakýchkoli textů. Ty, co zůstaly, 

byly výrazně zkráceny, takže čtvrtý ročník působí více než tři ročníky předtím jen jako 

servis pro knihkupce a nakladatele, méně potom jako časopis pro lidi, kterým je knižní 

obor blízký a rádi by se o něm dočítali v článcích a rozhovorech. Titulní strana ovšem 

zůstává stejná, a tak láká čtenáře zajímavými titulky, což ovšem může být lehce vnímáno 

jako podvod na čtenáře, protože když nalistujeme na příslušnou stranu v očekávání textu, 

který nás poinformuje o tom, co nás na titulní straně zaujalo, budeme často zklamáni, 

38 HALADA, Jan, str. 94. 
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protože příspěvky jsou velice stměné, často je tvoří jen jeden či dva krátké odstavce. 

Knižní novinky se ale více zaměřují na kulturní akce spojené jakkoli s knižní produkcí (tj. 

různé výstavy, autorská čtení apod.). 

Až na výjimečné osmé veletržní číslo, které má sedmdesát stran, je výše uvedený 

rozdíl patrný právě v rozsahu. 1 dvojčísla mají běžně jen dvaadvacet stran, což je oproti 

minulým ročníkům podstatný rozdíl. 

4.7.3. Bibliografie 

Co se týče bibliografie, oproti prvnímu číslu prvního ročníku došlo u posledního čísla 

čtvrtého ročníku jen k drobným změnám u tematických skupin. Množství kategorií 

v jednotlivých číslech je ovšem dáno hlavně tím, zda v konkrétním období vůbec vyšla 

kniha, kterou by bylo možno do určité kategorie zařadit. Například kategorie hudebniny, 

která zahrnuje zpěvníky, se neobjevuje příliš často právě proto, že tolik zpěvníků 

nevychází na rozdíl například od beletrie, která vychází stále v hojném množství. Map a 

atlasů také nevychází tolik, aby bylo každých čtrnáct dní co zařadit do kategorie Mapy a 

atlasy. Podobné je to se zemědělstvím aj. 

Knihy v bibliografii - rozřazení do tematických skupin v roce 2006 

Duchovní nauky 

Ekonomika 

Společenské vědy, osvěta 

S Matematické a přírodní vědy 

•S Zemědělství 

S Technické vědy 

S Zdravotnictví 

S Umění, hudba 

S Učebnice 

S Sport a tělovýchova 

Jazykověda, literární vědyx lv 

S Krásná literatura 

S Literatura pro děti a mládež 

S Vysokoškolská skripta, učebnice 

XIV U podtržených kategorií došlo k rozšíření názvu. 

43 



Jak j iž bylo řečeno, tematické skupiny jsou očíslovány. V současné dobé ovšem 

redakce Knižních novinek v čele s šéfredaktorkou Vaškovou uvažuje o zrušení číselných 

označení. Důvod je zcela prostý, některé knihy jsou obtížně zařaditelné. Pokud nakladatel 

vydá knihu, která je zčásti psychologická, zčásti filozofická a obsahuje i kapitoly např. 

z některého náboženství, záleží jen na lidském faktoru, do které skupiny tato kniha spadne, 

zda do duchovních nauk nebo do společenských věd. Což pro snadnou orientaci čtenářů 

není úplně dobře. 

Knihovníci j sou spíše pro zachování těchto označení, již z důvodu tradice, protože 

každý knihovník má zažité, že např. beletrie má číslo 13, a jen obtížně si budou (hlavně ti 

starší) zvykat na j iný způsob značení. 

4.8. Pátý ročník 

První dvojčíslo pátého ročníku KN vyšlo 23. ledna 2006. Z prvních sedmi čísel (z 

toho dvě dvojčísla) lze usuzovat, že k mnoha změnám nedošlo.x v I grafická úprava zůstává 

nezměněná. 

4.8.1. Základní charakteristika 

Zůstává většina j iž dávno zavedených rubrik (žebříčky nejprodávanějšich knih u 

nás i ve světě, nejprodávanější knihy za celý uplynulý rok - tj. rok 2005, zůstává i rubrika 

Co rád čtu, která má funkci jakéhosi editorialu), v prvních třech číslech se objevují ediční 

plány některých nakladatelství (Libri, Portál, Eminent). Výraznější změnu, nikoli ovšem 

k lepšímu, alespoň pro soutěživé čtenáře, zaznamenal Literární kviz, který se zúžil na 

jednu jedinou otázku. V určité míře zůstávají i rozhovory s osobnostmi z knižní kultury, ať 

již se jedná o spisovatele, překladatele nebo provozovatele nakladatelství či knihkupectví. 

Novým seriálem je představování významných zahraničních autorů. 

V bibliografii pátého ročníku Knižních novinek se stále častěji objevuje nová 

tematická skupina, skupina číslo 19: CD ROM, DISKETY (MULTIMÉDIA), což jen 

odráží dobu, ve které mají multimédia čím dál větší a už dávno nezastupitelné místo. 

4.9. Srovnání všech ročníků 

Od prvního čísla prvního ročníků do posledního čísla ročníku čtvrtého (a čísel 

dalších) došlo a samozřejmě bude docházet ke změnám. Některé změny jsou velmi 

výrazné, j iné skoro nestojí za povšimnutí. 

x v Pro tuto práci je bráno v potaz pouze prvních sedm čísel pátého ročníku časopisu Knižní novinky. 
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Hlavní funkcí časopisu je bezesporu funkce maximálně informativní. 

Předpokladem pro splnění této funkce je pravidelné uveřejňování bibliografie. I kdyby 

v časopise nebylo nic jiného, bibliografie je prioritou. První ročník obsahuje přes pět tisíc 

titulů v bibliografii, v dalších třech ročnících je jich dokonce přes šest tisíc (viz tabulka). 

Ročník Celkem titulů v bibliografii Průměrně titulů na jedno číslo 

I. 5684 316 

11. 6437 268 

III. 6347 253 

IV. 6025 241 

V. 1983 283 

Tato čísla ukazují, že bibliografie je opravdu zásadní částí KN. Počty vydaných 

titulů samozřejmě nezáleží na redakci KN. Nakladatelé, vědomi si své oznamovací 

povinnosti, KN své tituly oznamují. Je to pro ně výhodné, protože pokud sami zadají 

bibliografické údaje své knihy do elektronické databáze vydaných titulů, tato oznamovací 

povinnost je pro ně zdarma. Někdy ovšem může být problém dohledávat, že některé knihy 

vyšly. Pokud například městský úřad, zájmové sdružení nebo muzeum vydá publikaci, 

často si ani nejsou vědomi povinnosti, kterou sdílí sjakýmkoli jiným nakladatelem. 

Vyhledávat tyto neperiodické publikace a bibliografické údaje, to je práce pro redaktory 

Knižních novinek. 

Dalším důležitým posláním KN v každém čísle je informovat co nejpodrobněji o 

knižním veletrhu Svět knihy (samozřejmě i o ostatních veletrzích). Veletržní číslo KN je 

pokaždé zadarmo, a počet stran je několikanásobný oproti standardnímu číslu. V prvním 

ročníku je počet stran u veletržního čísla 80, v druhé ročníku 96, ve třetím 72, ve čtvrtém 

70 a veletržní číslo pátého ročníku má 62 stran. Nelze ovšem zapomínat, že od druhého 

ročníku se začíná vkládat samostatná příloha, katalog programu veletrhu a dalších 

doprovodných akcí. 

Zatímco na začátku byly rozhovory častou a spíše běžnou součástí každého čísla, 

ve třetím a zejména pak ve čtvrtém ročníku rozhovorů viditelně ubývá. První ročník 
X V I 

obsahoval 23 rozhovorů, druhý 19, třetí 15 a čtvrtý 10 . 

XV1 Tato čísla jsou pouze orientační, některé rozhovory jsou totiž s dvěma osobnostmi najednou. 
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V prvním ročníku se objevuje i dle mého názoru zajímavá rubrika názory, která se 

ovšem později téměř vytrácí a o názorech osobností knižního trhu se dozvídáme jen 

v náznacích a spíše jen mimochodem. 

Druhý ročník je oproti prvnímu mnohem pestřejší, redakce KN uvádí v život nové 

zajímavé rubriky jako jsou kvizy, křížovky, uveřejňuje zajímavé informace a statistiky ze 

světa knižní produkce a přináší také žebříčky za předchozí rok, další žebříčky informují o 

neprodávanějších beletristických titulech ze zahraničí. Společným rysem těchto žebříčků 

jsou jen knihy P. Coelha a J. K. Rowlingové, jinak se značnou měrou liší. O veletrhu 

přináší více informací číslo7 i 9, tedy číslo před a po akci obsahuje informace o chystaném 

veletrhu a zpětné ohlédnutí za veletrhem právě proběhlým. 

Druhý ročník je charakteristický také výraznou změnou grafiky, která byla 

rozhodně k lepšímu, na stránkách KN se také objevuje logo. 

Třetí ročník víceméně dodržuje „zajeté koleje" ročníku předchozího. Novým 

prvkem je rubrika Co rád čtu, kterou umístili redaktoři na místo bývalého editorialu. 

Známé osobnosti zde hovoří o svých nejoblíbenějších knihách. 

Čtvrtý ročník (tedy první čísla) obsahují ediční plány některých nakladatelství. 

Textů výrazně ubylo, zkrátila se i jejich délka. Je předčasné hodnotit v tomto ohledu ročník 

pátý. 

Dalo by se říci, že první ročník byl ročníkem testujícím, drahý ročník byl téměř 

dokonalým obrazem kvalitního časopisu informujícího o knižním trhu. 

Pro vývoj časopisu je charakteristické, že se snaží zachovávat svůj formát. 

Nejpřednější snahou je co nejúplnější bibliografie. Velkou plochu každého čísla musí 

nutně zabírat inzerce, protože jako téměř všechna komerční média, i KN živí inzerenti. 

Šéfredaktorka nikdy dlouho dopředu neví, jak bude vypadat další číslo. Vše záleží na počtu 

a ploše inzerce. 

Z uvedených údajů vyplývá, že časopis Knižní novinky už na českém trhu zakotvil a 

je nebezpečným konkurentem pro další periodika podobného zaměřeníxv". 

x v " Viz kapitola 6. 
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4.10. Srovnání Nových knih a Knižních novinek 

Ač Knižní novinky vlastně vyrostly z Nových knih (a hlavně jejich problémů), 

v jej ich obsahu i grafické formě jsou výrazné odlišnosti. Cena Nových knih byla 12,50 Kč, 

cena Knižních novinek j e dvě koruny a je pouze doporučená, což znamená, že vydavatelé 

KN od nikoho, kam se titul KN dodává, peníze za prodaný náklad nepožadují. Průměrný 

náklad N K byl v úspěšných dobách až 25 tisíc výtisků39 (to bylo v září roku 1992), později 

deset tisíc výtisků, a ještě později náklad poklesl na polovinu. KN mají náklad okolo 

patnácti tisíc výtisků, přičemž tento náklad se výrazně zvedá, pokud se jedná o veletržní 

číslo. 

Nové knihy existovaly přes čtyři desetiletí, až v roce 1997 začal vycházet 

k novinovému černobílému formátu NK jako čtvrtletní příloha barevný magazín 

s bibliografií. Historie KN je mnohem kratší, časopis si svůj formát drží od počátku stejný. 

Právě bibliografie byla v NK placená, poplatek se vypočítával z poštovného, které se 

násobilo počtem knihoven, které bylo nutné obeslat s oznámením, jaké tituly nakladatel 

vydal. V K N j e splnění této povinnosti zdarma, pokud nakladatel zadá sám bibliografické 

údaje do elektronické databáze vydaných titulů. Tím ušetří redakci KN práci, tudíž je 

možno tuto službu nakladatelům neúčtovat. Ti nakladatelé, kteří svá oznámení posílají 

emailem nebo poštou, platí podle předem stanovených tabulek, v kterých je samozřejmě 

nejdůležitější počet vydaných knih za rok. Tyto poplatky se tedy hradí zpětně, najednou za 

celý rok. 

Vazby na veřejnoprávní médium, Český rozhlas, udržovaly Nové knihy a udržují je 

i Knižní novinky. Na svých stránkách uveřejňuje v každém čísle programy literárních 

pořadů na stanicích Český rozhlas 2 - Praha a Český rozhlas 3 - Vltava. 

Důležitou součástí NK byly recenze, kterých obsahoval časopis značné množství. 

Naproti tomu KN neobsahují recenze vůbec a sjejich uveřejňování do budoucnosti 

v žádném případě nepočítají. Důvod j e zcela prostý. Existence Knižních novinek j e závislá 

na pří jmech z inzerce. Hlavními a téměř jedinými inzerenty jsou samozřejmě nakladatelé. 

Proto uveřejnění jakékoli negativní kritiky by mohlo znamenat existenční problém pro KN, 

protože nakladatel vydaného titulu by si samozřejmě příště velmi rozmyslel, zda bude 

inzerovat v časopise, který pohanil j ím vydanou knihu. Navíc funkcí Knižních novinek 

nemá být podle slov Olgy Vaškové tvorba literárního vkusu. Od toho jsou na českém 

mediálním trhu j iná periodika. Cílem KN není ovlivňovat své čtenáře, ale poskytnout jim 

39 HALADA, Jan, str. 43. 
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co nejucelenější informace a nechat je, aby si udělali vlastní názor. Zjednodušeně řečeno, 

literárně-kritická část není v KN tou nej důležitější. 

Celkově je možno říci, že Knižní novinky jsou časopis modernější, progresivnější, 

lépe reaguje na změny trhu a je tedy možné očekávat jeho zachování, případně nčjaké 

rozšíření v dalších letech. 

Nové knihy nebyly schopny se po revoluci adaptovat na nové, tržní hospodářství, na 

periodikum svého zaměření měly navíc nezvykle vysokou cenu a jejich grafická úprava 

rozhodně nebyla atraktivní v tom smyslu, aby upoutala potenciální čtenáře a přinutila je 

časopis si koupit. Po celá devadesátá léta jela redakce v zajetých kolejích. Jejich krach byl 

tedy jen otázkou času. 
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5. Knižní novinky na internetu 

Internet je nejrychleji se rozvíjejícím médiem současné doby, je proto jen 

přirozené, že i Knižní novinky na sebe upozorňují jeho prostřednictvím. Sice neexistují 

v internetové mutaci jako některá periodika, ale na internetových stránkách Svazu českých 

knihkupců a nakladatelů je možno získat důležité informace o KN. 

Pro snazší orientaci uveřejňuje SČKN na těchto stránkách harmonogram vydávání 

časopisu Knižní novinky na rok 2006, kde uvádí, kdy vyjdou jednotlivá čísla a jaké budou 

mít tematické zaměření. Tematické zaměření se většinou týká chystaných veletrhů nebo, 

na začátku roku či v pololetí, edičních plánů jednotlivých nakladatelství. Pro inzerenty je 

k dispozici i výrobní harmonogram KN, tedy harmonogram předávání podkladů k inzerci 

pro rok 2006. 

Na těchto stránkách si zájemci mohou stáhnout formulář pro předplatné KN, tuto 

službu nelze objednávat elektronickou poštou. Ke stažení je samozřejmě i formulář pro 

objednávku inzerce, který ovšem opět nelze zaslat elektronicky, což činí z webových 

stránek SČKN stránky poněkud zastaralé a nepříliš jdoucí s dobou. 

Nejprestižnější je samozřejmě mít reklamu na titulní straně, k zajímavým 

možnostem patří také inzerce v podobě křížovky, kdy KN poskytují svému inzerentovi 

příležitost navrhnout vlastní tajenku a mít svůj text na ploše pod a uprostřed křížovky. Pro 

lepší představu naleznou zájemci a ukázky grafického znázornění inzertní plochy. Pro 

zadavatele jsou na webových stránkách také základní technické údaje pro podávání 

inzerce, přičemž zadání inzerce lze posílat e-mailem, ale pouze do velikost souboru 2 MB. 

Jednou z mála výhod členství v SČKN je právě levnější inzerce v časopisu Knižní 

novinky, kdy Svaz poskytuje svým členům desetiprocentní slevu. 

Celkově je tedy možné říci, že internetové stránky Knižních novinek poskytují 

relativně dobrý servis pouze zadavatelům inzerce, běžnému zájemci o knihy a Knižní 

novinky neřeknou tyto stránky nic. Naprosto zde chybí alespoň zběžná charakteristika 

časopisu, ukázky článků a ani titulní strana zobrazená na internetuxvl" není už dávno 

aktuální. Webové stránky mohou posloužit pouze odborníkům, laické veřejnosti nejsou 

užitečné žádným způsobem, což je určitě škoda, protože v dnešní době je důležité 

prezentovat se i na internetu. 

Právě proto připravuje redakce KN spuštění stránek nových, modernějších a 

obsahově bohatších. Jak uvedla Olga Vašková, tyto stránky budou s největší 

XVI" Titulní strana je z roku 2005. Dostupné z WWW http://www.sckn.cz/content/news.php. 
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pravděpodobností spuštěny už letos a budou avizovat obsah následujícího čísla KN, podle 

provozních a hlavně finančních možností zřejmě budou obsahovat i ukázky článků nebo 

rozhovorů. 

50 



6. Konkurence Knižních novinek 
V současné době jsou na českém trhu dva konkurenti Knižních novinek, K Revue a 

KNIHY. Tyto „soupeře" ovšem zajímavým způsobem spojuje jejich minulost, tedy 

minulost je j ich zakladatelů či šéfredaktorů. Šéfredaktoři K Revue, Knižních novinek i 

KNIH j sou bývalými členy redakce Nových knih. Existence tří časopisů s podobným 

zaměřením vytváří zdravé konkurenční prostředí, jehož přímým následkem je 

zkvalitňování všech tří titulů. Boje o inzerenty se samozřejmě občas neobejdou bez pokusů 

o různé podvody, snah o nekalosoutěžní jednání apod. Jde totiž o peníze z inzerce, které 

rozhodují o bytí a nebytí všech tří titulů. 

6.1. K Revue 

Měsíčník vzniknul v roce 2001 a je šířen zdarma pomocí knihkupecké sitě ke svým 

čtenářům. Jeho šéfredaktorkou je Jana Dlouhá. Její pracovní minulost je spjatá s NK. 

V roce 1997 byly Nové knihy ještě černobílé a měly novinový formát. Protože se čím dál 

častěji objevovaly námitky a stížnosti, že barva zde citelně chybí a nelze otiskovat titulní 

strany knih, začaly NK vydávat čtvrtletně barevný magazín, který obsahoval hlavně 

bibliografii. Hlavním tvůrcem tohoto magazínu byla právě Jana Dlouhá, která se díky této 

práci dostala do kontaktu s mnoha nakladateli, což později využila (a využívá dosud) právě 

ve vydávání K Revue. 

6.2. Knihy 

Jak j i ž bylo řečeno, Knihy vznikly pod vedením Vladimíra Sůvy v roce 1991, když 

se v podstatě odtrhly od Nových knih. Knihy mají oproti Knižním novinkám i K Revue 

jednu značnou výhodu. Jsou týdeníkem, bibliografické údaje jsou tedy více aktuální. 
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Závěr 

Ve své práci jsem se pokusila shrnout základní fakta o Knižních novinkách, 

časopisu se čtrnáctidenní periodicitou, zaměřených na knižní trh. Vzala jsem v úvahu 

nejdůležitější články komunikačního řetězce jakými jsou nakladatelé, knihkupci, literární 

agentury, autorské organizace a samozřejmě také časopisy se zaměřením na knižní 

produkci, které neodmyslitelně k tomuto řetězci patří a vycházejí všude, kde existuje 

knižní kultura. 

Jedním z původních cílů této bakalářské práce bylo i porovnání úspěšnosti KN s 

ostatními časopisy podobného zaměření. Již během samotných příprav jsem ovšem zjistila, 

že informací o konkurenci KN jako jsou Knihy, K Revue a částečně i Knihkupec a 

nakladatel (tento časopis ovšem za přímého konkurenta KN nepovažuji, neboť jeho 

zaměření j e poněkud odlišné), je tolik, že by vystačily na samostatné dílo. Svou 

bakalářskou práci jsem tedy omezila na stručné informace o každém z těchto časopisů. 

Ve své práci jsem též zkoumala vazby na Český rozhlas. S těmito vztahy začaly 

Nové knihy, toto spojení s veřejnoprávním médiem zůstalo zachováno i v nástupnickém 

časopise, Knižních novinkách. 

Rovněž jsem považovala za důležité zabývat se v této souvislosti vztahem kniha a 

internet. Knižní novinky mají na svých webových stránkách velké rezervy, v podstatě 

nabízejí jen informace pro zasvěcence, především pro inzerenty. V době, kdy získává k 

internetu rychlý a pohodlný přístup stále více lidí, je to nepříliš dobrá zpráva, protože 

nutnost prezentace Knižních novinek j e zřejmá, a přehlednější a obsáhlejší stránky mohou 

být jen výhodou. Tohoto faktu si je vědoma i šéfredaktorka časopisu, a proto se svým 

týmem v současné době pracuje na modernizaci webových stránek. 

Během pěti let své existence prošly Knižní novinky mnoha změnami, z nichž 

některé byly malé, jiné větší a podstatnější. Asi nejvýraznější a na první pohled 

nej viditelnější změnou byla změna grafiky v čísle devět druhého ročníku Knižních novinek. 

Časopis přibýval na pestrosti (více rubrik a příspěvků), texty se ovšem postupem času 

zkracují a zdá se, že jich i ubývá. 

Knižní novinky vznikly jako nástupce časopisu Nové knihy, který svou činnost 

musel ukončit především z finančních důvodů. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma 

periodiky j e zřejmě náklad, cena periodika, grafická podoba a též absence recenzí v KN, 

které v NK tvořily podstatnou část každého vydání časopisu. Něco takového není u 

Knižních novinek z existenčních důvodů možné. 
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Knižní novinky navazují na dlouholetou tradici vydávání periodika Nové knihy, 

které se systematicky a cílevědomě věnovalo knize a knižní kultuře již od roku 1960. 

V tomto smyslu pokračují i KN, ale zároveň plní funkci zprostředkujícího článku v 

mediální knižní komunikaci mezi autorem a čtenářem, a to ve změněných podmínkách 

knižního obchodu, přičemž tyto podmínky byly změněny po revoluci, tj. v roce 1989. 

Zjistila jsem, že Knižní novinky nevznikly jako přímý nástupce Nových knih, ale v podstatě 

přebraly jejich nejdůležitější část, a tou byla bibliografie. 

Na základě svého empirického výzkumu jsem došla analýzou ke zjištění, že 

časopis Knižní novinky j e jen jedním malým, ale důležitým článkem v dlouhém a 

poměrně složitém komunikačním řetězci v procesu vzniku knihy. 
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Resume 

The Knizni novinky belongs to the magazines which contain information about the 

book production both in the Czech Republic as well as in other countries, especially in 

Europe but also in Asia and Africa. 

It is aimed at publishers, book-sellers, librarians and for all readers who are 

interested in books, and any activities connected with their culture. 

The serial is being published by the Union of Czech book-sellers and publishers. It 

is now 5 years since the first issue found its way to its readers. This came to pass exactly in 

February 2002. Olga Vaskova has become the editor-in-chief, and Jaroslav Cisar the 

manager of the magazine. 

The most important section of Knizni novinky is the bibliography. This part 

contains the crucial information about the book production of the time period of that 

concrete issue. The rest of the magazine offers various articles about the world's most 

important book fairs (if it is concerned with Czech fairs, the detail schedule of the whole 

event is included) and interviews with interesting people from the book branch like 

publishers, book-sellers, writers, translators, illustrators, philologists and etc. 

Publishing of its predecessor, magazine Nove knihy, ended in November 2001 

because of various problems including financial reasons and internal quarrels in the 

editor's office. In this way ended the 40-years long existence of Nove knihy, the magazine 

whose first issue was published in 1961. 

During its existence, the Knizni novinky has changed in many ways. The most 

evident is probably the graphic change in the ninth issue of the second volume in 2003. Of 

course, there have been also other changes, for example new columns like Co rdd ctu (The 

book I like), the book charts etc. have appeared. 

Finally, I found out that the Knizni novinky, as a magazine about book production, 

is only one small part of the giant communication chain, the chain which beginns with the 

last author's typed dot and ends as a final tome, awaiting its new owner on a shelf in a 

book store. 
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Příloha č. 1 

První číslo Knižních novinek, ročník I, číslo 1 

bibliografie č. 1 k 2. 4. 2002 
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Příloha č.2 

Původní grafika, ročník II. č. 3 

novinky 
pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře 

ročník 11/2003 
3. 3. - 17. 2. 2003 

doporučen* cena 
2 K č 

fi^ dobré čtení 

uvnitř 

„Jsem Winter 
a taky Neprakta" 

Databáze 
pro knižní trh 
Zájezd 
na knižní veletrh 
do Lipska 

Žebříček 
nejprodávanějších 
knih 

BIBLIOGRAFIE 
206 NOVÝCH 
TITULŮ 

Knihy žádejte u svého knihkupce 

3 2 

9 ifi í ivruruuu 

Nakladatelství ACADEMIA 
nabízí reedice svých bestsellerů 

PftjRODA 

W W W . S C k n . C Z bibliografie zpracovaná k 3. 2. 2003 
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Příloha č.3 

Výrazná změna grafiky, ročník II. č.9 

>R0 K N I H K U K F KNIHOVNY N A I I A D A U U A CTEWAflE 

12. 5. - 25. 5. 2003 

z obsahu 
konzelsberger 

knižní veletrh 
Svět knihy 2003 
v ozvěnách 

píseň o slabikáři 
aneb Ema má mísu 

žebříček 
nejprodávanějšich 
knih 

v bibliografii 
je 347 nových 
knižních titulů 

knihy žádejte 
u svého knihkupce 
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Příloha č. 4 

Nové knihy už nebudou tím, čím bývaly 

„Odběratelé týdeníku Nové knihy už více než měsíc čekají na další číslo. Časopis "čtenářů, 

nakladatelů, knihkupců a knihovníků", referující o knižních novinkách a obsahující i 

rozhovory či recenze, naposledy vyšel sedmnáctého října. Redakční tým byl rozpuštěn. V 

knižní branži se začalo čím dál hlasitěji mluvit o tom, že list s jedenačtyřicetiletou tradicí a 

kdysi stotisícovým nákladem skončí. 

Dosavadní majitelé ujišťují, že čtenáři o pravidelný a v tuzemsku zřejmě nejúplnější servis 

nových knih nepřijdou. "Že Nové knihy mají finanční problémy, bylo jasné někdy v červnu. 

Nikdo ovšem netušil, že to půjde takhle rychle," podotýká šéfredaktorka Nových Anih Zuzana 

Fialová. 

Titul nezmizí 

"Zatím hledáme," říká Miroslav Mládek, jednatel společnosti Lira agentura, která Nové knihy 

vydává od roku 1999. Slibuje, že počátkem prosince vyjde souborné číslo, které obsáhne 

všechny nevydané tisky a abonentům vysvětlí, jak to bude s Novými knihami příští rok. 

Bibliografie na internetových stránkách www.nove-knihy.cz je prý stále aktualizována. 

"Nikomu nezůstaneme dlužni - bývalým zaměstnancům, recenzentům, abonentům. Pokud se 

nám nepodaří vydat všechna naplánovaná čísla, budeme vracet předplatné." 

Zřejmě nej vyhledávanější část časopisu, bibliografický soupis nových knih, jež jsou v prodeji, 

prý téměř na sto procent bude vycházet dál. Literámě-kritická část má budoucnost nejistou. 

Podle Mládka se zřetelně rýsuje možnost, že by bibliografická část vycházela jako týdenní 

příloha jednoho z celostátních deníků. 

"Přislíbeno to máme na osmdesát procent, ale nic nechci uspěchat. Vše je v jednání," říká 

Mládek. V takovém případě by Nové knihy plnily funkci ryze informačního periodika. "Jenže 

dosud měl týdeník zhruba pět tisíc abonentů. Jako součást deníkové přílohy by seznam 

nových knih mohl mít stotisícové náklady," dodává Mládek. 

V dřívějších úvahách byla i podoba čtrnáctideníku či měsíčníku, vydávaného některým z 

tuzemských nakladatelů. Tahle varianta po výhodnější nabídce z deníku téměř jistě padla. 

Příliš drahé 

Nízký počet odběratelů byl hlavní příčinou zhoršující se finanční situace listu. "Máte málo 

čtenářů, a tudíž se k vám nehrne inzerce. Musíte zdražovat, což zase odradí některé 

odběratele. Z toho není úniku," vysvětluje Miroslav Mládek. Příjmy z předplatného podle 

něho nepokryly ani polovinu provozu Nových knih, zisk týdeník nevykazoval nikdy. 
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Dlouhodobější dluh však podle Mládka list nemá. Ke krizi se údajně schylovalo několik 

měsíců, vše se uspíšilo poté, co časopis přešel pod jinou, dražší tiskárnu. "Pohybovali jsme se 

v červených číslech, neměl jsem za co zaplatit lidi. A než někomu něco nezaručeně slibovat je 

lépe říct to na rovinu," podotýká Mládek. 

K čtenářskému zájmu příliš nepřispívala ani cena týdeníku, dvanáct korun a padesát haléřů. 

"To je pro běžného čtenáře - vzhledem k charakteru toho listu - naprosto neúnosné. Navíc 

existují periodika podobného typu, jenže zadarmo," míní nakladatelský teoretik a spisovatel 

Jan Halada, spolupracovník Nových knih. Podle něho nad tímto časopisem visel Damoklův 

meč již několikrát. 

Kdo by zániku želel 

Dohady o příštích osudech Nových knih zasáhly zejména nakladatele. Jim totiž týdeník 

prokazoval výhodnou službu - oznámením své novinky v tomto časopise si nakladatel odbyl 

takzvanou nabídkovou povinnost, již mu ukládá zákon. "Kdybych podle zákona rozeslal 

dopisy do devatenácti knihoven, přišlo by mě to rozhodně dráž, než když jsem zaplatil Novým 

knihám," míní Jiří Buchal z pražského nakladatelství BB art. 

Cena za takové oznámení byla více než výhodná - až tři bibliografické záznamy stály 236 

korun, členové Svazu českých knihkupců a nakladatelů to měli za polovinu. Především z 

tohoto důvodu proto byla bibliografie v Nových knihách víceméně úplná, navíc tu byli 

schopni sestavovat aktuální přehledy o počtu vydaných knih za nejrůznější období. 

Rozčarování panuje i mezi recenzenty, kteří do listu přispívali. "Byla by to ohromná ztráta. 

Vždyť by tady už pomalu nebylo kam psát!" míní publicista a kritik Radim Kopáč. 

"Specializovaný časopis podobného typu vychází v každé kulturní zemi. Je to nezbytnost. 

Pokud Nové knihy skončí, ten prostor určitě někdo brzy zaplní," uvažuje však Jan Balada."1 

1 HORÁČKOVÁ, Alice: Nové knihy už nebudou tím, čím bývaly. Mladá fronta DNES. 26.11.2001 Poslední 
aktualizace 23. 4. 2006 (Cit. 22. 4. 2006). Dostupné z WWW 
http://show.idnes.cz/show_aktual.asp?r=show_aktual&c=AO 11126_103512_literatura_ef. 
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Příloha č. 5 

Knižní novinky v tabulkách 

5.1. Tabulka - první ročník 

Knižní novinky 
ročník I, rok 2002 

Číslo 
Titulů v 

Číslo bibliografii Počet stran 
1 221 24 
2 263 80 
3 242 40 
4 380 32 
5 409 32 
6 341 40 
7 337 24 
8 240 24 

9-10 540 48 
11 226 32 
12 265 24 
13 227 32 
14 293 24 
15 386 40 
16 321 40 
17 406 10 
18 587 40 

ví 



5.4. Tabulka - čtvrtý ročník 

Knižní novinky 
ročník II, rok 2003 

Číslo 
Titulů v 

Číslo bibliografii Počet stran 
1-2 451 32 
3 206 24 
4 183 24 
5 380 24 
6 248 24 
7 234 48 
8 301 96 
9 347 24 
10 neuvedeno 24 
11 308 32 
12 396 32 

13-14 406 32 
15-16 565 40 

17 230 32 
18 178 32 
19 222 32 
20 196 32 
21 308 40 
22 358 40 
23 377 48 
24 540 40 
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5.3. Tabulka - třetí ročník 

Knižní novinky 
ročník III, rok 2004 

Číslo 
Titulů v 

Číslo bibliografii Počet stran 
1-2 466 36 
3 293 32 
4 264 32 

5-6 597 48 
7 334 40 
8 neuvedeno 72 
9 256 24 
10 291 32 
11 360 32 
12 300 32 

13-14 423 32 
15-16 324 32 

17 188 24 
18 274 24 
19 235 40 
20 250 32 
21 343 40 
22 351 40 
23 347 40 

24-25 451 32 

vin 



5.4. Tabulka - čtvrtý ročník 

Knižní novinky 
ročník IV, rok 2005 

Číslo 
Titulů v 

bibliografii Počet stran 
1-2 588 36 
3 284 30 
4 345 30 

5-6 275 30 
7 412 30 
8 neuvedeno 70 
9 322 30 
10 346 30 
11 341 30 
12 318 30 

13-14 300 22 
15-16 348 22 

17 192 22 
18 233 22 
19 248 22 
20 271 30 
21 194 30 
22 307 22 
23 328 30 

24-25 373 38 
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5.5. Tabulka - pátý ročník 

Knižní novinky 
ročník V, rok 2006 

Číslo 
Titulů v 

Číslo bibliografii Počet stran 
1-2 601 30 
3 268 22 
4 256 30 

5-6 370 30 
7 488 30 

x 



Příloha č.6 

Rozhovory ve čtyřech ročnících Knižních novinek 

6.1. Rozhovory v prvním ročníku 

1. Balk Eero (finský bohemista) 

2. Dejmal Ivan (bývalý ministr životního prostřední) a Hájek Tomáš (spisovatel, ekolog, 

f i lozof) 

3. Dewar tová Isla (skotská autorka) 

4. Dizdarevič Raif (bývalý jugoslávský politik) 

5. Horáček Michal (textař, podnikatel) 

6. Horová Zuzana (dramaturgyně divadelního festivalu To nejlepší z humoru) 

7. Hrubeš Eduarr (moderátor pořadu Neváhej a toč) 

8. Keleová-Vasilková Táňa (československá spisovatelka) 

9. Kosta Jiří (ekonom) 

10. Kubátová Marie (spisovatelka, autorka Krkonošských pohádek) 

11. Kupka Jiří S. (spisovatel) 

12. Leikert Josef (spisovatel) 

13. Medkovi Vladimír a Pavel (překladatelé, mj. přeložili celou sérii Harryho Pottera) 

14. Morrison Tania (německá spisovatelka) 

15. Němec Robert (majitel nakladatelství Pragina) 

16. Pilarová Eva (zpěvačka) 

17. Reinerová Lenka (spisovatelka) 

18. Stehlíková Blanka (historická umění) 

19. Třeštík Dušan (Český historik a spisovatel) 

20. Vaculík Ludvík (spisovatel) 

21. Vávra David (zakladatel divadla Sklep) 

22. Veselá Eva (překladatelka) 

23. Vlasák Václav (autor francouzsko-českých a česko-francouzských slovníků)2 

6.2. Rozhovory v druhém ročníku 

1. Bgoya Walter (nakladatel z Tanzanie) 

2. Blažek Petr (dopravní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s.) 

3. Červinka Rudolf (ředitel nakladatelství LEDA) 

" Osobnosti jsou řazeny abecedně 
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4. Dvořák Joachim (vydavatel Amanachu Labyrint) 

5. Engelking Leszek (bohemista, překladatel) 

6. Chaloupka Otakar (literární vědec) 

7. Jirásek Jiří (spoluvlastník společnosti Neoluxor, která provozuje Palác knih Luxor) 

8. Kalinová Dana (ředitelka Svazu českých nakladatelů a knihkupců Svět knihy, s.r.o. 

9. Kanzelsberger st. Jan (provozovatel firmy Kanzelsberger) 

10. Kuča Karel (autor jedinečného průvodce po architektonických skvostech Čech, 

Moravy a Slezska, Atlasu památek) 

11. Muller Jiří (ředitel kartografického nakladatelství Geodézie ČS, a.s.) 

12. Nálepková Táňa (česká spisovatelka, autorka knihy Cvičebnice praktického bytí) 

13. Nyklová Milena (překladatelka) 

14. Prstek Aleš (manažer nakladatelství a vydavatelství Tutor) 

15. Rybka Michal (pražský nakladatel a provozovatel netradičních knihkupectví) 

16. Sakkut Hamdi (nakladatel, ředitel Arabistického střediska v Káhiře) 

17. Tesař René (A.R.T. DIALOG) 

18. Zmatlíková Helena (ilustrátorka dětských knih) 

19. Žáček Jiří (český spisovatel) 

6.3. Rozhovory v třetím ročníku 

1. Richter Vít (předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků) 

2. Vácha Petr (majitel knihkupectví Na Můstku) 

3. Slavík Martin (výkonný ředitel nakladatelství Albatros) 

4. Honzák František (šéfredaktor nakladatelství Libri) 

5. Kovaříková Helena (členka Britské rady) 

6. Ředinová Milena (ředitelka vydavatelského odboru Národní knihovny ČR) 

7. Hakl Emil (spisovatel) 

8. Štěpánek Vít (generální ředitel Kartografie Praha, a.s.) 

9. Brzáková Pavlína (etnoložka, sběratelka pohádek a legend n Sibiři) 

10. Rambousek Jan (autor knihy Nový zákon o DPH) 

11. Svankmajerová Eva (umělkyně) 

12. Kaiserová Eva (organizátorka pražského bazaru knih a učebnic) 

13. Brandejsová Simona Ester (básnířka) 

14. Horáček Michal (novinář, textař, tehdejší spolumajitel sázkové kanceláře Fortuna) 

15. Kovařík Petr (spisovatel, novinář) 

xn 



6.4. Rozhovory ve čtvrtém ročníku 

1. Babka Lukáš (ředitel Slovanské knihovny v Praze) 

2. Born Adol f (ilustrátor) 

3. Červenková Jana (spisovatelka, autorka knihy Pozdní láska) 

4. Fiala Václav (šéfredaktor právnických časopisů ve společnosti ASPI a.s.) 

5. Grecmanová Ludmila (pořadatelka Libri 2005) 

6. Kourek Michal obchodní ředitel tiskárny Ekon) 

7. Kovař íková Lucie, Jan Michal (autoři knihy Přes ledové království do zeleného pekla) 

8. Pacovská Květa (akademická malířka) 

9. Říhovi Vladimíra a Jiří (majitelé nakladatelství Cykloknihy) 

10. Vodopi ja Magdalena (ředitelka knižního veletrhu v chorvatské Pule v roce 2004) 
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Příloha č. 7 

Seznam knihkupců hlasujících pro žebříček SČKN (poslední aktualizace 7.3.2006^ 

Město Knihkupectví 
1 B e n e š o v Knihkupectví Daniela 
2 Beroun Knihkupectví Kanzelsberacr 
3 B lansko Knihkupectví Pergamen 
4 Brno Knihkupectví Academia 
5 Brno Knihkupectví Barvič - Novotný s r o 
6 Brno Knihkupectví Beta 
7 B r n o Knihkupectví Beta 
8 Brno Knihkupectví Kanzelsberger 
9 Brno Knihkupectví Kanzelsberger 
10 Brno Knihkupectví Michala Ženíška 
11 Brno Knihkupectví Pergamen 
12 Brno Knihkupectví Portál Brno 
13 Bruntá l Knihkupectví a antikvariát Popina 
14 Česká T ř e b o v á Knihkupectví Paseka 
15 České B u d ě j o v i c e Knihkupectví Gregorius 
16 České B u d ě j o v i c e Knihkupectví Beta Zlatý klas 
17 České B u d ě j o v i c e Knihkupectví Kanzelsberger 
18 České B u d ě j o v i c e Knihkupectví Kanzelsberger 
19 Děč ín 4 Knihkupectví Kanzelsberger 
20 D u b a n y Zásilkové knihkupectví J. Smičkové 
21 F r ý d e k - M í s t e k Knihkupectví Lev Bílek s.r.o. 
22 Frýdlan t n a d Os t rav ic í Knihkupectví Pergamen 
23 Hav í řov Knihkupectví Permon 
24 Hav l í čkův B r o d Knihkupectví Vysočina 
25 Hlučin Knihkupectví Pergamen 
26 H o d o n í n Knihkupectví Zdenka Dvořáková 
27 Hořov i ce Knihkupectví Olšanská Mária 
28 Hradec K r á l o v é Knihkupectví Kanzelsberger 
29 Hradec K r á l o v é Knihkupectví Kanzelsberger 
30 Hradec K r á l o v é Knihkupectví Kanzelsberger 

31 Hradec K r á l o v é Knihkupectví Kosmas 
32 Hradec K r á l o v é 2 Knihkupectví SKIPPY v.o.s. 
33 C h r u d i m Knihkupectví Lyra 
34 internet Knihkupectví Kosmas - internetové 

35 Jab lonec n a d N i s o u Knihkupectví Beta 

36 Jab lonec nad N i s o u Knihkupectví Beta 
37 J ih lava Knihkupectví Otava 
38 J ind ř i chův H r a d e c Knihkupectví Kanzelsberger 

39 Kar lovy V a r y Knihkupectví Beta 
40 Kar lovy V a r y Knihkupectví Kanzelsberger 
41 <.ladno Knihkupectví Kanzelsberger 

42 Kos te ln í Vydř i Karmelitánské knihkupectví 

43 Kroměř íž Knihkupectví Pergamen 

3 Seznam knihkupců hlasujících pro www.stránky. Posl. aktualizace 7.3.2006 (Cit. 22.4. 2006). Dostupné 
z WWW http://www.sckn.cz/content/related/seznam_knihkupci.xls. 
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44 Kroměř í ž Knihkupectví Kanzelsberger 
45 Ku tná Hora Knihkupectvi Pergamen 
46 Liberec Knihkupectví Beta 
47 Liberec 1 Knihkupectví a antikvariát J. Frvč 
48 L i toměř ice Karmelitánské knihkupectví Jonáš 
49 Li tomyšl Knihkupectví a antikvariát Paseka 
50 Louny Knihkupectví Pergamen 
51 M l a d á Bo le s l av Knihkupectví Kanzelsberger 
52 N o v á Paka Karmelitánské knihkupectví 
53 N o v ý Bor Knihkupectví Jaroslav Rada 
54 Nový Jičín Knihkupectví Jana Fialová 
55 Nový Jičín Knihkupectví Pergamen 
56 O l o m o u c Knihkupectví Kanzelsberger 
57 O l o m o u c Karmelitánské knihkupectví Velehrad 
58 O l o m o u c Knihkupectví Beta 
59 O l o m o u c Knihkupectví Bonům, s.r.o. 
60 O l o m o u c Knihkupectví Kanzelsberger 
61 Opava Knihkupectví Pergamen 
62 Opava Knihkupectví Pergamen 
63 Or lová Knihkupectví Pergamen 
64 Ostrava Knihkupectví Kanzelsberger 
65 Ost rava Dům knihy Kanzelsberger 
66 Ost rava Karmelitánské knihkupectví Caritas 
67 Ost rava Knihkupectví Beta 
68 Ostrava 1 Knihkupectví Academia 
69 Ostrava 1 Knihkupectví Artforum 
70 Ot rokov ice Svatava Nováčková Knihkupectví 
71 Pardubice Knihkupectví Kanzelsberger 
72 Písek Knihkupectví ELIM 
73 Písek Knihkupectví Kanzelsberger 
74 Plzeň Karmelitánské knihkupectví Úsvit 
75 Plzeň Knihkupectví Bethanie 
76 P lzeň Knihkupectví Kanzelsberger 

77 Plzeň Knihkupectví Kanzelsberger 
78 Plzeň Knihkupectví Kosmas 
79 Plzeň Knihkupectví Moudrá sova 
80 Plzeň Knihkupectví Pergamen 
81 Praha 1 Dům knihy Kanzelsberger 

82 Praha 1 Dům učebnic a knih Černá labuť 
83 Praha 1 Karmelitánské knihkupectví U sv. Jindřicha 

84 Praha 1 Karmelitánské knihkupectví U sv. Víta 

85 Praha 1 Knihkupectví Academia 

86 Praha 1 Knihkupectví Academia 

87 Praha 1 Knihkupectví Daniel 

88 Praha 1 Knihkupectví Fišer 

89 Praha 1 Knihkupectví Kalich, s.r.o. 

90 Praha 1 Knihkupectví Kanzelsberger 

91 Praha 1 Knihkupectví Karolinum 

92 Praha 1 Knihkupectví Kosmas 

93 Praha 1 Knihkupectví Maťa-Aurora 

94 Praha 1 Knihkupectví Na východ od Pařížské 
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95 Praha 1 Knihkupectví Portál Praha 1 
96 Praha 1 Knihkupectví Řehoře Samsv 
97 Praha 1 Knihkupectví Seidl 
98 Praha 1 Knihkupectví U Černé matkv Boží 
99 Praha 1 Palác knih LUXOR 
100 Praha 2 Knihkupectví Paseka 
101 Praha 2 Vinohradské knihkupectví 
102 Praha 4 Knihkupectví Trávníček 
103 Praha 5 Knihkupectví Nový Smíchov 
104 Praha 5 Knihkupectví Kanzelsberger 
105 Praha 5 Knihkupectví Beta 
106 Praha 5 - Zbras lav Knihkupectví U stromečku 
107 Praha 6 Knihkupectví Metro Dejvická 
108 Praha 6 Karmelitánské knihkupectví u sv. Vojtěcha 
109 Praha 8 Knihkupectví Kanzelsberger 
110 Praha 10 Knihkupectví Kanzelsberger 
111 Praha 10 Knihkupectví Kanzelsberger 
112 Praha 10 - S tě rboholy Knihkupectví Pergamen 
113 Pros tě jov Knihkupectví a antikvariát U radnice 
114 Přerov EM-ZET Knihkupectví 
115 Přerov Knihkupectví Kanzelsberger 
116 Př íbor Knihkupectví Pergamen 
117 Př íbram I. Knihkupectví Mária Olšanská 
118 R a k o v n í k Knihkupectví Kanzelsberger 
119 Rožnov pod Radhhoš t ěm Knihkupectví Pergamen 
120 St rakonice Knihkupectví Kanzelsberger 
121 Tábor Knihkupectví Kanzelsberger 
122 Tep l i ce Knihkupectví Kanzelsberger 
123 Tep l i ce Knihkupectví Kanzelsberger 
124 Tru tnov Knihkupectví Kanzelsberger 
125 Uherské Hrad i š t ě Dům knihy Portál 
126 Uherské Hrad i š t ě Karmelitánské knihkupectví 
127 Uherské Hrad iš tě Knihkupectví U sovy 
128 Ústí nad L a b e m Knihkupectví Kanzelsberger 
129 Vrchlabí Knihkupectví K&T 
130 Vrch lab í Knihkupectví K&T 
131 Zlín Karmelitánské knihkupectví Veni 

132 Zl ín Knihkupectví Archa 

133 Zlín Knihkupectví Kanzelsberger 

134 Zlín Knihkupectví Svatava Nováčkova 

135 Zlín Knihkupectví Svatava Nováčková 

136 Zlín Knihkupectví Svatava Nováčková 

137 Zlín - M a l e n o v i c e Knihkupectví Beta 
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