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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Rozhovor s Jindřichem Jůzlem z 18. června 2013 

 

Víte kolik Odeon vydal knih v roce 2012? 

Asi tak třicet. 

 

A letos? 

Taky zhruba tak. Dvacet pět až třicet. 

 

Jaké žánry vydává Odeon nejčastěji? 

Nejčastěji je to moderní překladová próza – současná překladová literatura. To vydáváme 

nejvíc. Pak máme Edici světová knihovna a v edici Knihovna klasiků vycházejí nové překlady 

klasických děl jako Mistr a Markétka, Velký Gatsby, Nebezpečné známosti... A potom 

vydáváme české autory, ale těch je málo – tak dva tři ročně. To jsou takové tři nejdůležitější 

větve. 

 

A přímo nějaký žánr, který by byl v Odeonu nejvíc zastoupený? Například thriller, 

sci-fi? 

Naše knihy se označují jako literary fiction. Prostě taková lepší literatura. 

 

To v podstatě navazuje na tradici toho Odeonu z šedesátých let, ne? 

V podstatě ano. Akorát tehdy to bylo skutečně obrovské nakladatelství… 

 

Kolik to tehdy mělo redaktorů? 

Podle mě tak sto lidí 

 

A teď? 

Teď většinu věcí děláme přes externisty. Ale tady máme spoustu věcí navázaných na 

strukturu těch dalších značek – korektoři, grafici, PR a tak dále.  
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Jaké je přijetí knih u čtenářů, co se týče knih Odeonu? 

Myslím, že docela dobré, což je samozřejmě takový vágní pojem. Ale lidi se skutečně 

dívají a říkají „Jé! Další knížka od Odeonu.“ Speciálně u edice Světová knihovna, která má 

teď asi 145 svazků, ta kontinuita, návaznost, sběratelství, to tam určitě funguje. Samozřejmě 

ne všechno se prodává skvěle, ale to je vždycky tak. Čtenáři jsou nevyzpytatelní a občas 

mnohem víc uspěje věc, od které jsme si toho moc neslibovali, zatímco kniha, která byla 

v zahraničí bestseller, nám zůstane na skladech. 

 

Vydělal by si na sebe Odeon, kdyby byl samostatný? 

Podle všeho ano. Ale špatně se to počítá, protože to je začleněné do struktury Euromedia. 

Ale v zásadě ano. 

 

O jaké knihy je největší zájem konkrétně? 

O Murakamiho. Jeho 1Q84 a další knihy jsou asi nejprodávanější. Taky Chuck Palahniuk 

se dobře uchytil. A teď jsme dotiskovali Velkého Gatsbyho, takže to je taky poměrně úspěšné. 

 

A přijetí knih u kritiky je přepokládám dobré? Kritici mají tyhle knihy rádi… 

Většinou je pozitivní. Tohle je zase taková zajímavá věc. Když vyjde například recenze 

v Lidových novinách, oni naši knihu zařadí do rubriky Kniha týdne – celá řada odeonských 

knih byla v Lidovkách Kniha týdne – ale tu kritiku napíše Jiří Peňás a ten tu knihu... No, ne 

úplně pohřbí, ale má k ní významné námitky. Jiří Peňás je poměrně specifický chlápek 

a samozřejmě na ten názor má nárok. Jenom nechápu, proč je to Kniha týdne a ta recenze je 

negativní. 

 

Když už jsme u médií, dostávají se do nich všechny odeoní knihy, které byste chtěl? 

Všechny. Díky Denise Novotné z PR se o našich knížkách píše v podstatě každý den a tím 

pádem jsou o nás zmínky jak v tištěných médiích, tak na internetu. Do redakcí pravidelně 

posíláme nové knížky na recenze. 

 

A je nějaké médium, které by o vašich knihách psalo nejčastěji? 
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Asi Právo. 

 

A jak probíhá propagace? 

Máme takový standardní postup, že pošleme knihy do médií a doufáme, že o knize něco 

vyjde. Dále plakáty v metru, dělají se knižní trailery, které občas jdou do kin a nejlepší je 

samozřejmě když ten autor přijede. To je pro novináře vždycky zajímavý – vyfotí si ho 

a udělají rozhovor. Ale ne vždycky to funguje, protože třebas v březnu tady byl dánský autor 

Jonas T. Bengtsson, který napsal Pohádku, což je podle mě velice dobře napsaná, i když 

smutná věc. Byl tady, proběhly rozhovory, tiskovka, spousta lidí a prodalo se jenom tisíc 

kusů.  

 

A kolik byl náklad? 

Většinou se dělá kolem dvou tisíc. 

 

Tak to se ještě prodá, ne? 

No, možné to je, ale bude to s odřenýma ušima. 

 

Jaké má Odeon postavení na trhu oproti konkurenci? 

Myslím, že je vnímán v první pětici nakladatelů, kteří se věnují méně komerčním věcem. 

A když se porovnávají edice zaměřené na současnou literaturu, tak v poslední době vyšly asi 

dva články, které zmínily, že Světová knihovna patří zřejmě k nejlepším u nás. 

 

Předpokládám, že největší konkurent je Argo? 

Argo, Host, Kniha Zlín, Mladá fronta, Paseka. 

 

Odeon je rozpoznatelný díky zajímavým obálkám. Díval jsem se, že téměř 

nepřejímáte originální, to už se dnes nevidí. 

Přejatou nemáme snad ani jednu. Dáváme si záležet na tom, že máme naše původní 

obálky. Většinou to jsou fotky. A nebereme většinou fotky z agentury, které dáte na knihu 
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a za pár dní se objeví i na jogurtu. Jsou to fotky od autorských fotografů, kteří něco vyfotí 

přímo kvůli té knize. 

 

A to fotí čeští fotografové? 

Jo, jo. Anebo dokonce využijeme obraz, který vznikl na základě textu knihy. To se dnes už 

nedělá nikde. Já si toho docela vážím. Když na to ten výtvarník kývne, nedostane za to žádný 

horentní honorář, dělá to spíš pro dobrý pocit. Dnes do toho vstupuje ještě jeden aspekt – že 

autoři tu obálku schvalují. A není zrovna jednoduché trefit se do vkusu šedesátiletého 

Japonce. Konkrétně u Jasatuka Cucui jsme už potřetí využili obrazy akademického malíře 

Václava Jírovce. A tam mě potěšilo, že to ten autor přímo osobně schválil. 

 

Co e-knihy? Prodávají se? 

Některé knihy vydáváme pouze v elektronické formě, ale myslím, že se od toho očekávalo 

víc. 

 

Tak možná časem, ne? 

Určitě to číslo stoupá nahoru. 
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Příloha č. 2: Loga Odeonu a styl obálek 

 

 

Původní logo Odeonu, které vytvořil Karel Teige pro manžele Fromkovy jako dar. 

 

 

Logo, které pro Odeon (dříve SNKLHU) vytvořil Milan Hegar v 60. letech. 
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Současné logo Odeonu je upravené logo Milana Hegara, které společnost Euromedia 

zakoupila spolu se značkou Odeon. Existuje i invertovaná varianta. 
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Edice Česká řada nemá jednotnou grafickou úpravu. Každá kniha z této edice 

vypadá jinak. 

  
Styl obálek edice Knihovna klasiků. Styl obálek edice Nobelova cena. 
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Od roku 2014 se styl obálek edice 

Světová knihovna změnil. 

 

Styl obálek edice Světová knihovna. 

 


