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Abstrakt 

 

Bakalářská práce si klade za cíl představit významné české nakladatelství Odeon. První 

kapitola je vyhrazena pro historii nakladatelství od avantgardních 20. a 30. let, kdy 

nakladatelství řídil zakladatel Jan Fromek, přes rozkvět v době socialismu, kdy se z Odeonu 

stalo špičkové nakladatelství na československém knižním trhu, až přes problematickou 

privatizaci v 90. letech. Tato kapitola končí rokem 1999, kdy značku koupil Bertelsmann. 

V následující kapitole práce popisuje současný profil nakladatelství. V současnosti Odeon 

vydává všechny možné žánry, podle slov šéfredaktora Jindřicha Jůzla je lze souhrnně označit 

jako literary fiction. Představuji čtyři edice – Světová knihovna, Nobelova cena, Česká řada 

a Knihovna klasiků, včetně důležitých knih, které do nich patří a klíčových autorů ve stáji 

Odeonu. Popsána je také propagace knih tohoto nakladatelství. Největší prostor je v třetí 

kapitole dán ohlasům v médiích a u čtenářů, z nichž vyplývá, že Odeon je považován za 

kvalitní nakladatelství s dobře hodnocenými tituly. V poslední kapitole zkoumám Odeon 

v rámci českého knižního trhu, jeho postavení ve společnosti Euromedia Group, do níž patří, 

a porovnávám ho s nejvýznamnějšími konkurenty, jimiž jsou podle Jindřicha Jůzla Argo, 

Host, Kniha Zlín, Mladá fronta a Paseka. V závěru jsem dospěl k zjištění, že Odeon je kvalitní 

nakladatelství, které ale pořád trochu žije ze značky a má rezervy v moderních způsobech 

komunikace se čtenářem, jakou nabízejí sociální sítě. 

 

Abstract 

 

The main goal of this bachelor’s thesis is to present Odeon, an important Czech publishing 

house. The first chapter covers the history of Odeon since its founding in the 1920s by Jan 

Fromek during a renaissance in the communist era to the problematic privatisation in the 



1990s. The first chapter ends in 1999 when Bertelsmann bought Odeon’s trademark. The next 

chapter describes Odeon in its current state. Nowadays Odeon publishes many different book 

genres; senior editor Jindřich Jůzl chracterises it as literary fiction. I present all four editions 

of Odeon: Světová knihovna (World’s Library), Nobelova cena (Nobel’s Prize), Česká řada 

(Czech Edition) and Knihovna klasiků (Classics Library) including various prominent writers 

and important books that Odeon holds the rights to. A description of marketing and public 

relations is also included. A discussion of literary reviews and readers‘ praise for the books of 

Odeon makes up most of the third chapter. Reception was usually positive and complimentary 

of Odeon’s quality. The last chapter looks into the Czech book market, Odeon’s position in 

Euromedia Group and I compare Odeon with its main competitors which according to 

Jindřich Jůzl are Argo, Host, Paseka, Kniha Zlín and Mladá fronta publishing houses. In this 

thesis I learned that Odeon is a publishing house of great quality, but it depends too much on 

its trademark and history and does not fully use modern ways of communication as social 

media. 

 

Klíčová slova 

 

Nakladatelství Odeon, knihy, knižní trh, nakladatelství, Jan Fromek, edice, knižní obálky, 

recenze, přijetí u čtenářů, média, Databáze knih, rok 2013, Euromedia Group 

 

Keywords 

 

Odeon publishing house, books, book market, publishers, Jan Fromek, editions, book 

covers, reviews, readers’ comments, media, Databaze knih, year 2013, Euromedia Group 

 

 

Rozsah práce 

 

78 529 znaků  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 

 

 V Praze dne  Radek Blažek 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
 

Na tomto místě bych rád poděkoval panu docentu Janu Haladovi za jeho rady a vstřícný 

přístup při zpracovávání této práce a panu Jindřichu Jůzlovi z Euromedia Group za množství 

informací o současném Odeonu a ochotu, s jakou mi odpověděl na všechny otázky. 

  



1 
 

Obsah 

 

Úvod ...................................................................................................................................... 2 

Historie .................................................................................................................................. 4 

Odeon současný ..................................................................................................................... 9 

Odeon v očích médií, čtenářů a literárních kritiků .............................................................. 16 

Odeon v rámci českého knižního trhu ................................................................................. 33 

Závěr .................................................................................................................................... 39 

Použité prameny a literatura ................................................................................................ 42 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 47 

Přílohy ................................................................................................................................. 48 

 

  



2 
 

Úvod 

 

V médiích je často slyšet, že Češi jsou národ čtenářů a čtení knih u nás i v éře internetu 

pořád patří k oblíbeným aktivitám. Na jednu hlavu zde máme rekordní počet knižních 

nakladatelství (ač spousta z nich vydá pouze jeden titul ročně), avšak málokteré z nich má tak 

bohatou, dlouhou a zapeklitou historii jako Odeon.  

Na prvorepublikový Odeon (pojmenovaný po antické kulturní stavbě, v níž probíhala 

divadelní představení a přednesy básní) knihkupce Jana Fromka po komunistickém puči 

navázalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, když nehezkou zkratku 

SNKLHU, respektive SNKLU zaměnilo za Odeon. A značka zůstala zachovaná i po 

Sametové revoluci, kdy byl Odeon zprivatizován a několikrát změnil majitele. Takto dlouhá 

tradice a návaznost je mezi českými podniky zasaženými pohromami 20. století spíše 

výjimkou – udržely si ji pouze ty nejvýznamnější a nejlepší jako například Škoda nebo Baťa. 

O historii nakladatelství Odeon však v této práci příliš dlouze mluvit nebudu. Chci se totiž 

zaměřit spíše na současný profil nakladatelství a jeho obraz v médiích. Představím ediční řady 

Odeonu, úspěšné tituly a ohlasy u literární kritiky, které tvoří mediální obraz. Materiály budu 

sbírat a dávat dohromady tak, aby si čtenář této práce mohl udělat ucelený obrázek o tom, jak 

nakladatelství vypadalo v roce 2013. 

Cílem této práce je získat a shromáždit informace o současném Odeonu na jednom místě 

a nabídnout tak čtenáři náhled do fascinujícího světa nakladatelů a literárních kritiků na 

začátku desátých let 21. století.  

Nakladatelství Odeon jsem si za téma bakalářské práce zvolil proto, že jsem již odmala 

vášnivým čtenářem a od podzimu roku 2012 navíc spolupracuji se společností Euromedia 

Group, jež Odeon v roce 1999 koupila a oživila, takže jsem dostal jedinečnou příležitost 

nahlédnout na knižní průmysl zblízka a jak se říká „z druhé strany“. 

Někdy slýcháme, že žijeme v internetové éře. Při zpracovávání této práce jsem toto 

médium hojně využíval, neboť shromažďuje informace jinde těžko dohledatelné (např. když 

jsem pátral po autorovi současného loga Odeonu) nebo jinak nedostupné (např. názory 

čtenářů na danou knihu by se mi bez internetu získávaly velice obtížně, dnes stačí pár kliknutí 

a člověk získá relevantní data). 

Ačkoliv jsem původně chtěl podrobně popsat profil a mediální obraz nakladatelství od 

roku 1999, kdy značku Odeon koupila německá společnost Bertelsmann, ukázalo se, že 



3 
 

takové množství materiálu by vydalo spíše na diplomovou práci. Proto jsem se soustředil 

především na profil a mediální obraz nakladatelství v roce 2013, což byl shodou okolností 

poslední rok, kdy Odeon Bertelsmannu patřil. Na začátku roku 2014 totiž Odeon a další 

nakladatelství skupiny Euromedia koupila firma Arraviet. Zároveň se mi tak naskytla 

příležitost podat o tomto neustále se vyvíjejícím byznysu co možná nejaktuálnější informace.  
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Historie 

 

Pod pojmem výhodný sňatek dnes obvykle rozumíme, když si žena vezme muže z bohaté 

rodiny. Dělo se to však samozřejmě i naopak a v nakladatelském prostředí snad ještě častěji 

než jinde. Příkladem budiž pánové Daniel Adam z Veleslavína, Kramerius, Otto, Topič 

a další. Díky slušnému věnu se do nakladatelského podnikání mohl v roce 1925 vrhnout i Jan 

Fromek (1901–1966), původně knihkupec z chudé rodiny, když si vzal Zdenu Kohnovou. 

Své nakladatelství Fromek pojmenoval Odeon. Odeon byl druh antické stavby, v níž se 

konala rozličná kulturní a umělecká představení, později tento název přezvalo i proslulé 

pařížské divadlo. „Název Odeon se ale postupně začal používat i pro další místa kulturního 

charakteru. Nesla ho různá varieté, promítací sály i kavárny. Není proto divu, že když pražský 

nakladatel Jan Fromek hledal roku 1925 vhodné jméno pro svůj podnik, rozhodl se právě pro 

Odeon.“
1
 Není přitom zcela jasné, zda se Fromek nechal inspirovat spíše původní starověkou 

stavbou, či Paříží, kam spolu s ostatními příslušníky československé avantgardy tak rád jezdil. 

Jan Fromek byl levicově smýšlející, stejně jako většina tehdejších umělců, a tak navázal 

kontakty s Vítězslavem Nezvalem, Vladislavem Vančurou, Karlem Teigem a dalšími členy 

sdružení Devětsil. Zařadil také jejich díla do edičního plánu. Kromě české avantgardy se 

Fromek pustil i do prestižního projektu – vydání děl Marcela Prousta. To byl naprostý 

finanční neúspěch, který nakladatelství téměř položil. Aby se Fromek dostal ze ztráty, musel 

vydat kontroverzní, ale bestsellerový román Milenec lady Chatterleyové od Davida Herberta 

Lawrence
2
. Poté už se zaměřoval především na díla levicových intelektuálů a sovětskou 

beletrii. 

Odeon byl ve 20. a 30. letech pokládán za moderní nakladatelství, protipól tradičním 

nakladatelským domům jako byli Otto, Vilímek nebo Topič. „Za Ottovým zářivým příkladem 

[udělat výprodej] pustila se řada jiných, vesměs starých nakladatelských firem, jejichž 

význam dobou velmi poklesl: Šolc a Šimáček, Hejda a Tuček, Beaufort, Topič. Z moderních 

nakladatelství pouze Odeon,“
3
 popisuje situaci na knižním trhu dobový pramen. 

Navzdory image svěžího, moderního nakladatelství se ale Odeon často potýkal 

s finančními problémy. Kromě již zmiňovaného debaklu s Proustem na začátku 30. let 

                                                           
1
 ŠIMEK, Robert. Hvězda jménem Odeon [online]. E15.cz. 17. 3. 2008. Dostupné 

z: http://euro.e15.cz/profit/hvezda-jmenem-odeon-889141. 
2
 Je zajímavé, že současný Odeon se k této provokativní a v Británii dlouho zakázané knize vrátil 

a v roce 2014 ji vydal v novém překladu. 
3
 KAPLICKÝ, Václav. Knižní výprodeje. Panorama. 1931, č. 11, str. 74–75. 
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Fromek pocítil následky hospodářské krize. „S adresou Jungmannova 1 přestěhoval z Vítězné 

ulice 11 (čp. 530–III) počátkem roku 1931 Jan Fromek (1901–1966) knihkupectví kmenového 

nakladatelství české umělecké avantgardy Odeon do novostavby paláce Báňské a hutní 

společnosti (Lazarská 7, čp. 15–II) na rohu Vodičkovy a Lazarské ulice, aby je již na podzim 

následujícího roku pod tíhou hospodářské krize přenesl do skromnějších prostor 

v Jungmannově 11 (čp. 23–II, dnes část Pivnice v Jungmance), kde dožilo (po 2. světové 

válce za vedení Zdenky Fromkové) do likvidace soukromých nakladatelství roku 1949,“
4
 

popisuje stěhování Aleš Zach ve své knize Stopami pražských nakladatelských domů. 

Odeon pod Fromkovým vedením takto zažíval střídavě úspěchy a krize, vzniklo několik 

edic a dokonce i jedno podnikové knihkupectví v Jungmannově ulici. V roce 1939 ovšem 

přišla nacistická okupace, jež činnost avantgardního nakladatelství vydávajícího díla 

„nečistých“ a „politicky nevhodných“ umělců zastavila. „Jan Fromek musel z Prahy utéct 

a s pomocí Františka Halase se pod jménem nevlastního bratra ukrýval na Moravě. Podnik 

nemohla z rasových důvodů vést ani jeho žena, řídil ho tedy živnostenský náměstek Kořínek. 

Ovšem jen do roku 1940, kdy nakladatelství Odeon oficiálně zaniklo.“
5
 

Ale ani po druhé světové válce Odeonu hvězdy nepřály. Nejprve se Jan Fromek 

s manželkou, díky níž získal majetek umožňující vznik nakladatelství, rozvedl. Zdeňka 

Fromková se sice pokoušela Odeon obnovit, ale v roce 1948 přišel komunistický puč 

a „dlouholetá éra soukromých nakladatelů byla u nás násilně přerušena Zákonem o vydávání 

a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací (č. 94/49 Sb., přijatý 

Národním shromážděním 24. března 1949), jenž zakazoval činnost všech soukromých 

podnikatelů“.
6
 

Jan Fromek ovšem v nakladatelském oboru zůstal i po převratu. V roce 1945 nastoupil do 

nakladatelství KSČ Svoboda, v letech 1948–1952 byl ředitelem nakladatelství Naše vojsko 

a mezi roky 1952–1956 vedl Státní nakladatelství dětské knihy. 

Název Odeon se v Československu znovu objevil až v roce 1966, kdy se tak přejmenoval 

socialistický monopol Státní nakladatelství krásné literatury a umění (SNKLU), od založení 

v roce 1953 do roku 1961 Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (SNKLHU). 

Tento Odeon však už byl jiný, obsahoval „částečně produkci nakladatelství Družstevní práce, 

                                                           
4
 ZACH, Aleš. Stopami pražských nakladatelských domů. Praha: Thyrsus, 1996, str. 43–44. 

5
 ŠIMEK, Robert. Hvězda jménem Odeon [online]. E15.cz. 17. 3. 2008. Dostupné 

z: http://euro.e15.cz/profit/hvezda-jmenem-odeon-889141. 
6
 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006. Praha: Libri, 2007, str. 7. 
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jež bylo v roce 1950 sloučeno s nakladatelstvím Mír, ale také převzalo některé edice 

z nakladatelství Svoboda, Orbis a Práce“.
7
 

SNKLU změnilo název na Odeon 1. ledna 1966, Fromek zemřel o necelé tři měsíce 

později, 22. března. Možná tak alespoň nedlouho před smrtí zažil pocit uspokojení či uznání 

ze strany těch, kdo ho o jeho „dítě“ připravili. 

„Srovnávat dnešní Odeon s jeho předchůdci, na které tak či onak navazoval (vedle 

Družstevní práce především Fromkův Odeon), by bylo nejen nepřesné, ale i nespravedlivé. 

Dnešní Odeon je socialistický státní monopol se svědomím a mnohdy až tíživou odpovědností 

za zpřístupňování hodnot světového písemnictví a domácího i zahraničního výtvarného 

umění,“
8
 napsala o vzkříšeném Odeonu Eva Bílková. 

V socialistickém Odeonu vycházela díla tehdy nejlepších autorů, dokonce i těch západních, 

pokud nebyli vyloženě nepřátelští vůči socialismu. Zvláště v 60. letech, kdy došlo k uvolnění 

poměrů, nakladatelství „představovalo největšího producenta překladové literatury s vysokou 

úrovní vydávaných titulů“
9
. Díky tomu, že šlo o státní podnik s přidělenou gescí vydávat 

překladovou literaturu, se nakladatelství nemuselo bát komerčního neúspěchu a mohlo 

vydávat i knihy pro úzký okruh čtenářů. 

Dnešní nakladatele konkurence a přesycenost trhu nutí k vydávání děl s komerčním 

potenciálem a v co nejkratší době od vydání originálu. Socialistický Odeon tyto problémy 

řešit nemusel, neboť jej štědře dotoval stát. Redaktoři (často intelektuálové) měli čas na 

úpravy, překladatelé na pečlivý překlad, korektoři na zbavení textu všech překlepů 

a gramatických chyb. Díky precizní práci všech zúčastněných složek se v té době z Odeonu 

stal skutečně pojem. Podle některých šlo dokonce o nejlepší tuzemské nakladatelství 

komunistické éry. 

Z dnešního pohledu je také neuvěřitelné rozpětí edic. Oproti Fromkovu Odeonu, který byl 

úzce zaměřený na avantgardu a pouze když docházely peníze, přistoupil k vydání 

komerčnějšího díla, socialistický Odeon vydal kompletní antickou knihovnu a jiné klasiky, 

které by jinak vyjít nemohly. Paradoxní je, že v době totality mělo toto nakladatelství 

ohromnou svobodu vybírat knihy z celého světa pouze na základě kvality (pokud tedy 

vyloženě neodporovaly vládnoucí ideologii), nikoliv z obchodního hlediska.  

                                                           
7
 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006. Praha: Libri, 2007, str. 242. 

8
 BÍLKOVÁ, Eva. Národní 36 – Jubilejní tisk k 35. výročí vzniku nakladatelství Odeon. Praha: 

Odeon, 1988, str. 5. 
9
 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006. Praha: Libri, 2007, str. 242. 
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 „Ediční koncepce Odeonu zahrnovala již od roku 1953 všechny literární žánry od antiky 

až po současnost s dominancí překladové beletrie, dále díla z historie a teorie výtvarného 

umění, historie a teorie literatury, literární vědy a estetiky a též reprodukce výtvarných děl. 

Úhrnná roční produkce oscilovala mezi 160 až 180 tituly, což do roku 1992 činilo přes 7500 

titulů,“
10

 uvádějí oficiální stránky nakladatelství. 

Po Sametové revoluci nastal nakladatelský boom. Malá soukromá nakladatelství rostla 

jako houby po dešti a vydávala tituly, které během komunistické totality vyjít nemohly, spolu 

se záplavou titulů nových. Netřeba dodávat, že mnoho z vydávaných titulů mělo nevalnou 

úroveň, ale lidem to tehdy nevadilo. Měli hlad po všem ze Západu. Kupovali, co se dalo, 

a třebaže mnoho ekonomů předvídalo prasknutí této podnikatelské bubliny, ta nikdy nepřišla. 

Dodnes patří Česká republika k zemím s největším počtem nakladatelů vůči počtu obyvatel. 

S trochou nadsázky se dá parafrázovat staré rčení „co Čech, to muzikant“ na „co Čech, to 

nakladatel“.  

Ovšem na tomto svobodném trhu v 90. letech panovala nesmírná konkurence, jíž bývalý 

socialistický gigant Odeon nestačil čelit.  

„Naivně jsme si mysleli, že ministerstvo kultury nás dofinancuje, připraví privatizaci. Už 

zjara 1990 se podnik začal radikálně personálně redukovat, musel jsem propustit půlku 

redakce (…). Asi po roce jsem zjistil, že vše je marné. Ministerstvo nereagovalo na nic; nastal 

rozpad státních struktur. Odeon fungoval tak, že vydělal nějaké peníze, odevzdal je do 

ministerské kasy a ministerstvo je přerozdělilo. Rok 1990 ještě šel, ale od roku 1991 Odeon, 

podnik pořád ještě velkej jak kráva, neměl žádný provozní kapitál. Bylo potřeba činnost 

úvěrovat přes banku. Jenže banka chtěla jistinu. A v tom okamžiku už to nemělo řešení, 

protože Odeon neměl jedinou nemovitost; žil v podnájmech a v centru Prahy,“
11

 popisuje 

těžké časy Odeonu bývalý šéfredaktor Jiří Pelán. 

„V roce 1992 prošel Odeon neúspěšnou reorganizací a v roce 1994 byl předán do 

likvidace.“
12

 Následovalo bouřlivé období rychlého střídání majitelů. Nechme promluvit 

oficiální stránky nakladatelství, které uvádějí, že „první pokus o jeho oživení podnikla 

v květnu 1996 nakladatelská firma Mustang z Plzně, avšak po půl roce ztroskotala na 

insolvenci majitelů. Druhý pokus následoval v lednu 1997 a uskutečnila jej společnost Odeon 

s. r. o., jejíž doménou je cestovní ruch. V dubnu 1998 byly nakladatelské aktivity v rámci této 

                                                           
10

 Oficiální webové stránky Odeonu [online]. Dostupné z: http://www.odeon-knihy.cz/o-odeonu/. 
11

 TRÁVNÍČEK, Jiří. Knihy a jejich lidé: čtenářské životopisy. Brno: Host, 2013, str. 368. 
12

 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006. Praha: Libri, 2007, str. 243. 
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společnosti vyčleněny do dceřiné firmy Odeon publishing s. r. o.; její činnost pak trvala do 

prosince 1999.“
13

 

Tradiční značku Odeon nakonec v roce 1999 zakoupila společnost Euromedia patřící pod 

německý mediální koncern Bertelsmann, který má v oboru tradici již od roku 1835. Teprve ve 

stáji Euromedia Group se podařilo Odeon vzkřísit, navázat na prvorepublikovou tradici 

a především na kvalitu, jíž Odeon dosáhl nejprve coby SNKLHU a SNKLU v éře 

komunistické totality. 

  

                                                           
13

 Oficiální webové stránky Odeonu [online]. Dostupné z: http://www.odeon-knihy.cz/o-odeonu/. 
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Odeon současný 

 

V roce 2013 patřil Odeon spolu s nakladatelstvími Knižní klub, Ikar a Universum do 

nakladatelské skupiny Euromedia spadající pod koncern Bertelsmann. Díky jeho dlouhé 

historii lze Odeon zařadit k těm nejznámějším a nejprestižnějším tuzemským značkám – 

koneckonců v českém prostředí nenajdeme mnoho podniků s tradicí, která sahá až do první 

republiky. Nacistickou a posléze komunistickou totalitu do dnešních dnů z nejvýznamnějších 

československých firem přežily značky Baťa a Škoda, většina ostatních byla během 

bouřlivého 20. století zrušena, zakázána, zestátněna, sloučena či přejmenována (nebo všechno 

dohromady). 

Jindřich Jůzl, šéfredaktor Odeonu, však tvrdí, že porovnávat Fromkův nebo socialistický 

Odeon s tím současným nemá příliš smysl: „Srovnání se starým Odeon už myslím nemá moc 

smysl. To byla jiná doba, jiná situace, úplně jiné podmínky.“
14

 

Na rozdíl od konkurence Odeon vůbec nevydává literaturu faktu. To je logické, neboť ani 

Fromkův prvorepublikový Odeon, ani Odeon socialistický nikdy literaturu faktu nevydávaly, 

a pokud chce současný Odeon držet jistou návaznost, tradici značky, působilo by nepatřičně, 

kdyby začal najednou vydávat například kuchařky.  

K tradiční značce patří i logo. Úplně první logo Odeonu navrhl představitel české 

avantgardy a spolupracovník Odeonu Karel Teige. „Jako svatební dar Zdence a Janu 

Fromkovým nakreslil konstruktivistickou nakladatelskou značku Odeonu, v jejíž přesně 

vyvážené kompozici mohl černobíle rozčleněným kruhovým tvarem iniciály ‚O‘ volně 

odkázat k ideogramu Devětsilu. Firma ji používala až do svého zániku v roce 1949; v době 

rozkvětu (1927) se dokonce objevila na vývěsním štítu Fromkova knihkupectví.“
15

 

Později se zase používalo v šedesátých letech, kdy jej prosadil šéf socialistického Odeonu 

Jan Řezáč. Logo, které Odeon používá dnes, navrhl v roce 1967 Milan Hegar.
16

 Je založeno 

pouze na typografii a vzájemně „prorůstajících“ písmenech. „Používání tohoto loga byla 

                                                           
14

 Rozhovor Českého rozhlasu s Jindřichem Jůzlem z 12. listopadu 2010 [online]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/mozaika/literatura/_zprava/edice-svetova-knihovna-odeon-vydala-100-svazek--

810031, (citace je v čase 1:28). 
15

 SRP, Karel. Karel Teige a typografie. Praha: Arbor Vitae, 2009, str. 61. 
16

 Webové stránky Muzea umění Benešov [online]. Dostupné z: www.muzeum-umeni-

benesov.cz/userfiles/files/25KB_SBIRKA_GD_-_symboly_a_znaCky.pdf.  
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součást kontraktu, když se Odeon kupoval,“ říká Jindřich Jůzl
17

. Sám Jůzl ovšem nevěděl, kdo 

je autorem loga, jsem proto velice hrdý na své zjištění. 

V roce 2013 měl Odeon rozjeté čtyři literární edice.  

Nejvýznamnější a nejobsáhlejší je edice Světová knihovna (do konce roku 2013 v ní vyšlo 

147 knih a minimálně čtyři další byly naplánovány na rok 2014). Ve Světové knihovně 

vychází moderní překladová literatura. Mimo jiné například díla Harukiho Murakamiho, 

Chucka Palahniuka, Iana McEwana nebo Michaela Cunninghama. Jindřich Jůzl, šéfredaktor 

Odeonu tvrdí, že tato edice má u čtenářů největší úspěch: „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 a sběratelství určitě funguje.“
18

 

Tato edice patří k nejzajímavějším a nejoceňovanějším edicím na českém trhu. V roce 

2012 byla nominována na prestižní cenu Magnesia Litera za nejlepší nakladatelský počin, ale 

Odeon nakonec těsně prohrál s nakladatelstvím Academia, jež vydalo Souostroví Gulag od 

Solženicyna. 

Staré přísloví sice říká, že není radno soudit knihu podle obálky, ale všichni nakladatelé 

jsou si vědomi toho, že v záplavě svazků na pultech knihkupectví hraje neoddiskutovatelnou 

úlohu i vnější vzhled. 

„Obálky svazků 1 až 25 edice Světová knihovna navrhl Jan Šerých. Svazek 26 až 147 

připravoval Pavel Hrach. Od roku 2014 grafiku připravuje akademický malíř Ivan Brůha. 

Došlo tedy ke změně. Grafikovi vždy necháváme volnou ruku. Dostává informace o titulu, 

vizuál musí dodat sám. Na tuhle poslední změnu jsme vypsali konkurz a vybrali ze šesti 

zúčastněných,“ popisuje přípravu nezaměnitelných obálek edice Světová knihovna Jindřich 

Jůzl
19

. 

Co se týče původu děl, „edice má široký rozsah. Od asijských autorů přes středoevropské 

až k dominantní anglosaské produkci,“ popisuje Anna Geislerová Světovou knihovnu ve 

videospotu k nominacím na Magnesii Literu 2012. „Vedle autorů v Česku již zavedených 

představila i jména dosud neznámá, která si však brzy získala pozornost.“
20

  

„Světová knihovna Odeonu si během let vybudovala skvělou pověst. Nabízí nejen stále 

nové zajímavé autory a autorky, ale vybudovala si i silnou ‚vlastní‘ stáj. Z ní letos 

                                                           
17

 E-mailová korespondence autora s Jindřichem Jůzlem z ledna 2014. 
18

 Rozhovor autora s Jindřichem Jůzlem z června 2013.  
19

 E-mailová korespondence autora s Jindřichem Jůzlem z ledna 2014. 
20

 Video ve videoarchivu České televize [online]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10396033145-magnesia-litera-2012/212562256810013/. 
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zabodovala Sofi Oksanen, svůj tradičně vysoký standard odvedl Ian McEwan a jakési 

dvoudílné kompendium vlastní tvorby završil Haruki Murakami. Ovšem letošním králem se 

v rámci této řady stalo Pole Kevina Mahera,“
21

 hodnotí edici za rok 2013 kritik Boris Hokr 

z Aktuálně.cz. 

Další významnou edicí Odeonu je Knihovna klasiků, jež se zaměřuje na literární skvosty, 

o nichž se učí ve škole. Zde v roce 2013 vyšel Fitzgeraldův Velký Gatsby v moderním 

překladu Martina Pokorného, dále například Bratři Karamazovovi a Mistr a Markétka. 

V předchozích letech v této edici vyšla díla Oscara Wilda, Jamese Joyce či Guye de 

Maupassanta.
22

  

Vizuální podoba edice Knihovna klasiků je poměrně minimalistická. Přebaly jsou 

jednobarevné, zdobené horizontálními proužky. Jednotlivé svazky od sebe odlišuje kromě 

názvu a tloušťky pouze barva. „Knihovnu klasiků navrhuje profesor Zdeněk Ziegler, je to 

typografie a je to stoprocentně jeho práce,“ uvádí Jindřich Jůzl.
23

 

Odeon jakožto tradiční české nakladatelství nezapomíná ani na současnou českou 

literaturu. Pro ni si vyhradil edici Česká řada, jež v roce 2013 obsahovala 24 svazků. 

Z nejnovějších uveďme Šíleně smutné povídky Terezy Boučkové nebo absurdně 

humoristickou knihu Superpérák od Darka Šmída, finalisty Literární ceny Knižního klubu za 

rok 2013. Česká řada má volnou grafickou podobu obálky, každá kniha je tudíž zcela jiná 

a nedrží formální náležitosti edice. Jediným znakem, že knihy patří do nějaké řady, je 

informace v tiráži. 

Čtvrtá edice se nazývá Nobelova cena a vycházejí v ní díla oceněná švédskou královskou 

akademií. Tato edice je nejméně pravidelná a nejméně obsáhlá. Aktuálně obsahuje 13 svazků, 

z nichž poslední – román Pantaleón a jeho ženská rota oceněný v roce 2010 – vyšel v roce 

2011. Podle Jindřicha Jůzla Odeon momentálně uvažuje, že v edici Nobelova cena již nebude 

pokračovat.  

Také tato řada má specifickou grafickou podobu, aby si ji čtenář dokázal spojit s danou 

edicí. Jednobarevný přebal přerušují tenké vertikální proužky a mezi jménem autora a názvem 

                                                           
21

 HOKR, Boris. 10 nejzajímavějších knih roku 2013 podle Borise Hokra [online]. Aktuálně.cz. 

30. 12. 2013. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/kultura/grafika/2013/12/30/10-nejzajimavejsich-

knih-roku-2013-podle-borise-ho/?cid=798640. 
22

 Oficiální webové stránky Odeonu [online]. Dostupné z: http://www.odeon-knihy.cz/edice/edice-

knihovna-klasiku/. 
23

 E-mailová korespondence autora s Jindřichem Jůzlem z ledna 2014. 
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knihy jsou dva široké trojúhelníky, z nichž jeden směřuje vzhůru, druhý dolů, a tvoří tak 

jakýsi nekompletní kosočtverec. 

Autoři, jejichž díla vycházejí v Odeonu, jsou nejenom laureáti mnoha literárních cen, ale 

také spisovatelé píšící zajímavě a o originálních tématech. 

„K největším úspěchům bezesporu patří Haruki Murakami, těch nejúspěšnějších knih se 

prodalo přes 30 tisíc. Před několika lety byl také velice úspěšný román Michaela 

Cunninghama Hodiny, toho se také prodalo přes 30 tisíc,“
24

 řekl Jindřich Jůzl Českému 

rozhlasu. 

Murakami (*1949) je japonský autor, v jehož dílech se kloubí japonské prostředí se 

Západem – zmiňuje mimo jiné i Kafku nebo Janáčka, čímž se knihy stávají přístupnějšími 

i pro české čtenáře. První kniha, která mu v Česku vyšla, je Norské dřevo (Odeon, 2002). 

Velice známé jsou i Kafka na pobřeží (Odeon, 2006), Sputnik má láska (Odeon, 2009), nebo 

1Q84 (první díl Odeon, 2012, druhý o rok později). V České republice je Murakamiho 

dvorním překladatelem Tomáš Jurkovič. 

„Všech devět Murakamiho knih, které za posledních jedenáct let vydalo nakladatelství 

Odeon česky, přeložil Tomáš Jurkovič. První z nich, Norské dřevo, vyšla v překladu tehdy 

pouze šestadvacetiletého japanologa roku 2002 a od té doby se jí v Česku prodalo 

neuvěřitelných 53 000 výtisků. Pokud jde o souhrnný počet prodaných Murakamiho knih 

v češtině, právě někdy v těchto dnech byl překročen čtvrtmilión,“
25

 napsala Kateřina 

Kadlecová v týdeníku Reflex k 65. narozeninám Murakamiho v lednu 2014. 

Velice dobře se u českých čtenářů zabydlel také Chuck Palahniuk (*1969), autor Klubu 

rváčů. Ve svých knihách osobitým stylem vypráví velice depresivní příběhy (někdy až 

horory) o psychicky narušených postavách, jež zpravidla končí tragicky. První Palahniukova 

kniha, která v Odeonu vyšla, byl Program pro přeživší v roce 2002. Na Klub rváčů dlouho 

mělo autorská práva nakladatelství Volvox Globator, a tak tento zřejmě nejznámější 

Palahniukův román vyšel v Edici světová knihovna až v roce 2011. Jeho díla pro Odeon 

překládá Richard Podaný. 

Ač nevychází v žádné edici, jeden z nejznámějších autorů, kteří jsou v současnosti 

s Odeonem spojeni, je John Irving (*1942). Už v roce 1987, tedy ještě během období totality, 

                                                           
24

 Rozhovor Jindřicha Jůzla s Českým rozhlasem z 12. listopadu 2010 [online]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/mozaika/literatura/_zprava/edice-svetova-knihovna-odeon-vydala-100-svazek--

810031, (citace se objeví krátce po 4. minutě). 
25

 KADLECOVÁ, Kateřina. Haruki Murakami. Reflex. 9. 1. 2014, str. 60. 
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v Odeonu vyšla jeho kniha Svět podle Garpa. Oblibu čtenářů si zajistil také romány Pravidla 

moštárny (původně Mustang, 1994 – Odeon až v roce 2002) nebo V jedné osobě (Odeon, 

2013). 

Odeon nemá žádný žánr, na který by se zaměřoval nejvíc. V tomto ohledu se liší od 

prvorepublikového Fromkova Odeonu, který byl více vyhraněný, především na avantgardní 

autory a levicovou literaturu, naopak se v tomto přístupu spíše podobá socialistickému 

Odeonu. V seznamu vydaných knih je zastoupeno sci-fi (Murakamiho 1Q84), thriller 

(Palahniukův Klub rváčů), horor (Palahniukova Strašidla), absurdní román (Konec stříbrného 

věku od Jasutaka Cucuiho) nebo romantika (Domov na konci světa od Michaela 

Cunninghama). Podle Jindřicha Jůzla by se knihy z Odeonu daly nejčastěji charakterizovat 

jako literary fiction nebo moderní překladová próza. 

Ačkoliv nepatří k nejvíc mainstreamové četbě, o nezájem ze strany čtenářů a médií si 

Odeon rozhodně stěžovat nemůže. 

„O našich knížkách se píše v podstatě každý den,“ říká Jindřich Jůzl s tím, že díky práci 

PR oddělení jsou o nových knihách zmínky jak v tištěných médiích, tak na internetu. „Do 

redakcí pravidelně posíláme nové knížky na recenze. 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 samozřejmě je, když ten autor přijede. To je 

pro novináře vždycky zajímavé – 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,“
26

 popisuje postup propagace Jůzl. 

I přes nevyzpytatelné chutě českého čtenáře si však Odeon dokáže sám na sebe vydělat. 

„Špatně se to počítá, protože to je začleněné do struktury Euromedia,“ upozorňuje Jindřich 

Jůzl a dodává, že oproti minulému století se dnes také spousta práce dělá přes externisty. 

„Oproti dnešní podobě byl socialistický Odeon obrovské nakladatelství, v němž pracovalo asi 

sto lidí,“
27

 vysvětluje rozdíly. 

Kromě klasických plakátů v metru (z produkce Odeonu za rok 2013 byl tento způsob 

reklamy využit k propagaci Murakamiho závěrečné části sci-fi románu 1Q84) nebo reklam 

v periodikách se česká nakladatelství rychle naučila využívat k marketingu také internet.  

                                                           
26

 Rozhovor autora s Jindřichem Jůzlem z června 2013. 
27

 Rozhovor autora s Jindřichem Jůzlem z června 2013. 
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Samozřejmostí jsou dnes už trailery. Odeon pro propagaci knihy Chucka Palahniuka 

Prokletí v roce 2012 připravil 40sekundový klip. Na YouTube nasbíral přes 16 690 zhlédnutí, 

což je na poměry českého internetu velice slušné číslo. Pro porovnání upoutávku, jíž Knižní 

klub propagoval bestseller Zmizelá od Gillian Flynnové, zhlédlo pouze necelých 3000 lidí
28

. 

Knižní trailer je zajímavý a moderní způsob reklamy: video lze sdílet na sociálních sítích, 

nakladatelství jej může nasadit i do kin před filmy nebo koupit vysílací čas v televizi (ačkoliv 

tento poslední způsob v Česku dosud není příliš rozšířený). 

Většina nakladatelství – i těch nejmenších – dnes spolupracuje s knižními blogery. Blogeři 

dostanou od nakladatele zdarma recenzní výtisk – stejně jako literární kritik v novinách – a na 

oplátku o knize něco napíší. Pro nakladatele to je levný a účinný způsob propagace. Recenzní 

výtisk a jeho doručení na blogerovu adresu je totiž v porovnání s částkami za reklamu v metru 

či inzerci v periodikách zcela zanedbatelná částka. A oproti novinářům v celostátním deníku 

blogeři o knihách, které jim nakladatelé pošlou, v naprosté většině případů skutečně napíší. 

Dosah recenze na internetovém blogu je samozřejmě nižší než v případě zavedených médií, 

kolem blogů se ovšem shlukují komunity pravidelných čtenářů, kteří mají podobný literární 

vkus jako bloger a do knih jsou nadšení. A své nepochybně udělá i „šeptanda“ a doporučení 

známým. 

V době, kdy je na sociálních sítích více než 1,2 miliardy lidí z celého světa, se firmy snaží 

potenciální zákazníky nalákat i na Facebooku. Odeon není výjimkou. Na Facebooku má 

momentálně kolem 760 fanoušků, což ovšem na známé nakladatelství s tak dlouhou historií 

a kvalitní produkcí není mnoho. Pro porovnání: Kniha Zlín, která je ze všech konkurentů 

Odeonu nejblíže v počtu ročně vydaných knih, má přes 2400 fanoušků. Tedy více než 

trojnásobně. Lze samozřejmě namítnout, že „lajky“ nezajistí prodej knih, ale sociální sítě jsou 

dnes nepochybně jedním z klíčových nástrojů marketingu a komunikace se zákazníkem 

a stálo by za to na něm zapracovat.  

Účet na Twitteru, další důležité sociální síti, Odeon nemá vůbec. Tam by přitom mohl 

zabodovat, neboť Twitter v České republice používají především lidé s vyšším vzděláním, 

umělecky založení jedinci a příslušníci hipsterské subkultury – všechno potenciální čtenáři 

knih Odeonu. 

V této oblasti možná Odeon trochu zaspal na vavřínech a i v 21. století žije z dobře známé 

a zavedené značky s dlouhou tradicí. 

                                                           
28

 Oba údaje o počtu zhlédnutí jsou aktuální k únoru 2014. 
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Jestliže propagace na sociálních sítích pokulhává, webovými stránkami si to Odeon 

částečně kompenzuje. Jelikož své knihy nabízí společně s dalšími nakladatelstvími 

spadajícími do skupiny Euromedia na bux.cz, na vlastních webových stránkách odeon-

knihy.cz se může plně věnovat novinkám, ohlasům v médiích a přetiskování recenzí. Tyto 

oficiální webové stránky značně usnadňují práci čtenáři, který si chce přečíst nezávislou 

kritiku na knihy Odeonu. Mně při psaní této bakalářské práce výrazně pomohly, neboť 

přehledně sdružují všechny recenze na jednom místě. 
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Odeon v očích médií, čtenářů a literárních kritiků 

 

Média považují nakladatelství Odeon za zavedené nakladatelství na tuzemském trhu. 

Důkazem budiž titulky z února 2014, kdy Bertelsmann ohlásil prodej společnosti Euromedia 

Group: 

„Nakladatelství Odeon, Knižní klub a Ikar mění majitele“
29

 

„Nakladatelství Odeon, Knižní klub a Ikar ovládne firma blízká skupině J&T“
30

 

Novináři se spoléhali na to, že Odeon je tradiční nakladatelství, které čeští čtenáři znají 

a dovedou si jej spojit s určitými knihami. Proto na něj ve svých titulcích odkazovali hned na 

začátku, aby upoutali pozornost. Naopak nakladatelství Universum v titulcích většinou 

nezaznělo ani jednou. 

V roce 2013 Odeon vydal celkem 29 knih (včetně dotisků, nových vydání a reedic), což 

znamená průměrnou nakladatelskou aktivitu dvě a půl knihy za měsíc. Číslo za pomlčkou 

ukazuje průměrné hodnocení čtenářů v procentech podle internetové Databáze knih
31

:  

 

Spalovač mrtvol (Ladislav Fuks) – Legendární příběh o zaměstnanci krematoria, který 

začne vyvražďovat svou rodinu, aby ji očistil. – 86 %  

Pohádka (Jonas T. Bengtsson) – „Neustále putují, stěhují se z místa na místo. Otec střídá 

zaměstnání, chlapec střídá pokoje. (…) Kým doopravdy byl jeho otec, co udělal tak strašného 

a proč se musí skrývat?“
32

 – 82 %  

Nebezpečné známosti (Choderlos de Laclos) – „Markýza de Merteuil a vikomt de Valmont 

analyzují milostné city, když si ze msty nebo pro pobavení vybírají oběti své milostné 

strategie.“
33

 – 81 % 

Panoptikon (Jenni Fagan) – „Patnáctiletá Anais je převážena do Panoptikonu, centra pro 

mladistvé delikventy. Tam si okamžitě padne do oka s dalšími klienty. (…) Všichni mají 

                                                           
29

 HORÁČEK, Filip. Nakladatelství Odeon, Knižní klub a Ikar mění majitele [online]. iDnes.cz. 

11. 2. 2014. Dostupné na: http://ekonomika.idnes.cz/bertelsmann-prodava-ceskou-knizni-spolecnost-

euromedia-group-p7g-/ekoakcie.aspx?c=A140211_124616_ekoakcie_fih. 
30

 Nakladatelství Odeon, Knižní klub a Ikar ovládne firma blízká skupině J&T [online]. E15.cz. 

11. 2. 2014. Dostupné na: http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/nakladatelstvi-odeon-knizni-

klub-a-ikar-ovladne-firma-blizka-skupine-j-t-1060027. 
31

 Hodnocení jsou aktuální k 15. 3. 2014. 
32

 Z oficiální anotace ke knize. 
33

 Z oficiální anotace ke knize. 
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poměrně pohnutou minulost a všechny spojuje závislost na čemkoli, co se dá vsunout, 

spolknout, vypít či vyhulit.“
34

 – 64 % 

Mistr a Markétka (Michail Afanasjevič Bulgakov) – „V Bulgakovově groteskním 

mnohavrstevném mystériu se rozvíjí a prolíná více rovin: je stejně tak fantaskním 

a symbolickým obrazem doby jako realistickým vylíčením dusné atmosféry Moskvy 20. a 30. 

let, biblickým apokryfem, eschatologickou vizí i ostrou satirou na poměry.“
35

 – 90 % 

Šíleně smutné povídky (Tereza Boučková) – „Třináct Šíleně smutných povídek je třináct 

příběhů, které mají ve svém vyznění smutek, ale mnohé jsou i ironické a plné paradoxů.“
36

 – 

80 % 

Paprika (Jasutaka Cucui) – „Magický příběh začíná objevem převratného přístroje, který 

vědcům umožňuje vstupovat do lidských snů a ovlivňovat je. (…) Když jednoho dne dojde ke 

krádeži přístoje, neohrožený detektiv a uznávaná a půvabná terapeutka spojí své síly, aby věc 

získali zpět – dříve než padne do rukou snových teroristů.“
37

 – 74 % 

Rok kohouta (Tereza Boučková) – „Autobiograficky laděný román je drásavě upřímnou 

výpovědí ženy, které se rozpadne život a ona hledá sílu, s níž by ho dokázala znovu poskládat 

dohromady.“
38

 – 85 % 

Domov na konci světa (Michael Cunningham) – Dva gayové, Jonathan a Bobby, se v New 

Yorku setkávají s Claire, která s prvním jmenovaným chce navzdory jeho orientaci mít dítě. 

Claire ovšem otěhotní s Bobbym a tato podivná trojice založí něco na způsob rodiny. – 90 % 

Zvuk slunečních hodin (Hana Androníková) – „Román vynalézavým způsobem spojuje 

několik rovin a časových pásem – Baťův Zlín, Indii třicátých let, poválečnou Ameriku. Před 

čtenářem se odvíjí strhující příběh, v jehož centru stojí milostný vztah Tomáše Kepplera 

a židovské dívky Ráchel viděný očima jejich syna Daniela.“
39

 – 93 % 

Velký Gatsby (Francis Scott Fitzgerald) – Nejznámější román jazzového věku vypráví 

o záhadném milionáři, který má vše, nač pomyslí, kromě lásky jedné ženy. – 76 % 

Bratři Karamazovovi (Fjodor Michajlovič Dostojevskij) – „Starý Karamazov, děvkař 

a opilec, odmítá financovat večírky a alkoholové eskapády svého nejstaršího syna Dmitrije. 

                                                           
34

 Z oficiální anotace ke knize. 
35

 Z oficiální anotace ke knize. 
36

 Z oficiální anotace ke knize. 
37

 Z oficiální anotace ke knize. 
38

 Z oficiální anotace ke knize. 
39

 Z oficiální anotace ke knize. 
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Ten před svědky přísahá, že otce zabije. Drama o temných vrstvách paměti, o lidském 

svědomí, vině a trestu.“
40

 – 95 % 

Rekviem za Nanking (Cha Ťin) – „Nankingské rekviem je literárním zpracováním otřesné 

události známé jako Nankingský masakr, která se udála na přelomu 1937/1938.“
41

 – 79 % 

Čas ztracených holubic (Sofi Oksanen) – Román o udavačích, který „tematizuje Estonsko 

jako prostor mezi dvěma mlýnskými kameny – sovětským komunismem a německým 

nacismem v období druhé světové války a poté během šedesátých let, kdy pokračuje hledání 

viníků.“
42

 – 82 % 

Dlouhý návrat (Andrew Krivak) – „Poutavý, poetický i drsný příběh Jozefa Vinicha, 

slovenského přistěhovalce, který se po rodinné tragédii vrací se svým otcem z Colorada zpět 

do Košic.“
43

 – 94 % 

Domov (Toni Morrisonová) – „Píše se rok 1953, zrovna skončila korejská válka a Frank 

Money se vrací domů, do malého městečka ve státe Georgia. Prožil různé válečné hrůzy, jeho 

zranění nejsou jen fyzická.“
44

 – 93 % 

V jedné osobě (John Irving) – Starý bisexuál vzpomíná na to, jaké to bylo dospívat v 50. 

a 60. letech v konzervativní Americe. – 88 % 

Milostné rošády (Roald Dahl) – „Čtyři příběhy ze sbírky Milostné rošády jsou precizně 

komponované originální anekdoty s překvapivou, až šokující pointou. (…) Jsou to mistrné, 

dějově sevřené grotesky naplněné černým humorem, které často připomenou vycizelované 

arabesky Poeovy.“
45

 – 89 % 

Nemáme na vybranou (Arnošt Lustig) – „Na přistávací ploše letiště v Rechaviahu se chystá 

večírek pilotů, na kopcích nad Jeruzalémem planou arabské ohně. Je to pár dnů, co se dva 

piloti nevrátili z průzkumného letu. V hlavě Johnyho Cohena se rodí plán pomsty.“
46

 – 84 % 

Pravidla moštárny (John Irving) – Román mapuje osudy Homera Wellse, jenž v malém 

městečku v Nové Anglii pomáhá ženám při potratech. – 93 % 

                                                           
40

 Z oficiální anotace ke knize. 
41

 Z oficiální anotace ke knize. 
42

 HORKÝ, Pavel. Hra identit v chaosu války. Tvar. 3. 10. 2013, str. 21. Přepis dostupný [online] z: 

http://www.bux.cz/literarni-kavarna/recenze/hra-identit-v-chaosu-valky.html. 
43

 Z oficiální anotace ke knize. 
44

 Z oficiální anotace ke knize. 
45

 Z oficiální anotace ke knize. 
46

 Z oficiální anotace ke knize. 
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1Q84: kniha 3 (Haruki Murakami) – Závěr Murakamiho sci-fi příběhu, který se odehrává 

v lehce pozměněné verzi našeho světa, kde na nebi v noci svítí dva měsíce. – 85 % 

Pole (Kevin Maher) – „Hlavní hrdina, dosud zmítaný pubertou a zamilovaný do starší 

spolužačky, se stává sexuálním otrokem katolického kněze. Noční můra o zlu, násilí, 

traumatech, úskalí bigotního náboženství.“
47

 – 82 % 

Dekameron (Giovanni Boccaccio) – Základní dílo renesanční literatury tvořené stovkou 

povídek, jimiž si krátí čas šlechtici, kteří uprchli z Florencie během morové epidemie. – 73 % 

Superpérák (Darek Šmíd) – Novela o chlapci jménem Ptáčník, který se narodil 

s pozoruhodně vyvinutým přirozením. Teprve spolužačka Karolína ho přesvědčí, že nejde 

o anatomickou vadu, nýbrž o dar. – 52 % 

Pokání (Ian McEwan) – Třináctiletá Briony „s fanatickou úporností pubescenta a fantazií, 

rozvinutou až do krajnosti, dohání protagonisty své soukromé hry na život k tragédii, za 

kterou by měla činit po zbytek života pokání“.
48

 – 88 % 

Na Větrné hůrce (Emily Brontëová) – Slavný romantický příběh z prostředí anglických 

vřesovišť. – 84 % 

Mlsoun (Ian McEwan) – „Píše se rok 1972 a Británie čelí hospodářskému propadu, 

nepokojům a hrozbám teroristických útoků. Bojuje se na všech frontách – i na té kulturní. 

Tajná služba distribuuje pod zástěrkou různých nadací peníze umělcům, kteří budou 

propagovat ‚správné názory‘.“
49

 Agentka MI5 se ovšem do svěřeného spisovatele zamiluje. – 

77 % 

Tělo (Paolo Giordano) – „Poušť, vítr a prach. Nezkušení nováčci, ostřílení mazáci, cynický 

lékař. Předsunutá operační základna v Gulistanu, provincie Faráh, jihozápadní část 

Afghánistánu. A daleko v zázemí hlavní štáb, který vede válku, v níž životy jednotlivců 

nehrají roli.“
50

 – 85 % 

Spánek (Haruki Murakami) – Bohatě ilustrovaná povídka o ženě, která přestane potřebovat 

spát a najednou má osm hodin denně navíc. – 75 % 

 

Ediční plán na rok 2013 přitom vypadal jinak. Některé knihy přibyly v průběhu roku 

(Superpérák), jiné zmizely a byly přesunuty až na rok 2014, což je případ například 

                                                           
47

 Z oficiální anotace ke knize. 
48

 Z oficiální anotace ke knize. 
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 Z oficiální anotace ke knize. 
50

 Z oficiální anotace ke knize. 
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Telegraph Avenue, očekávaného románu Michaela Chabona. Přesto se však svým počtem 

vydaných knih Odeon řadí spíše k středně velkým českým nakladatelstvím, neboť naprostá 

většina nakladatelů vydá pouze jednu knihu za rok.  

V očích čtenářů je Odeon jedno z nejprestižnějších českých nakladatelství a jeho knihy 

jsou běžnými čtenáři hodnoceny velice dobře. Podle dat získaných z internetové Databáze 

knih si všech 29 knih, které Odeon v roce 2013 vydal, vysloužilo průměrné hodnocení 83 %
51

, 

což je silně nadprůměrné číslo.  

Staré rčení praví, že každá kniha si najde svého čtenáře. Při mém průzkumu Databáze knih 

se ukázalo, že to je pravda. U každé knihy z produkce Odeonu za rok 2013 lze totiž najít 

uživatelské hodnocení a komentáře. Některé kritické, jak ovšem napovídá průměrné 

hodnocení, většinou pozitivní. Data nasbíraná z Databáze knih přitom nelze odsoudit jako 

zanedbatelný vzorek. V současné době je tam přes 55 000 zaregistrovaných uživatelů
52

. 

Uživatelů, kteří čtou a hodnotí i knihy, o které média nemají zájem, nebo na které v nich není 

prostor. Ať už jde o harlekýnky nebo o sbírky poezie. 

Z výše uvedených devětadvaceti knih bylo 15 novinek, zbylých 14 knih tvořily dotisky, 

reedice a nová vydání. Tyto knihy se do médií obvykle nedostávají (výjimkou budiž vydání 

Bratrů Karamazovových v novém překladu, které zaujalo pozornost Lidových novin
53

 a České 

televize
54

, neboť o díla ruských klasiků mají Češi pořád zájem). Zaměřím se proto na mediální 

a čtenářské ohlasy na těch 15 knih, které se na český knižní trh dostaly poprvé: Pohádka, 

Panoptikon, Šíleně smutné povídky, Paprika, Rekviem za Nanking, Čas ztracených holubic, 

Dlouhý návrat, Domov, V jedné osobě, 1Q84: kniha 3, Pole, Superpérák, Mlsoun, Tělo 

a Spánek. 

 

Pohádka od dánského spisovatele Jonase T. Bengtssona vyšla v únoru a v březnu autor 

přijel do Prahy na autogramiádu. Den po ní, 28. března 2013 v Deníku vyšel krátký článek 

o spisovatelově návštěvě. Knihu ovšem zmiňoval okrajově, spíše popisoval autorův vztah 

k Praze. Teprve v polovině dubna týdeník Naše rodina otiskl článek, který knihu nějakým 

                                                           
51 Hodnocení je aktuální k 15. 3. 2014. 
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 Statistiky na webových stránkách Databáze knih [online]. Dostupné z: 

http://www.databazeknih.cz/statistiky. 
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 PEŇÁS, Jiří. Dostojevský k snídani. Lidové noviny. 14. 8. 2013. Přepis dostupný [online] z: 
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 SVOBODA, Jiří. Oblíbené ruské klasiky. Události. 19. 8. 2013. Videozáznam dostupný [online] 

z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000100819/obsah/275765-
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způsobem hodnotí. „V centru nestojí morální ponaučení o nezpochybnitelném vítězství dobra 

nad zlem. Objevují se tu však klasické pohádkové motivy, s typickým pohádkovým příběhem 

má kniha společný také narativní vyprávěcí styl,“
55

 píše Lubor Falteisek. 

V květnu poté pouze vyšel v deníku Právo rozhovor s autorem. Média se v případě 

Pohádky zaměřovala spíše na postavu autora než na jeho knihu. Možná i proto se kniha stala 

komerčním neúspěchem
56

. 

Na Databázi knih má přitom kniha od čtenářů poměrně dobré hodnocení, problém však je, 

že těch čtenářů je málo. „Vynikající kniha, nejvíc mě zaujala první část,“
57

 píše ve svém 

komentáři uživatelka s přezdívkou Alma-Nacida s tím, že knihu doporučuje ostatním 

čtenářům. 

V dubnu Odeon vydal knihu Panoptikon z pera britské spisovatelky Jenni Fagan. „Je to 

výkřik zoufalství v civilizaci, která tak ráda hodnotí své dějiny, kádruje, vrací se k tomu, co 

kdo měl kdy učinit a neučinil, a v níž někteří cynicky sledují zisk jako božské zjevení a jiní se 

se snaží druhým pomoci snad se jen nadechnout,“
58

 okomentoval knihu v Právu František 

Cinger a chválí překlad Markéty Musilové. Knihu hodnotí 85 procenty. 

Samotní čtenáři jsou přísnější, Panoptikon ohodnotili lehce nadprůměrnými 64 procenty. 

„Asi už mám v tomto žánru a směru načteno až příliš, ale nemohu říct, že by mě kniha 

nadchla. Možná jsem od ní čekala až přespříliš. Chybí mi propracování postav a mnoho 

důležitých detailů. Možná není úplně šťastné stavět knihu na pocitech a výžblebtech závislé 

malé holky,“
59

 uvádí ve svém komentáři uživatelka Katja. Někteří čtenáři Panoptikon 

srovnávají s knihou My děti ze stanice ZOO, přičemž druhá zmiňovaná publikace z tohoto 

srovnání vychází lépe. 

Šíleně smutné povídky od Terezy Boučkové vyšly v květnu 2013 a vzbudily poměrně 

velkou pozornost, neboť její předchozí kniha Rok kohouta se s více než 50 000 prodanými 

výtisky stala bestsellerem. Rovněž Šíleně smutné povídky slavily úspěch – a to jak u čtenářů, 

tak u kritiků. 
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 FALTEISEK, Lubor. Pohádka, v níž dobro nezvítězí. Naše rodina. 16. 4. 2013. Přepis dostupný 
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 Komentář je dostupný [online] na profilu knihy: http://www.databazeknih.cz/knihy/pohadka-
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Knižní recenzentka Klára Kubíčková se ve svém článku na iDnes nechala slyšet, že 

„v Šíleně smutných povídkách je Tereza Boučková šíleně dobrá“.
60

 Pozastavuje se nad tím, že 

ačkoliv autorka nevydává knihy zběsilým tempem a evidentně si dává záležet na každém 

slovu a každé větě, „všechno napsané působí lehce, žádné šroubování zápletek či point, jen 

povzdech nad žitím, jak odfouknutí v půli kopce,“ napsala Kubíčková 5. května 2013.  

Sbírku ohodnotila 85 procenty a dodala, že čtenář „je zasažen, nikoli originálním příběhem 

nebo napínavou zápletkou. Jen tím, jak důvěrně se poznává.“  

Šíleně smutné povídky si s 80% hodnocením podobně dobře vedly na Databázi knih: 

„Tereza Boučková i na malém prostoru a s minimem slov dokázala napsat příběhy, které vás 

ve své obyčejnosti a všednosti dokážou zasáhnout daleko víc než mnohý rozsáhlejší román. 

Smutné, úsměvné, hořkosladké... Jako sám život,“
61

 popsala sbírku povídek uživatelka 

s pseudonymem Brabikate a ohodnotila ji čtyřmi hvězdičkami z pěti možných. 

V květnu také vyšel japonský sci-fi román Paprika, v němž Jasutaka Cucui vypráví 

absurdní příběh o exkurzích do snů cizích lidí a o snových teroristech. Karel Veselý 

v týdeníku Respekt chválí autorovu znalost Freudovy psychoanalýzy. Spisovatelův „styl tkví 

v hromadění čím dál absurdnějších situací vycházejících z prvotního nápadu. Gag či lechtivá 

situace mají občas přednost před logikou příběhu, záporní hrdinové se jednou projevují jako 

rafinovaní géniové a jindy jsou groteskně nešikovní,“ píše Veselý ve své recenzi. 

Poznamenává, že Cucui dobrý nápad nevyužil naplno. „Přeskakování mezi realitou a snovými 

představami dávalo Cucuimu minimálně prostor k mnohem propracovanějším vizím.“
62

 

Podobný názor sdílí i Klára Kolářová z deníku Právo, která píše: „Umělecké zpracování 

snů je svůdné. Jenže co dobře funguje v náznaku, může poněkud ztratit své kouzlo v podrobně 

popsané scéně. Stejně jako třeba filmy, které na fenoménu snů postavily svou zápletku 

(zmiňme např. divácky úspěšný Počátek Christophera Nolana), naráží i Cucui na omezení 

jazyka.“
63

 Kolářová knize dala 60 procent s tím, že jde pouze o „ztřeštěný exkurz do 

japonského sci-fi“. 
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Tentokrát uživatelé Databáze knih hodnotí příznivěji. Paprika si od nich vysloužila 74 

procent, ale většina čtenářů se shoduje, že první polovina knihy je výrazně lepší. „V první 

půlce Cucui bravurně představuje svůj svět, udivuje nápaditostí a daří se mu pečlivě budovat 

atmosféru plnou očekávání. Ale pak se něco zvrtne. Druhá část je překombinovaná a nepříliš 

snadno se v ní orientuje. Směsice různých snů, podivných realit a prolínaček, kdy lze jen 

těžko předvídat, co se vlastně může stát, na tu první ztrácí,“
64

 hodnotí knihu uživatel Dudek. 

Slušnou pozornost médií si získal román Rekviem za Nanking, v němž se s hrůznou 

historickou událostí, při níž zahynulo čtvrt milionu lidí, vyrovnává čínský spisovatel Cha Ťin. 

Recenze opět byly veskrze pozitivní: „Rekviem za Nanking je kniha plná utrpení, otupující 

bolesti, zoufalství, zkázy. Čtenáři trhá duši na kusy a paralyzuje mu mozek – jak je možné, že 

tohle někdo dopustil? Jakkoli je příběh hlavní hrdinky a její rodiny smyšlený, kulisy jsou 

skutečné,“
65

 napsala Klára Kubíčková v literární sekci iDnes a ohodnotila román 85 procenty.  

Magdalena Rytinová z webového portálu iLiteratura knihu jako takovou chválí, avšak 

kritizuje překlad Ladislava Šenkyříka: „Dojem z četby českému čtenáři poněkud kazí 

nejrůznější chyby v Šenkyříkově překladu. Za všechny jmenujme v českých překladech 

typický omyl: ‚měl doktorát z čínských dějin z Yale‘ místo z Yaleovy univerzity (s. 18).“
66

 

Na Databázi knih má Rekviem za Nanking hodnocení 79 procent.  

V horkém srpnu vyšla kniha o mrazivém Estonsku, které ve 20. století střídavě ohrožoval 

Sovětský svaz a nacistické Německo. Čas ztracených holubic, v němž se Sofi Oksanen snaží 

vyrovnat s pamětí těžce zkoušeného národa. „Včerejší zrádce se ‚stává‘ hrdinou – je to tak 

snadné, když slovo přestalo být nástrojem k porozumění a je používáno podobně jako závěsy 

na oknech za války k zatemnění,“
67

 popisuje knihu Aleš Palán v Hospodářských novinách. 

Pavel Horký z literárního časopisu Tvar kritizuje místy „nepřesvědčivé obraty“ v jednání 

mužských postav a patos při milostných scénách. Na druhou stranu ale vyzdvihuje autorčinu 

schopnost vcítit se do ženských postav: „[Oksanen] je jedinečná v analytické introspekci 

ženské duše.“ Horký svou recenzi uzavírá konstatovním, že se Čas ztracených holubic „i přes 
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výše uvedené dílčí výhrady jeví jako velká literatura a významná událost letošních 

beletristických překladů na českém knižním trhu“.
68

 

Klára Kolářová z Práva je v hodnocení přísnější. Kladně hodnotí autorčin styl psaní, ale 

kritizuje nepropracovanost postav. „Pro účely Oksanen a její studie, co dělají dějinné zvraty 

s lidmi, by důkladnější psychologické vrstvení neškodilo,“
69

 píše Kolářová a knihu hodnotí 60 

procenty. 

Je zajímavé, že některým uživatelům Databáze knih postavy naopak přišly napsané dobře. 

„Skvělé bylo i vykreslení charakterů postav,“
70

 uvádí čtenářka s pseudonymem Jodie, která 

knize dala čtyři hvězdičky. Čas ztracených holubic se na Databázi těší poměrně vysokému 

hodnocení – 82 procent, uživatelé často chválí vykreslení dějin Estonska, které u nás nejsou 

příliš známé. 

Dlouhému návratu od Andrew Krivaka, potomka slovenských přistěhovalců do USA, se 

obšírněji věnoval pouze časopis Host a to až pět měsíců po vydání. Román vypráví 

o Jozefovi, Američanovi slovenského původu, který se po smrti matky vrací s otcem na 

Slovensko, tehdy ještě součást Rakousko-Uherska. Tam už ho jako dospělého muže zastihne 

první světová válka. Román „přináší odlišné a inspirativní hledisko pro tradiční uzavřený 

pohled na první celosvětový konflikt dvacátého století, v němž jsou kořeny naší státnosti 

a jehož historické zařazení a interpretace jsou fixovány prostřednictvím středoškolských 

učebnic dějepisu,“ vyzdvihuje Tomáš Juriga zajímavý úhled pohledu na naši historii. Dále 

chválí autorovy vypravěčské schopnosti: „Ve stylistické rovině textu využívá realistické 

principy tvorby se stálým ichformovým vypravěčem, oproštěné od jakéhokoli experimentu, 

čímž upevňuje čtenářskou věrohodnost předkládaného příběhu.“
71

 

Uživatelé Databáze knih Dlouhý návrat hodnotí výrazně nadprůměrně, román od ních 

získal 94 procent. „Forma, jakou je Dlouhý návrat psaný, je čtivá. Je to těžké čtivo po 

obsahové stránce. Trvalo mi docela dlouho, než jsem se tím prokousala – musíte prostě 

odpočívat. Tohle rozhodně není kniha na letní odpoledne, tohle je čtení na podzimní 
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plískanice a k horkému čaji,“
72

 okomentovala román uživatelka s pseudonymem Morsie 

a dala mu plný počet hvězdiček. 

V září Odeon vydal také román Domov od americké spisovatelky Toni Morrisonové, který 

se mimo jiné zabývá i problematikou rasové diskriminace ve Spojených státech 50. let. 

„Morrisonová odmítá litovat své postavy. Jiný spisovatel by z podobného příběhu asi vytvořil 

obžalobu společnosti, ale Morrisonová vidí překážky v životě hrdinů jako příležitosti,“
73

 

všímá si Klára Kolářová z Práva a hodnotí román 70 procenty. 

Hana Ulmanová v Respektu píše, že se autorka na malém prostoru nestíhá vypořádat se 

vším, co na začátku rozehrála: „Největší úskalí ovšem spočívá v tom, že velká témata působí 

na malém prostoru hůř (…), protože nestíhá zkoumat ani konfrontovat zlo, které evokovala, 

a potažmo duchy, které vyvolala,“ kritizuje Ulmanová. „Je škoda, že Morrisonová tentokrát 

silné osudy svých hrdinů pouze načrtává, nerozvíjí je do psychologické hloubky jako 

v případě Milované. Jako by předem rezignovala na základní otázku: ne kdo co udělal, ale 

proč,“ uzavírá svou recenzi
74

. 

„Domov si zachovává svébytný – jakoby řeřavý – styl předešlých autorčiných románů, na 

něž také tematicky navazuje. Opět jde o syrové vyprávění bez jakékoli stopy sentimentálnosti, 

lítosti či bolestínství,“
75

 chválí naopak knihu Pavel Besta v kulturním časopise A2 s tím, že 

Morrisonová se svým zaměřením na okraj americké společnosti připomíná knihy Johna 

Steinbecka. Tato recenze vyšla až v lednu 2014, tedy pět měsíců po vydání knihy. 

Na Databázi knih, kde má kniha hodnocení 93 procent, uživatel pistalka upozorňuje na 

nezájem médií o tuto knihu: „Čtení poměrně nenápadné a mediálně skoro nepropagované 

knihy se pro mě změnilo v překvapení, když jsem se asi v polovině dozvěděl, že mně 

neznámá spisovatelka je nositelkou Nobelovy ceny za literaturu a jednou z nejvlivnějších žen 

americké poválečné literatury. (…) Nevím, kolik si toho Toni Morrison sama vytrpěla, ale její 

výpověď působí přesvědčivě, jako kdyby věděla, o čem píše a chce psát. Bez vaty kolem, 

Domov útočí přímo a bez okolků, neobvykle syrově a úsporně,“
76

 chválí knihu čtenář.  
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Ze všech knih, které Odeon v roce 2013 vydal, se v médiích zřejmě nejvíce mluvilo 

o posledním románu Johna Irvinga V jedné osobě. Psala o něm většina tištěných 

i internetových médií. Klára Kubíčková mu dala 90 procent s tím, že „Nový Irving je oslavou 

jinakosti a tolerance i holdem literatuře. Dá se mu něco vytknout? Na místě je spíš se 

poklonit.“
77

  

Také Stanislav Šulc z E15 knihu chválí. Podle něj je kniha exkurzí do světa starých 

známých irvingovských motivů. „Přesto se v jedné chvíli vše zásadně mění a čtenář musí 

potvrdit, že toto od Irvinga rozhodně nečekal, jak hlásá reklamní slogan knihy,“
78

 chválí Šulc. 

Klára Kolářová z Práva je zdrženlivější a s Šulcem si lehce protiřečí. Podle ní Irving do 

malého města umístil příliš mnoho postav s minoritní sexuální orientací a také náhlá proměna 

několika postav je těžko uvěřitelná: „‘Tohle byste od Irvinga nečekali‘, stojí na plakátech. 

Nenechte se zmást. Zrovna tohle se od Irvinga čekat dalo (v rozhovorech mimo jiné zmiňuje, 

že román psal pro svého homosexuálního syna). Je to otevřené, místy lehce poťouchlé, ale 

hlavně dobré,“
79

 uzavírá svou recenzi Kolářová a V jedné osobě i navzdory vytýkaným 

nedostatkům hodnotí 80 procenty. 

„Tmelem mohl být přízrak krásného spolužáka Kitteridge, kterého Billy jak miluje, tak 

nenávidí. Ale i on je většinu knihy jen jakýmsi stínem v pozadí a závěrečná pointa s ním 

spojená působí lacině. Nebo mohl tuto roli hrát Billyho skutečný otec, od prvních stran 

pohřešovaný. I on se však v závěru objeví jen proto, aby se odškrtl naznačený směr 

vyprávění, nikoliv aby se pořádně zavázal... o tom, že by se zde rozvinulo nějaké smysluplné 

pátrání ani nemluvě,“ hodnotí knihu Boris Hokr na zpravodajském serveru Aktuálně.cz. „I tak 

je ale třeba zdůraznit, že toto hodnocení platí ve vztahu k těm nejlepším Irvingovým 

románům. Se svými konkurenty z řad knih napsaných zhruba tak od Roku vdovou ovšem 

V jedné osobě vymetlo tělocvičnu dosti brutálně,“ dodává Hokr s tím, že jde o jednu 

z nejvtipnějších Irvingových knih.
80
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Na Databázi knih má V jedné osobě hodnocení 88 procent. „V jedné osobě rozhodně patří 

k [Irvingovým] nejlepším knihám. Ti, kdo dokáží nechat předsudky stranou, dostanou do ruky 

úžasné dílo a Billa si prostě musí zamilovat a chápat ho, respektovat a dost často s ním 

soucítit,“ chválí knihu uživatelka s přezdívkou May.
81

 Několik čtenářů uvádí, že šlo o jejich 

první setkání s Johnem Irvingem: „Byl to můj první Irving, ale jestli tak výborně napsal 

i ostatní knihy, tak aspiruje na top spisovatele. Tahle kniha byla prostě úchvatná,“ píše 

čtenářka LucieRej. 

Na podzim Odeon vydal závěrečnou třetí knihu Murakamiho sci-fi 1Q84. Ani to neušlo 

pozornosti literárních kritiků. Oproti výše uvedeným knihám byla však tato přijata vlažněji. 

„Poslední díl 1Q84 je rozvolněný jako Proustovo Hledání ztraceného času – další 

z množství odkazů, jimiž je kniha zaplněna,“ píše Petr Vaněk na iHned.cz. Kromě pomalého 

děje kritizuje Murakamiho formuli na bestseller, kterou spisovatel využívá až příliš často. 

„Znovu se zde opakuje onen jednoduchý koncept s nádechem magického zaříkávadla, který 

Murakami ve svých knihách uplatňuje už přes třicet let – proč taky měnit něco, co tak 

spolehlivě funguje. Přesto je třetí díl 1Q84 důkazem, že na zdánlivě nestárnoucího popového 

spisovatele dopadají stíny literárního podzimu. A nabízí se otázka, jestli tentokrát při sestupu 

na dno svého nevědomí neklesl až příliš hluboko,“ dodává Vaněk.
82

 

Jisté opakování vytýká i František Cinger z Práva: „Murakami nemění styl ani otevřenost, 

s níž se věnuje kulturním motivům mimo Japonsko,“ píše, ale přesto knihu hodnotí 90 

procenty a Murakamiho řadí „k velkým současným prozaikům“.
83

 

Na Databázi knih má 1Q84: kniha 3 hodnocení 85 procent. Ovšem stejně jako někteří 

kritici, také někteří čtenáři nebyli se závěrem spokojeni: „Na to, jak Murakami příběh 

postupně rozvíjel a vykresloval, jsem čekala mnohem lepší vyústění. Nemohu si pomoct, ale 

cítím mírné zklamání,“
84

 uvádí uživatelka Sapy. 

Pole Kevina Mahera vyšla v říjnu, ale na rozdíl od Irska v České republice svým 

skandálním tématem příliš neupoutala (nejspíš kvůli tomu, že katolická církev v Česku nemá 
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takový vliv jako v nábožensky založeném Irsku), recenze v médiích kontroverzi s knihou 

spojenou víceméně ignorovala a kritici hodnotili pouze literární kvality. 

„Úkolem krásné literatury není objevovat nové skutečnosti, ale především je novým 

způsobem podávat, a přesně toto dělá Maher s neuvěřitelnou bravurou. V postavě vypravěče, 

třináctiletého Jima Finnegana, našel autor vynikající nástroj pro to, aby nám realitu tehdejšího 

Irska přiblížil navýsost zajímavým pohledem,“
85

 napsal Ladislav Nagy v Lidových novinách 

a chválí český překlad, který se dokázal poprat i s mnohami vrstvami hovorového jazyka. 

Jan H. Vitvar ve své recenzi v Respektu vyzdvihuje, jak autor umí střídat humorné části 

s těmi vážnými. „Ve vybalancování těchto dvou poloh, tedy rozverného chrlení vtipných 

historek a zároveň sugestivního popisu děsivých příběhů, spočívá přitažlivost Maherovy 

knihy. A také důvod, proč ji dočíst. Upřímně řečeno, kdyby autor svého Jima neobdařil tak 

odzbrojující ironií, leckterý čtenář by jeho knihu možná vzhledem k explicitnímu podání scén 

páchaných na nevinném chlapci pravděpodobně zhruba v polovině odložil,“
86

 píše. 

Na Databázi knih Pole od uživatelů získala 82 procent. „Pole jsou velmi vtipnou a svěží 

knihou pojednávající o předčasně ukončeném dětství a strachu. Na pohled to nejde 

dohromady, ale v podání K. Mahera ano. V celkovém součtu právě díky jeho neuvěřitelnému 

odlehčování děsivého děje je to kniha dojemná a citlivá. A vlastně i pozitivní,“
87

 napsala ve 

svém komentáři čtenářka evasamankova. 

V září 2013 se konal 18. ročník Literární ceny Knižního klubu. Vítězkou se sice stala 

Vladimíra Klimecká se svým románem Druhý život Marýny G., který vydal Knižní klub, ale 

finální práce Superpérák od Darka Šmída upoutala Odeon natolik, že se ji nakladatelství 

rozhodlo vydat i navzdory poměrně odvážnému tématu.  

Kniha „vypráví o trablích a slastech gymnazisty jménem Ptáčník, který disponuje nesmírně 

velkým přirozením a poměrně dlouho, až do intervence spolužačky Karolíny, netuší, co si 

s takovým darem-nedarem počít,“
88

 píše ve své noticce v týdeníku Reflex Kateřina Kadlecová. 

„Šmídův styl je celkem svérázný, vyprávění má spád, rytmus, je nespisovné, vulgární 

a svým způsobem čtivé, takže autorovi odpustíte i některé ledabylosti, jako třeba nesmysl 
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s (ne)zamčenými dveřmi na stránkách 93 a 94,“ poznamenala Laura R. v pánském časopise 

Esquire
89

. 

„Je to vtipné, rychlé, sarkastické, osvobozující a hodně poutavé čtení. Útlá knížka ke konci 

dostává větší a větší grády, napětí stoupá, a na rozdíl od většiny spisků českých novodobých 

autorů tu nechybí ani pointa. A fakt hustá! Krátce řečeno, kdyby se příběh neodehrával 

v Česku, ale třeba v Bronxu, už by o Superpérákovi věděl kus světa,“ hodnotí knihu Karin 

Stružková ze serveru Literarium.
90

 

Internetový portál Kulturissimo si všímá popkulturních klišé, které autor boří, stejně jako 

umně využité brakovitosti: „Čtení je to zábavné i neveselé, vzrušující i deprimující; ve formě 

komiksu by šlo o vysloveně slibné dílko, v knižní podobě jde alespoň o celkem neobvyklý 

počin – zejména co se produkce České řady prestižního nakladatelství Odeon týče,“
 91

 

popisuje redaktorka Šárka Nováková a doporučuje knihu jako vánoční dárek pro muže. 

Na Superpérákovi lze krásně vidět, jak se může lišit hodnocení profesionálního kritika 

a laického čtenáře. Zatímco výše uvedené recenze knihu spíše chválí, uživatele Databáze knih 

Darek Šmíd nepřesvědčil. Superpérák získal průměrně hodnocení 52 procent (čili nejméně ze 

všech knih, které Odeon v roce 2013 vydal) a několik negativních komentářů. „Je to dost 

vulgární, tvrdé a jednoduše bezcitné a zakomplexované ‚macho‘ čtení. Fakt mě to neoslovilo. 

Taková blbost do mé knihovny nesmí,“
92

 kritizuje knihu uživatelka s pseudonymem Vesna. 

Ja zajímavé, že kritici knihu s takto „plebejským“ námětem přijali mnohem lépe, než běžní 

čtenáři. Čekal bych to naopak. Klišé obraz snobského kritika beze smyslu pro humor už 

zřejmě neplatí. 

Hodně velká očekávání vyvolával Mlsoun od oblíbeného britského spisovatele McEwana. 

Ten vyšel v listopadu a těšil se kladným recenzím: „To, co Olen Steinhauer píše jako 

nezakrývanou komerci, byť vysoké kvality, povyšuje Ian McEwan na velkou literaturu, což je 

požitek. Také zde najdeme tajné vládní agentury, paranoiu a strach, důmyslně vybrané reálie 

i časové zasazení, a k tomu ještě autor nabídne dokonale vystavěný románový tvar, jako by 
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poháněný nepokojem švýcarského hodinového stroje, s postavami, které nejsou jen napsané, 

ale skutečně žijí,“
93

 napsal Roman Lipčík na Aktuálně.cz. 

Klára Kolářová v deníku Právo napsala, že „román Mlsoun je autorovou poctou 

klasickému stylu vyprávění, a to včetně konce, na McEwana nečekaně vstřícného“.
94

 Knihu 

ohodnotila 80 procenty. 

Na Databázi knih se Mlsoun těší podobnému hodnocení – 77 procent. Uživatel 

s pseudonymem Basti06 píše, že kniha nese typický McEwanův styl: „McEwan at his best... 

Jeho klady asi není ani nutné vyjmenovávat. Konkrétně u tohoto jeho díla mě překvapila 

jakási mužská ješitnost hraničící se sexismem. I když konec knihy poskytuje jakési 

rozhřešení, přece jen McEwan v teto knize vykresluje hlavní postavu jako celkem neschopnou 

hloupoučkou dívenku, která je ‚jen‘ pěkná a která nemá v ‚mužském‘ světě co dělat.“
95

 

O knize Tělo od spisovatele Paola Giordana, autora Osamělosti prvočísel, se v českých 

médiích zřejmě vůbec nepsalo. Nenašel jsem zmínky v celostátních denících, v týdenících, ani 

v kulturních časopisech. Na Databázi knih sice kniha získala 85 procent, ovšem pouze od 

několika málo čtenářů. Ti ji ve svých komentářích přirovnávají právě k autorově předchozí 

knize. „Závěr knihy se čte úžasně a čtenáře drtí svou nesnesitelnou těžkostí bytí, kniha jako 

celek ovšem velikosti Osamělosti prvočísel nedosahuje,“
96

 napsal čtenář Basti06.  

Stejně jako každá kniha od Murakamiho, i útlá novela Spánek, kterou doprovázejí ilustrace 

německé výtvarnice Kat Menschikové, upoutala pozornost hlavních deníků (ve vzácné shodě 

iDnes, Práva i Lidových novin) a několika časopisů.  

Klára Kubíčková ve své recenzi na iDnes píše, že „Čistý Murakamiho styl věcně popisuje, 

jaké je to nespat. Neptá se, zda je to medicínsky možné, ani jak se to vlastně jeho hrdince 

přihodilo, přesto lze v povídce zachytit znepokojivý podtón – jako by se nespící žena stávala 

zločincem, podílela se na něčem zakázaném či přinejmenším spikleneckém. Chodit v noci po 
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domě hledat čokoládu a knihu, nebo se dokonce vydat ven do nočního města, kde všichni spí, 

jako by vyžadovalo vysvětlení. Které autor, zcela kafkovsky, nedává.“
97

 

Také Petra Smítalová z Lidových novin upozorňuje na narážku na Franze Kafku: „Spánek 

je vytříbeným příkladem magického realismu s kafkovsky znepokojivým nádechem, který 

rozhodně stojí za přečtení,“ píše. Dále chválí zajímavou vizuální stránku publikace. „Povídka, 

která vznikla už v roce 1989, je nyní k dostání i na českých pultech a má díky skvělým 

expresivním ilustracím známé komiksové kreslířky Kat Menschik i jinou grafickou úpravu 

než ostatní Murakamiho tituly vydané v Odeonu.“
98

 

František Cinger v Právu si všímá autorovy narážky na oblíbenou ruskou literaturu: 

„I když hrdinka Murakamiho prózy četla Annu Kareninu třikrát po sobě, pokaždé v ní nalezla 

cosi nového, něco, co jí při předcházejícím čtení zůstalo ukryto. Nevelký svazek nabízí vše, 

čím Murakami oplývá,“
99

 dodává Cinger a hodnotí Spánek 75 procenty. 

75 procent kniha dostala také od uživatelů Databáze knih, zde tedy došlo ke shodě 

literárních kritiků s běžnými čtenáři. Uživatelé chválí Murakamiho jedinečný styl a atmosféru, 

kritizují však Odeon, že se na japonském spisovateli před Vánoci (kniha vyšla v prosinci) 

snaží vydělat za každou cenu: „Zatímco bychom mohli mít celou sbírku [Murakamiho 

povídek] v polici (a třeba jen o pár desítek korun dráž než těch 249 Kč za cca padesát stran 

textu a několik zbytečných ilustrací), máme v knihovně podivnost zavánějící tak trochu 

pohodlným pocitem ‚vždyť lidé si to stejně koupí‘. (…) Spánek není natolik výrazná, 

svébytná a nezapomenutelná práce, aby si zasloužila toto výsadní vydání,“ píše čtenář 

s přezdívkou pistalka, ovšem chválí opět vynikající překlad Tomáše Jurkoviče a knihu 

navzdory výtkám hodnotí čtyřmi hvězdičkami. 

 

Výše uvedené příklady dokazují, že knihy nakladatelství Odeon jsou v médiích zastoupeny 

poměrně hojně, ačkoliv recenze na některé tituly s menším komerčním potenciálem se 

objevují spíše  v alternativních kulturních časopisech jako je Tvar, Host nebo A2. Na stránky 

deníků se dostala častěji díla známějších autorů (Irving,  Murakami, Boučková). Jindřich Jůzl 
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měl pravdu, když řekl, že médium, které o knihách Odeonu píše nejčastěji, je Právo
100

. 

Během zpracovávání této kapitoly jsem získal výborný přehled o současné produkci Odeonu, 

zvláště za rok 2013. 

Přijetí u kritiků bylo obvykle kladné, kniha s nejnižším hodnocením získala 60 procent. To 

mě velice zaujalo, neboť zatímco filmoví recenzenti se nebojí filmové novinky silně 

kritizovat, literární kritici jako by měli k vydaným knihám větší respekt. Možná je to 

vynaloženou intelektuální námahou: zatímco zhlédnout film zabere dvě hodiny, přečíst knihu 

už vyžaduje více času a recenzent má více prostoru k hledání kladných stránek.  Roli možná 

hraje i to, že u vzdělaných literárních kritiků je značka Odeon pořád pojem. Mají ji stále 

spojenou s dlouhou tradicí vydávání kvalitní literatury a někdy jsou proto ochotni při 

hodnocení přimhouřit oči. 

Oproti tomu čtenáři-laici mnohdy hodnotili přísněji, když se cítili být knihou zklamáni. To 

si lze vysvětlit tím, že běžní čtenáři nejsou ovlivněni historií a k Odeonu přistupují jako 

k jakémukoliv jinému nakladatelství. Kniha se jim buď líbí, nebo nelíbí. 

Názory kritiků a vzorku čtenářů samozřejmě nelze brát za měřítko kvality, neboť vkus je 

subjektivní, ale postačují k získání mediálního obrazu. Odeon je v médiích zobrazován jako 

prestižní nakladatelství s dlouhou historií, které se zaměřuje na kvalitní literaturu, což je 

ohromná výhoda oproti konkurenci. 

Knihy (nejen Odeonu, ale všech nakladatelství) jsou poměrně málo zastoupeny 

v audiovizuálních médiích, to vyplývá ze samé podstaty knižního formátu a nedostatku 

prostoru pro recenze v rozhlase či televizi. Videorecenze se tak staly doménou amatérských 

knižních blogerů a serveru YouTube. Takto recenzované knihy ovšem málokdy vybočí 

z žánru sci-fi a fantasy.   

Pokud jde o samotnou prodejnost knih, v souhrnném žebříčku 30 nejprodávanějších knih 

za rok 2013
101

 byl Odeon zastoupen dvakrát. 19. místo obsadil John Irving se svou knihou 

V jedné osobě, na 25. místě se pak umístila Tereza Boučková a její Šíleně smutné povídky. 

Nemohly konkurovat erotickému BDSM fenoménu Padesáti odstínů, které obsadily zlatou, 

stříbrnou i bronzovou příčku.  
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Odeon v rámci českého knižního trhu 

 

Nakladatelství Odeon je na českém knižním trhu zavedenou značkou zřejmě s nejdelší 

historií ze všech současných nakladatelských domů. V současné době patří spolu 

s nakladatelstvími Ikar, Knižní klub, YOLI a Universum do společnosti Euromedia Group.  

Toto spojení je ekonomické – všechna čtyři nakladatelství mají společná marketingová, 

finanční oddělení a například grafiky či korektory – a dává Odeonu silnější postavení na trhu. 

Nyní si představíme a charakterizujeme nakladatelské značky společnosti Euromedia 

kromě Odeonu, který jsem již popsal dříve. 

Nakladatelství Knižní klub není výrazně vyhraněno, vydává detektivky, thrillery, 

historické romány, science fiction, dětskou literaturu i knihy pro mládež (takzvanou young 

adult literaturu). Je to nejstarší nakladatelská značka společnosti Euromedia, je její součástí již 

od roku 1992. „Ke kmenovým autorům KK patří např. Agatha Christie, Dick Francis, 

Frederick Forsyth, Ken Follett, Robin Cook či Philipp Vandenberg. V edici Záhady vychází 

např. Erich von Däniken,“ uvádějí oficiální stránky
102

. Pod stejnojmennou značkou Knižní 

klub také funguje zásilkový obchod, jehož členové mají při plnění členských povinností nárok 

na knihy za výhodnější ceny. 

Ikar vydává především ženské romány, společenské romány, biografie, vzpomínkové 

knihy osobností a kuchařky. Je to značka určená především ženám, jim je určená i Edice do 

kabelky, v níž vychází nenáročné čtivo v malých formátech. „Mezi zavedené a celosvětově 

úspěšné autory Ikaru patří Danielle Steel, Joy Fieldingová, Rosamunde Pilcherová, Barbara 

Woodová, Erich Maria Remarque, Lion Feuchtwanger či Johannes Mario Simmel; z českých 

autorů např. Klára Janečková, Hana Marie Körnerová,“ píše se na webu
103

. Značka Ikar 

funguje i na Slovensku, kde má ovšem mnohem širší žánrové rozpětí, vydává například 

i young adult knihy Johna Greena, nebo thrillery Fredericka Forsytha. Do skupiny Euromedia 

se Ikar připojil v roce 2000. 

Universum je nakladatelská značka zaměřená na vydávání encyklopedií, slovníků, atlasů, 

cestopisů, odborné literatury a literatury faktu. „Od roku 2000 do prosince roku 2012 byla pod 

názvem Universum vydávána velká všeobecná encyklopedie, která vyšla v několika 
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aktualizovaných vydáních různých rozsahů a ze které vzešlo i několik menších odvozených 

projektů,“ doplňují oficiální internetové stránky. Universum vydává i populárně naučné tituly 

jako například Třiatřicet manželek našich premiérů a další knihy od Petra Zídka. 

YOLI je nejmladší přírůstek do rodiny nakladatelství skupiny Euromedia, bylo založeno na 

počátku roku 2014 a zaměřuje se na young adult literaturu, knihy pro mládež a pro mladé 

dospělé, přibližně do 25 let věku. Cílovou skupinou jsou spíše dívky, neboť ty čtou více. 

První kniha, kterou YOLI vydalo, bylo romantické drama Colleen Hooverové Bez naděje 

(oficiální datum vydání je uvedeno 3. února 2014). Zajímavostí je, že název YOLI (složenina 

ze slov Young a Literature) vybrali sami budoucí čtenáři v anketě na internetových stránkách 

bux.cz. YOLI má převzít knihy pro mladé čtenáře, které dosud vydávala ostatní nakladatelství 

společnosti Euromedia (například knihy Johna Greena, jež dosud vydával Knižní klub) 

a pomoci tak s vyprofilováním jednotlivých nakladatelských značek. 

Co se finanční situace týká, Euromedia Group nezveřejňuje data o svých tržbách a ziscích 

pravidelně. Občas pouze proniknou kusé informace během důležitých obchodů. Naposledy 

v polovině února 2014, když Bertelsmann Euromedii prodal společnosti Arraviet.  

„Euromedia Group o svém hospodaření poskytla informace naposledy za rok 2011. To 

utržila 1,16 miliardy Kč a vydělala 45 milionů před zdaněním. Zaměstnávala přes 300 lidí,“
104

 

napsal Médiář. 

Podle serveru Borovan.cz je Euromedia 26. nejsilnější společnost v českém zábavním 

průmyslu. Pro srovnání: společnost Albatros Media, pod níž patří Albatros, Plus, XYZ a další 

nakladatelství se do žebříčku top 27 firem vůbec nedostala, ač je považována za jednoho 

z největších konkurentů v počtu vydaných titulů. Společnost Mladá fronta (včetně tiskárny 

Europrint), která vydává periodika a vlastní i nakladatelskou značku Mladá fronta, se umístila 

na 17. místě.
105

 

„Euromedia Group je podle nejnovějších dat Svazu českých knihkupců a nakladatelů za 

rok 2012 druhým největším nakladatelem s 500 knižními tituly,“
106

 napsal server iDnes 
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během oznámení o prodeji Euromedia Group. První místo obsadila již zmiňovaná společnost 

Albatros Media. 

„Odeon je vnímán v první pětici nakladatelů, kteří se věnují méně komerčním věcem,“
107

 

popisuje postavení Odeonu na českém knižním trhu Jindřich Jůzl. 

Na tuzemském knižním trhu panuje už od 90. let velká konkurence. V roce 2013 „v Česku 

– podle údajů Národní knihovny – vyšlo 17 876 titulů, což je o téměř čtyři procenta více než 

předloni. V roce 2011 sice vyšlo 18 985 knih, ale o rok předtím 17 054. A pro srovnání v roce 

2007 se vydalo 18 029 knih,“
108

 uvádí článek na serveru Aktuálně.cz. 

Mezi největší konkurenty Odeonu patří nakladatelství Argo. Což je logické, neboť „Argo 

začínalo s vydáváním české a překladové beletrie, která již předtím vyšla, do jisté míry 

navazovalo na ediční program Odeonu,“
109

 píše Jan Halada ve své Encyklopedii českých 

nakladatelství. 

Argo bylo založeno v roce 1992, tedy v době, kdy Odeon procházel krizí a náročnou 

reorganizací v novém tržním prostředí. Od té doby se soustředí jak na masovou literaturu 

(Dan Brown, Paulo Coelho), tak na tu náročnější (Khaled Hosseini, Umberto Eco) a klasickou 

(James Joyce, Jack Kerouac). Za svou publikační činnost bylo Argo mnohokrát oceněno 

(např. cena Magnesia Litera).  

Argo ročně vydává 80 až 100 knih, pokud tedy vezmeme Odeon jako samostatné 

nakladatelství a nikoliv součást skupiny Euromedia, Argo je větší. „Patří mezi největších 

dvacet nakladatelství, ale především má velice dobře propracovaný systém edic, jenž svým 

obsahem a zpracováním řadí nakladatelství Argo k těm nejkvalitnějším producentům na 

našem knižním trhu.“
110

 

Pokud vezmeme za ukazatel to, jak jsou knihy jednotlivých nakladatelství vidět v médiích, 

úspěšnější je Argo. Argo umí oproti Odeonu více propagovat své knihy, často dokáže 

čtenářsky náročnou literaturu prodat jako masový bestseller. To byl na podzim roku 2013 

případ románu A hory odpověděly od Khaleda Hosseiniho. Nejenže byla Praha polepená 

plakáty, ale média psaná i audiovizuální o knize poměrně obšírně informovala, čímž 

nakladatelství usnadnila propagaci. Na druhou stranu propagace Arga na sociálních sítích není 
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příliš propracovaná. Na Facebooku by se svými 17 tisíci fanoušky mohli udělat víc – nyní to 

tam je lidově řečeno „mrtvé“. Účet na Twitteru nemá Argo vůbec.  

Dalšími konkurenty Odeonu jsou nakladatelství Host, Kniha Zlín, Mladá fronta a Paseka. 

Knihu Zlín v Haladově Encyklopedii českých nakladatelství nenajdeme. Nakladatelství 

vzniklo v roce 2004 jako malý projekt manželů Turňových, ale od té doby zažívá prudký růst, 

a to především díky bestsellerovým knihám severského autora jménem Jo Nesbø. Dnes Kniha 

Zlín patří k nejmodernějším českým nakladatelstvím, které ve svých pěti edicích vydává jak 

současnou evropskou beletrii, tak díla mladých autorů či poezii. Nakladatelství sice vydává 

ročně průměrně 20 až 30 knížek – tedy podobně jako Odeon – má však špičkově zvládnutý 

marketing i PR včetně sociálních sítí a díky tomu je o něm v médiích slyšet prakticky každý 

týden. Na rozdíl od Odeonu se Kniha Zlín soustředí především na evropskou překladovou 

literaturu. Americké autory a literární klasiku téměř nevydává.  

Host má s Odeonem společnou dlouhou historii sahající až do minulého režimu. Vznikl 

původně jako disidentský časopis v 80. letech. Po Sametové revoluci kromě vydávání 

časopisu majitel začal vydávat i knihy. „Ročně v nakladatelství vychází mezi 30–40 tituly,“
111

 

uvádí Encyklopedie českých nakladatelství. Jedná se ovšem o data z roku 2006. Když jsem 

napsal přímo do nakladatelství, napsali mi, že „letos bychom mohli dosáhnout stovky, každý 

rok se číslo o něco zvyšuje“.
112

 Host je tedy větší než Odeon. Právě toto brněnské 

nakladatelství v Česku probudilo zájem o severskou literaturu poté, co vydalo trilogii Stiega 

Larssona Milénium. Dnes vydává především díla severských autorů – v roce 2013 to byl 

například Lars Kepler, Henning Mankell nebo Stefan Spjut. 

„Nakladatelství Host vydává především kvalitní českou a překladovou 

prózu, poezii, literární teorii i literaturu naučnou. Odborné publikace se zaměřují především 

na historii, sociologii, jazykovědu, osobnosti filmu i další obory. V posledních letech se velmi 

výrazně rozšířila řada překladové beletrie, severských kriminálních románů a thrillerů. 

Relativně nedávno našla v Hostu přístřeší i prestižní edice Česká knižnice, která zájemcům 

nabízí kvalitní ediční zpracování děl českých klasiků. Naší cílovou skupinou jsou jednak lidé, 

kteří se zabývají literaturou ‚na vyšším stupni‘ (studenti, učitelé apod.) a dále průměrně či 

spíše nadprůměrně nároční čtenáři, kteří se u knih chtějí bavit a odpočívat, avšak spotřební 
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a braková literatura je pod jejich úroveň,“
113

 uvádí Host na svých oficiálních internetových 

stránkách. Také zaměření na náročnějšího čtenáře má Host s Odeonem společné. 

Mladá fronta má oproti konkurenčním nakladatelům mimořádné postavení. „Mladá fronta 

je v současné době nejstarším kontinuálně fungujícím vydavatelem knih v České republice. 

Na knižním trhu působíme od roku 1945,“ 
114

 uvádějí jejich webové stránky. Ročně na trh 

uvede kolem 200 titulů, v širokém spektru žánrů. Od méně náročných knih po díla 

oceňovaných autorů. Oproti Odeonu je to skutečně velké nakladatelství, které je spíše 

konkurencí celé skupině Euromedia než samotnému Odeonu. S Odeonem má společnou 

dlouhou historii, která sahá ještě před Únor 1948 s tím rozdílem, že Mladá fronta se vyhnula 

likvidaci soukromých nakladatelství, neboť šlo o „podnik Svazu československé mládeže“
115

. 

Paseka je nakladatelství, které vzniklo v roce 1989 a kromě vydávání knih se věnuje také 

dalším kulturním činnostem. „Nakladatelství Paseka patří dnes v ČR mezi středně velké 

nakladatelské domy. Vydává kolem sedmdesáti nových překladových i původních českých 

titulů ročně,“
116

 uvádějí oficiální internetové stránky. V 90. letech se Paseka zaměřovala 

především na historické knihy, dnes už je její rozpětí také značně široké, v roce 2013 vydala 

i nezanedbatelné množství děl literatury faktu. V tom se od Odeonu liší. Stejně jako Odeon 

však také Paseka vydává méně komerční knihy, za což si vysloužila četná literární ocenění. 

Kromě zavedených nakladatelských domů Odeon musí čelit také knižním pirátům, jejichž 

počet narostl s tím, jak se rozšířily e-knihy a čtečky. Nebezpečí pro méně komerční 

nakladatelství také představuje zvýšení DPH u knih na 15 %. Zvýšení ceny knih většinou 

běžný čtenář nepocítil, neboť nakladatelé šetřili na provozních nákladech, ale knižní domy 

začaly více zvažovat vydání knih, u nichž není jisté, že se náklady vrátí. To v konečném 

důsledku vedlo ke snížení počtu vydaných titulů a k „menší pestrosti knižní produkce“.
117

 

Neboli že nakladatelé začali upřednostňovat masové tituly na úkor těch kvalitních. 

Někteří autoři méně komerčních děl už vůbec nekontaktují nakladatele, ale své knihy si 

rovnou vydávají sami přes některý ze self-publishingových portálů, jako je například 
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lulu.com. „Pro neúspěšné spisovatele, grafomany nebo autory, jejichž díla nevyhovují 

masovému vkusu, to byla vždy poslední možnost, jak se stát ‚publikovaným autorem‘. Prostě 

sáhnout do kapsy a vydat si knížku za své,“
118

 napsal Miloš Čermák v Reflexu. Moderní 

technologie však vydávání ve vlastním nákladu značně usnadnily. Self-publishing se stal 

pevnou součástí knižního trhu a v USA už několik knih, od kterých by to nikdo nečekal, 

vydělalo svým autorům miliony dolarů. To vše bez jakéhokoliv kontaktu s knižním 

nakladatelstvím. 

A dalším konkurentem nakladatelů jsou veřejné knihovny, kde si lze i ty nejnovější knihy 

za nízký poplatek půjčit. Nakladatelům z výpůjček neplynou žádné příjmy, a tak se knihovny 

staly přímou konkurencí pro knihkupce. „Zatímco se v Česku v posledních letech prodá asi 30 

milionů knih ročně, počet výpůjček v knihovnách se drží na zhruba 66 milionech,“
119

 uvádí 

Kateřina Vokurková ve svém článku na Aktuálně.cz, který pojednává o současném daňovém 

zatížení nakladatelů. Mnozí čtenáři tak knihy přestali kupovat a pouze si je půjčují, což 

nakladatelům samozřejmě snižuje zisky. 

 

 

 

 

  

                                                           
118

 ČERMÁK, Miloš. Revoluce dlouhého ocasu. Reflex. 31. 8. 2007. Dostupné [online] v placeném 

archivu Reflexu.  
119

 VOKURKOVÁ, Kateřina. Co přinese nižší DPH? Levnější knihy nečekejte [online]. 

Aktuálně.cz. 20. 4. 2014. Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/knihy-sazba-

dph/r~4069c83cc62311e38f5c0025900fea04/. 



39 
 

Závěr 
 

Nakladatelství je pulzující organismus, mění se s každou novou knihou, bylo proto 

nemožné zpracovat mediální obraz v jeden daný okamžik. Názornou ukázkou 

nezastavitelného vývoje bylo, když Bertelsmann oznámil na začátku roku 2014 prodej 

společnosti Euromedia Group, pod níž Odeon spadá.  

Ve své práci jsem dospěl k několika zásadním zjištěním.  

Odeon 20. a 30. let je dnes považovaný za jakousi vzdálenou a nedosažitelnou legendu, 

kult. Idealizujeme si ho stejně jako celé období první republiky. Pravdou však je, že by dnes 

působil lehce amatérsky – jako úzký kruh podobně naladěných přátel, kteří si sami vydávají 

knihy, dělají obálky a grafickou úpravu bez ohledu na komerční úspěch či neúspěch. Odeon 

socialistický zase působí chladně, profesionálně, neosobně a díky štědré podpoře státu byl 

precizní natolik, až hraničil s dokonalostí. Stinnou stránkou tohoto giganta ale byla vynucená 

ideologie, která v éře komunistické totality více či méně (v závislosti na období) ovlivňovala 

jak výběr titulů, tak jejich zpracování (dodatky, předmluvy atd.). 

Odeon 21. století si tak z obou svých předchůdců bere to nejlepší. Z Fromkova Odeonu 

svobodné vydávání titulů a zajímavé grafické zpracování obálek, ze socialistického Odeonu 

preciznost a snahu o dosažení vysoké kvality. Kdybych ale přeci jenom měl říct, kterému 

z výše uvedených se dnešní Odeon podobá víc, pak Odeonu socialistickému. Samozřejmě 

nikoliv ideologicky, ale mírou profesionality, podobně širokým žánrovým rozpětím 

a v neposlední řadě také využíváním stejného loga. Odeon je však dnes v soukromých rukou, 

musí fungovat tržně, nemůže trávit korekturami a dalšími úpravami tolik času jako za totality, 

neboť čtenáři chtějí knihu rychle a pokud ji nakladatelství není schopno dodat, zapomenou na 

ni a koupí jinou.  

Takto konkurenční prostředí často nakladatele nutí chrlit knihy na pulty knihkupectví 

a neohlížet se zpátky. Jakmile vyjde jedna kniha, jde se rychle na další. Odeon si ovšem 

i navzdory tomu dokázal udržet vysokou úroveň jak vydávaných titulů, tak zpracování. 

Případné ztráty způsobené vydáváním knih s nevelkým komerčním potenciálem mohla 

teoreticky kompenzovat například nakladatelství Knižní klub nebo Ikar, která také patří 

společnosti Euromedia Group a která vydávají čtenářsky přístupnější tituly. V roce 2013 

Odeon každopádně patřil k nakladatelstvím vydávajícím méně komerční literaturu, přesto se 

však o jeho knihách psalo, často i v periodikách určených pro masové čtenáře.  
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Odeon je jedno z nejkvalitnějších nakladatelství, které v současnosti na českém knižním 

trhu máme. Samo nakladatelství jako by si však někdy svou hodnotu neuvědomovalo, neboť 

má pořád jisté rezervy na sociálních sítích, které umožňují zasáhnout větší počet 

potencionálních čtenářů mezi příslušníky mladší generace. Ač si to vedení firmy možná 

neuvědomuje, Odeon zatím pořád žije ze silné značky s dlouhou tradicí, která zabírá na starší 

čtenáře a pamětníky. Mladí lidé ovšem historii Odeonu neznají a vlastně pro ně ani není 

důležitá. Říká se sice, že nová generace nečte, Odeon však má konkurenční výhodu v tom, že 

vydává knihy pro čtenáře s určitým vzděláním a rozhledem a takoví lidé budou číst vždycky. 

Nakladatelství by proto pomohlo, kdyby se výrazněji vyprofilovalo v nových médiích, 

ukázalo svoji kvalitu i mladé generaci čtenářů. Jak jsem zjistil v kapitole Odeon v očích 

médií, čtenářů a literárních kritiků, knihy, které Odeon vydává, mají zpravidla úspěch 

u kritiky. Možná částečně i proto, že vzdělaní literární recenzenti mají o historii značky 

Odeon povědomí, berou ji jako tradiční záruku kvality. Knihy Odeonu se líbí i čtenářům, chce 

to k nim jenom tituly dostat. 

Odeon příští rok oslaví 90. narozeniny. Když v roce 1925 Jan Fromek nakladatelství 

zakládal, netušil, jakým fenoménem se jeho „dítě“ stane, ani jaké strasti a úspěchy ho čekají. 

Z „kmenového nakladatelství české umělecké avantgardy“ přes socialistický gigant až 

k tržnímu nakladatelství, které vydává kvalitní světovou prózu.  

Byla by škoda, kdyby čeští čtenáři přišli o klenot, jímž Odeon je. Je bezmála zázrak, že 

i po 90 letech a dvou obdobích nesvobody u nás toto nakladatelství pořád funguje. A co víc, 

že si pořád drží vysokou úroveň a nepodbízí se masovému vkusu. 

Odeon byl ve starověkém Řecku místem, kde k lidem promlouvaly múzy. Stejnou funkci 

plní i dnešní nakladatelství Odeon. 
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Summary 

 

In this thesis I described Odeon Publishing House, which is a part of Euromedia Group 

along with Knižní klub, Ikar, Universum and YOLI. Odeon was one of the best 

Czechoslovakian publishing houses during communist era. This legacy still remains to this 

day when Odeon publishes great books by Haruki Murakami, John Irving and others. Odeon 

also publishes literary classics like Truman Capote, F. S. Fitzgerald, James Joyce and many 

more along with present Czech authors and international literary fiction. 

2013 was a great year for Odeon. Most of its books received positive acclaim among critics 

and readers based on my research. Reviews were mostly positive and media image of Odeon 

remains to be good. Partially because of published books, partially also because of its rich 

history and a long tradition of publishing.  

Commercial success however could be even better if Odeon learned how to manage 

modern ways of communication like Facebook and Twitter. A lot of Twitter users are young, 

educated people, specialists or hipsters – all of these groups are potential readers of Odeon’s 

books. Nowadays Odeon uses its historical trademark and long tradition which attracts 

especially older readers and literary critics that know the history. 

There is a huge competition on the Czech book market. 17 876 books were published in 

2013 and publishers also have to face public libraries where new books can be borrowed for 

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

strukturu těch dalších značek – korektoři, grafici, PR a tak dále.  

 

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

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. 
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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 

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. 

 


