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ABSTRAKT 

 

Cílem práce je analyzovat běţný den v nakladatelství Odeon v rámci období takzvané 

normalizace, a to na základě orálně historických rozhovorŧ s rŧznými zaměstnanci Odeonu a 

jejich porovnáním s dostupnými prameny či jinými zdroji. Během výzkumu byla vyuţita 

metoda orální historie. Odeon byl ve své době velmi dŧleţitým nakladatelstvím pro rozvoj 

naší kultury a soustředil se převáţně na překlady zahraniční literatury.  

Práce je rozdělena na dvě velké části. První část se zabývá nakladatelským procesem a 

všemi činnostmi s ním souvisejícími. Druhá část je zaměřena na vliv politiky na 

nakladatelství ve zvoleném období. Dŧraz je kladen na schvalování knih, cenzuru a jiná 

témata.   

Klíčová slova: nakladatelství Odeon – normalizace – orální historie – cenzura – zákaz 

publikovat.  

 

 

The aim of essay is to analyze ordinary day in the Odeon publishing house during so 

called normalization period, based on oral history interviews with various Odeon employees 

and their comparison with accesible sources or other references. The method of oral history 

was used during the research. Odeon publisher was very important publishing house for our 

cultural development with it’s focus on foreign literature translations in his days.  

The essay is separated in divided into two big parts. The first part adresses the 

publishing process and all related activities. The second part is focused on political influence 

on publisher in predetermined period. Emphasis has been put on authorization, censorship and 

other topics. 

Key words: Odeon publisher – normalization – oral history – censorship – the 

publication ban 
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ÚVOD 

 

Kdyţ je řeč o socialismu v Československu či přímo o období takzvané normalizace, 

řeší se často otázky občanské svobody, sociálního zajištění, politické cenzury a mnohé další. 

Všechny tyto otázky mají svŧj osobitý aspekt v jednom nedostatečně probádaném prostředí. 

Tím je prostředí státního nakladatelství. Pokud se v rámci normalizace najde období, kdy se 

dá říci, ţe by filmová či divadelní tvorba stagnovala, tak v rámci literární kultury nic takového 

nebylo. Normalizace byla obdobím, kdy u nás vyšlo velké mnoţství vysoce kvalitních 

literárních děl ze všech částí světa. Právě díky tomu dokázalo Československo a hlavně 

československá veřejnost drţet krok se světovými trendy a nedalo se říci, ţe bychom nějak 

kulturně zaostávali. Hlavní zásluhu na tom měla státní nakladatelství.  

Mezi státními nakladatelstvími bylo jedno, které svou tvorbou, bohatostí edičního 

plánu a vysoce rozsáhlou čtenářskou základnou překonalo všechny ostatní, a to byl Odeon. 

Odeon se specializoval na překladovou literaturu a měl velmi profesionální redakci všech 

moţných cizích jazykŧ, která byla obsazena těmi nejschopnějšími lidmi v oboru. Má-li někdo 

několik knih z daného období, pak takřka není moţné, aby se mezi nimi nenacházelo také dílo 

vydané Odeonem. Během let si Odeon vypracoval vysoce kvalitní renomé, díky němuţ název 

nakladatelství existuje jako obchodní značka do dnešních dob. V roce 1999 totiţ obchodní 

značku koupilo vydavatelství Euromedia Group.   

V rámci redakce Odeonu pracovali vysoce kvalitní redaktoři a překladatelé, kteří 

výtečně ovládali rŧzné cizí jazyky a měli slušný přehled o zahraniční literatuře. Díky tomu 

dobře věděli, které nové tituly se ve světě povaţují za vysoce kvalitní a zařídili, aby se dané 

knihy dostaly do rukou českého čtenáře. Šlo o jednotlivce se značným vztahem k literatuře a 

kultuře vŧbec. Z toho dŧvodu se Odeon nesoustředil pouze na vydávání nových titulŧ, ale 

také na opětovné vydání klasických děl minulosti, skrze které se udrţovala vysoká kulturní 

úroveň a povědomí v rámci naší země.  

Odeon a jeho zaměstnanci si také prošli přelomovým rokem 1968 a vším, co s tím 

souviselo. Nástup normalizace ale nakladatelství nezabránil v následování stanovených cílŧ a 

Odeon se dokázal přizpŧsobit a poradit si s rŧznými omezeními a regulemi ze strany státu. 

Odeon byl tedy státním nakladatelstvím, coţ s sebou neslo určité výhody i nevýhody. 

Znamená to, ţe nakladatelství a jeho reakce byla státem, reprezentovaným v tomto případě 

ministerstvem kultury, do značné míry hlídána a kontrolována. Přesto si ale Odeon ve většině 

případŧ prosadil svá díla a i nadále se drţel vlastních edičních záměrŧ. 
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Lidé v redakci měli mnoho zahraničních kontaktŧ a přátel, se kterými byli neustále ve 

spojení skrze korespondenci a občasné návštěvy na obou stranách. Mluvím zde také o mnoha 

zemích západní Evropy, kam se v této době většina místních lidí neměla šanci podívat. 

Někteří redaktoři Odeonu s tamními nakladatelstvími či autory ovšem nejen udrţovali vztahy, 

ale dokonce je i několikrát navštívili. Podobně Odeon zařizoval návštěvy rŧzných 

zahraničních autorŧ či nakladatelŧ u nás.  

Mnozí redaktoři a překladatelé byli za normalizace povaţováni za reţimem 

neprověřené osoby či se jiným zpŧsobem provinili a byla jim zakázána činnost. I takoví lidé si 

ovšem v Odeonu našli své místo skrze proces, kterému se říká „pokrývání“. Státní reţim 

stanovil nakladatelství rŧzné hranice, se kterýmni se Odeon naučil pracovat a měl své triky, 

jak je překonat.  

Odeon byl tedy pro šíření kultury mezi místní obyvatelstvo (díky překladŧm českých 

děl do cizích jazykŧ dokonce i pro šíření české kultury do zahraničí) naprosto zásadním 

nakladatelstvím, které na první pohled mŧţe pŧsobit i v rámci nastupující normalizace jako 

úplně jiný svět.  

Přijde mi tedy ţádoucí, aby vznikla následující práce, která si vezme za cíl čtenáře co 

nejblíţe seznámit s kaţdodenním děním v rámci Odeonu. Celý nakladatelský proces státního 

nakladatelství v normalizačním období bude rozebrán a následně analyzován. Dále se práce 

zaměří na zmíněný vliv státní politiky na běţný chod nakladatelství, tedy na rŧzné státem 

stanovené hranice, zakázané překladatele, kontakt se zahraničím a mnoho dalšího. Samotná 

redakce a její zaměstnanci bude také velmi podrobně rozebrána. Budu se soustředit na 

mezilidské vztahy v redakci, kvalifikaci jednotlivých zaměstnancŧ, jejich vztah k reţimu, 

dobové ţivotní preference apod. S jistotou se v rámci práce nevyhnu občasnému srovnání se 

současnou situací a moderními nakladatelstvími.   
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1. METODOLOGIE 

 

1. 1. Výzkumný projekt 

Předmětem výzkumu práce je československé nakladatelství Odeon. Zaměřil jsem se 

na kaţdodenní dění v nakladatelství, které je reflektováno vzpomínkami pamětníkŧ čili 

bývalých zaměstnancŧ. Z dŧvodu efektivnosti práce a bohaté historie nakladatelství Odeon 

jsem si pro mou práci vymezil zkoumané období na období normalizační a transformační.
1
 

V této práci se převáţně soustředím na následující otázky: 

1) Jak vypadal běţný pracovní den v nakladatelství? 

2) Do jaké míry bylo nakladatelství podřízeno vyšším státním orgánŧm? 

3) Jaké byly v rámci nakladatelství pracovní podmínky? 

4) Jaké výhody či nevýhody přinášelo zaměstnání v nakladatelství? 

5) Jakým zpŧsobem se sháněli noví překladatelé a nové knihy?  

 

1. 2. Teoretické zakotvení práce 

Jako metodologický přístup jsem v rámci této práce, vzhledem k jejímu reflexnímu 

charakteru a tomu, ţe je k tématu značný nedostatek písemných pramenŧ, zvolil metodu 

orální historie.  

Orální historie je metoda, skládající se z řady propracovaných, avšak stále se 

vyvíjejících a dotvářejících postupŧ, jejichţ prostřednictvím se badatel dostává k novým, pro 

něj zásadním, informacím, a to na základě ústního sdělení osob, jeţ byli svědky či přímo 

účastníky událostí nebo doby, kterou badatel zkoumá, nebo osob, jejichţ proţitky, postoje, 

názory či ţivotní směr mohou obohatit badatelovy znalosti a poznání o zkoumaném problému 

či tématu.
2
 

O nakladatelství Odeon bylo sepsáno minimum pramenŧ a ţádný z nich se komplexně 

nezabýval problematikou samotného fungování nakladatelství a okolností jeho existence 

v období normalizačním. Z tohoto dŧvodu je zde vyuţití metody orální historie na místě, 

jelikoţ se jedná o nejefektivnější zpŧsob, jak se k daným informacím dostat. Badatel se skrze 

přesně zvolené otázky na narátory dostane k zásadním informacím relevantním k tématu 

                                                           
1
 Termínem „normalizace“ se označuje období v dějinách Československa, které následovalo po vpádu vojsk 

varšavské smlouvy v srpnu roku 1968. Samotný název pochází z textu tzv. Moskevského protokolu. Období 
2
 VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 1. vyd. Praha: 

Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011. s 10-11. 
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výzkumu. Právě následná analýza těchto informací poskytne dostatečný pramenný základ pro 

vznik mé práce.  

 

1. 3. Techniky sběru dat 

Sběr dat probíhal formou individuálních rozhovorŧ mezi mnou jakoţto tazatelem a 

jednotlivými narátory. Rozhovor byl zaznamenáván na nahrávací zařízení, k čemuţ musí 

narátoři poskytnout souhlas, stejně jako k následnému zpracování tohoto záznamu. Vyjma 

toho byly vyuţity dostupné archivní a literární prameny, týkající se Odeonu jako takového. 

Tazatel musí k rozhovorŧm přistupovat s dokonalou znalostí jak daného období, tak i výše 

zmíněných pramenŧ.  

Rozhovory byly částečně strukturované. Obsahovaly ţivotopisné vyprávění, kterým 

narátoři zasadí svou činnost v Odeonu do obecného rámce. Z toho lze následně vyvodit, co je 

vedlo k tomuto zaměstnání, stejně jako, jakým zpŧsobem práce v Odeonu ovlivnila jejich 

ţivot. V této části by se tazatel neměl do vyprávění příliš vměšovat a měl by mu ponechat 

volný prŧběh. Další část by měla více připomínat interview, kde tazatel směřuje narátory tak, 

aby dostal odpověď na pokud moţno co největší počet výzkumných otázek k dané práci. 

Zatímco první část rozhovoru má jasnou posloupnost a chronologičnost, tak v této části není 

tato posloupnost nijak dŧleţitá. Tazatelovy otázky proto nemusí být pokládány v ţádném 

předem zvoleném pořadí. Podobně si tazatel mŧţe vymyslet nějakou otázku přímo během 

rozhovoru, jelikoţ takto probíhající výzkumný projekt je neustále se vyvíjející práce, kde se 

vţdy mŧţe objevit zajímavá informace, na kterou tazatel předem nepomyslel. Díky těmto 

moţným modifikacím a úpravám se kvalitativní výzkum povaţuje za dynamický a přuţný typ 

výzkumu. V prŧběhu výzkumu nevznikají jen výzkumné otázky, ale také hypotézy i nová 

rozhodnutí, jak zvolený výzkumný plán dále modifikovat a pokračovat při sběru a analýze 

dat. 
3
   

Ideální podoba tazatelovy práce v terénu je taková, ţe si s narátorem domluví 

informační schŧzku, kde se dohodne na všech detailech ohledně orálně historického 

rozhovoru, pro který se stanoví datum. Tazatel narátora seznámí se všemi detaily své práce a 

výzkumu. Následně dojde k prvnímu rozhovoru, který by měl mít z větší části podobu 

ţivotopisného vyprávění, kdy narátor volně mluví a tazatel do toho příliš nezasahuje. Poté je 

moţné přejít k otázkám tazatele, které jsou uţ přesně strukturovány a směřují narátora 

k vyprávění o věcech, týkajících se přímo předmětu výzkumu. Pak je dohodnuta další 

                                                           
3
 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, s. 48 
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schŧzka, která by se neměla odehrát později, neţli měsíc pro schŧzce předešlé. Během tohoto 

druhého rozhovoru se pak tazatel mŧţe zeptat na další otázky, ke kterým došel při analýze 

předešlého rozhovoru či na jiné věci, které mu byly posledně nejasné.
4
 Tak vypadá ideální 

prŧběh orálně historického bádání, který se ovšem ne vţdy musí takto podařit. Někdy se mŧţe 

i stát, ţe se na druhý rozhovor nedostane a tazatel si musí vystačit s informacemi, získanými 

v rámci rozhovoru prvního. Stejně tak někdy nedojde k uskutečnění první informační schŧzky 

a narátor je o všem informován předem telefonicky, dopisem či přímo před zahájením prvního 

rozhovoru.   

 

1. 4. Výběr vzorku a prostředí výzkumu 

Vzhledem k pestrému rozvrstvení nakladatelství Odeon jsem se zaměřil na zástupce 

hned několika pracovních oblastí. Mým prvotním úmyslem bylo natočit a pouţít rozhovory 

s narátory, kteří pracovali jako šéfredaktoři, editoři, překladatelé apod. Všichni zvolení lidé 

museli samozřejmě v Odeonu pracovat v předem vymezeném období. Od počátku jsem věděl, 

ţe nebudu moci bohuţel natočit rozhovor ani s jedním s ředitelŧ Odeonu tohoto období, 

jelikoţ jsou naneštěstí všichni po smrti.  

K získání narátorŧ bylo vyuţito tzv. metody „sněhové koule“, coţ znamená, ţe jsem 

informace o dalších narátorech obdrţel přímo od narátorŧ, se kterými se rozhovory jiţ 

uskutečnily.
5
 V případě překladatelŧ byla k získání seznamu jmen potencionálních narátorŧ 

vyuţita kniha Zamlčovaní překladatelé,
6
 kde se nachází jmenný seznam překladatelŧ 

aktivních mezi lety 1948 a 1989.   

Narátoři byli vţdy, pokud to bylo moţné, kontaktováni telefonicky. U narátorŧ, kteří 

bydlí v Praze či okolí byla snaha nejprve domluvit krátkou informační schŧzku, kde jsem jim 

mohl řádně vysvětlil, oč se jedná, a co od nich potřebuji. U ostatních došlo k vysvětlení 

během telefonického rozhovoru. V několika málo případech proběhla komunikace po e-mailu, 

a to v případech, kdy se mi nepodařilo získat telefonní číslo.  

Výběr místa pro natočení rozhovoru by měl být ponechán na samotných narátorech. 

Sami si tedy zvolí, zda chtějí rozhovory uskutečnit u sebe doma či na jiném místě. Většinou je 

zvoleno domácí prostředí, jelikoţ se tam cítí dobře a lépe se jim o osobních věcech hovoří. 

                                                           
4
 VANĚK, M. a kol.: Orální historie: metodické a ,,technické“ postupy. Olomouc, 2003. s. 17. 

5
 VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 1. vyd. Praha: 

Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011. s. 140. 
6
 RACHŦNKOVÁ, Zdeňka. Zamlčovaní překladatelé. Vyd. 1. Praha: Ţelezný, 1992, 246 s.  
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Narátoři byli předem upozorněni na fakt, ţe pro nahrávání rozhovoru je ţádoucí, aby nebyla 

přítomna třetí osoba ani jiný rušivý element, který by nějak prŧběh rozhovoru mohl narušit. 

 

1. 5. Terénní výzkum 

Jako prvního jsem chtěl kontaktovat nějakého z narátorŧ, kteří v Odeonu pracovali na 

pozici šéfredaktora. Skrze Jindřicha Jŧzla z Odeonu, se mi podařilo získat telefon na jednoho 

z bývalých šéfredaktorŧ, a to na Josefa Čermáka.
7
 S panem Čermákem jsem se spojil a 

dohodli jsme si schŧzku. Při setkání mi řekl, ţe nevěří ve smysl orální historie a nebyl 

ochoten dát souhlas k pouţití nahrávacího zařízení, jelikoţ se mu nelíbilo, jakým zpŧsobem je 

člověk prezentován, kdyţ dojde k pořízení doslovných přepisŧ rozhovoru. Stejně tak nebyl 

ochoten nejprve spolupracovat, jelikoţ se stal obětí ţurnálního podvodu, kdy za ním více neţ 

jednou přišli lidé, kteří tvrdili, ţe jsou historici, ale ve skutečnosti se jednalo o novináře. Ti 

pak panu Čermákovi odmítli poslat přepisy rozhovŧ na schválení. Narátorovi jsem vysvětlil a 

obhájil své stanovisko, takţe se nakonec rozhovor uskutečnil. Narátor ovšem nechtěl do 

přílišných detailŧ rozvádět osobní ţivot a ţivotopisné vyprávění. Proto jsem v rámci prvního 

setkání musel ihned zkraje přejít ke strukturovanému rozhovoru. V rámci vyuţití metody 

sněhové koule jsem pak chtěl od pana Čermáka získat kontakty na další zaměstnance Odeonu, 

které dle vlastních slov měl, ale on mi je odmítl dát s vysvětlením, ţe jiným lidem (myšleno 

kolegy z Odeonu) nechce komplikovat ţivot.  

Byl jsem nucen se tedy znovu obrátit na Jindřicha Jŧzla, který mi opět ochotně pomohl 

a poslal mi hned několik kontaktŧ na mnou hledané zaměstance.
8
 Všechny kontakty jsem 

vyuţil a dané zaměstnance jsem oslovil buď telefonicky nebo přes e-mail. Buď se mi 

nedostalo ţádné odpovědi nebo jsem byl odmítnut s odŧvodněním, ţe daný zaměstnanec jiţ 

mnou hledané informace někdy poskytl formou vlastních pamětí nebo jedné knih, které se 

staly stěţejním zdrojem informací pro mou práci.
9
 Následně jsem se obrátil na Státní oblastní 

archiv v Praze, kde mají sbírku pod názvem Odeon nakladatelství, s. p., která není ovšem 

                                                           
7
 Josef Čermák (* 18. května 1928) – Překladatel z francouzštiny, němčiny a okrajově italštiny a španělštiny, 

literární historik a vysokoškolský pedagog. Vystudoval bohemistiku, romanistiku a srovávací dějiny literatur na 

Univerzitě Karlově, v roce 1952 získal doktorát. V letech 1952-1990 pracoval v Odeonu jako redaktor, vedoucí 

redaktor, šéfredaktor, a také hlavní lektor.  
8
 Telefonní čísla či mailové adresy jsem obdrţel na následující zaměstnance Odeonu – Jiřina Zumrová, Pavla 

Lidmilová, Gita Zbavitelová, Miluše Zadraţilová, Antonín Přidal, Dušan Karpatský. 
9
 Jedná se o knihy Sluţebníci slova a Slovo za slovem: s překladateli o překládání. Bliţší informace viz 

bibliografie na konci práce. Obě knihy jsou velkými sbírkami rozhovorŧ s rŧznými redaktory a překladateli, 

z nich naprostá většina pracovala v Odeonu. V úvodních kapitolách knih je pospán zpŧsob, jakým byly 

jednotlivé rozhovory opatřeny, a jak byly analyzovány. V obou případech šlo o postup prakticky identický 

s metodou orální historie. Díky tomu jsou obě knihy velmi nosné pro tuto práci, jak tématicky, tak metodicky.  
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v rámci archivního zákona přístupná k nahlédnutí. Takţe ani zde jsem příliš nepochodil a byl 

jsem odkázán převáţně na literaturu.   

      

1. 6. Analytické a interpretační postupy 

Vyhodnocování získaných dat a jejich následná interpretace probíhala dle tradičních 

norem orální historie. Po nahrání rozhovoru jsem si o daném rozhovoru pořídil protokol, kam 

se mimo základní údaje o narátorovi a samotném nahrávání, popisují všechny postřehy 

tazatele, které si ze setkání s narátorem odnesl, a které by mohly sehrát dŧleţitou roli při 

analýze a interpretaci rozhovoru. Proto jsem si do protokolu zaznamenal všechny své postřehy 

a dojmy z narátorova vyprávění. Stejně tak jsem si poznamenal všechno, co zvukový záznam 

není schopen uchovat, jako například změnu výrazu v obličeji narátora u váţných témat či 

rŧzné jeho reakce, které by jinak zŧstaly zvukovému záznamu ztraceny. Případně je někdy 

nosné si poznamenat i něco o prostředí, kde se rozhovor odehrával, hlavně tedy v případě, kdy 

tím prostředím byl domov narátora. Zde za zaznamenání stojí pouze věci, které by nějak 

mohly vypovídat o jeho osobním či pracovním ţivotě. Do protokolu se také zaznamenají 

všechny okolnosti nahrávání rozhovoru včetně rušivých elementŧ, narátorova zapomínání či 

rŧzných mýlek, kterých se při vyprávění mohl dopustit.  

V další fázi jsem vytvořil kompletní přepis rozhovoru včetně všech okolností, které se 

na zvukovém záznamu nějak projevily (vyrušení, pauza apod.). Styl narátorovy mluvy a celé 

jeho sdělení by při přepisu nemělo být nijak upravováno. Přepis byl rozdělen do předem 

připravených tématických okruhŧ, které vycházejí z výzkumných otázek. Komparací nosných 

výpovědí narátorŧ jsem si pak udělal určitou představu, jak nakladatelství Odeon fungovalo a 

jednotlivé výpovědi jsem interpretoval tak, aby z toho vyšly odpovědi na dané výzkumné 

otázky. Všechny dokumenty k rozhovoru, jako je přepis, zvukový záznam, protokol apod. 

jsou dostupné na DVD, které bylo odevzdáno spolu s touto prací.   

Kvalitativní data nemají strukturovanou podobu, kterou mají data v rámci výzkumu 

kvantitativního, coţ komplikuje jejich vyhodnocení. Kvalitativní data se vyznačují svou 

kontextuálností a zabraňují provedení jejich redukce. Interpretace dat je pak doplňována 

plnými citacemi částí rozhovorŧ, výňatky z terénních zápiskŧ či rŧznými poznámkami 

z pramenŧ. S organizováním dat a jejich analýzou se mnohdy začíná jiţ ve fázi sběru dat. 

V mnoha případech tato analýza pak výzkumníka mŧţe směřovat k novým zdrojŧm dat. 

Proces sběru dat a anlýzy pokračuje aţ do chvíle, kdy výzkumník sám rozhodne, ţe dosáhl 

výzkumného cíle. Kvantitativní analýza je tedy umění zpracování dat smysluplným a pro 
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výzkumníka uţitečným zpŧsobem, aby mohl nalézt odpovědi na poloţené výzkumné 

otázky.
10

  Skrze tuto analýzu rozhovorŧ dojdu k cíli své práce, coţ je tedy popsání a 

charakteristika nakladatelství Odeon v kaţdodenním provozu. Stejně tak zjistím, do jaké míry 

toto zaměstnání ovlivnilo osobní ţivot jednotlivých zaměstnancŧ, docházelo-li ve zvoleném 

dobovém vymezení k nějakým zásadním změnám apod. Jednotlivé poznatky jsou shrnuty 

v závěru práce.      

 

1. 7. Hodnocení kvality výzkumu 

Hlavní předností kvalitativního výzkumu vţdycky bývá vysoká validita, jelikoţ by 

skrze rozhovory měl tazatel mít jistotu, ţe skutečně zjišťuje to, co zamýšlel v úvodu 

výzkumu. V případě rozhovoru vedeného metodou orální historie je ovšem posouzení validity 

výzkumu mnohdy problematické. Záleţí zde totiţ na tazateli a jeho schopnostech při vedení 

rozhovoru samotného, ale hlavně při následné analýze získaných dat. Takto získaná data musí 

tazatel profesionálně zhodnotit, a posléze také interpretovat. Následná práce s rozhovory se 

samozřejmě neobejde bez komparace, která hraje mnohdy zásadní roli při získávání věcných 

dat. To ovšem neznamená, ţe by se metodou orální historie nedocházelo k obecně platným 

závěrŧm.
11

 Komparace je zde naopak pouţito k tomu, aby se tato platnost dala snadno 

prokázat. Dokonce i v případě, kdy se pomocí komparace nedojde ke shodě, výzkum 

pokračuje, jelikoţ tento fakt poskytuje další moţnosti pro interpretaci a bádání.  

K podobnému tvrzení lze dojít i v případě reliability, která je v případě kvalitativního 

výzkumu vţdy nízká, vzhledem k tomu, ţe tazatel nemusí vţdy dojít ke stejným výsledkŧm, a 

to i v případě opakovaného rozhovoru se stejným narátorem, jelikoţ kaţdý narátor je také 

jedinečným subjektem výzkumu. Tazatel proto musí ke všem rozhovorŧm přistupovat 

s nejvyšší moţnou mírou nepředpojatosti a musí mít nastudováno, co největší mnoţství 

dostupných pramenŧ relevantních k výzkumu.  

Všechny tyto nedostatky lze nahradit vedením pečlivé evidence výzkumu a následnou 

archivací nahrávek rozhovorŧ. Podobně i pořízení přesných přepisŧ rozhovorŧ, protokolŧ a 

deníkŧ z terénu přispívá ke kvalitě analýzy a interpretace a pomáhá výzkumu si určitou 

validitu i reliabilitu udrţet, jelikoţ tímto zpŧsobem učiní tazatel vlastnoručně získané 

prameny ověřitelnými.
12

   

                                                           
10

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, s. 223 
11

 VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 1. vyd. Praha: 

Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011. s 14.  
12

 tamtéţ, s. 194-195. 
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1. 8. Etické aspekty výzkumu 

Jelikoţ práce vzniká na základě metody orální historie, pak je zapotřebí si ujasnit 

základní etické aspekty při práci s jednotlivými narátory. Narátoři musí být předem řádně 

informování o projektu, jeho cílech, prŧběhu a všem, co se práce týká. Z toho dŧvodu bude 

ţádoucí od narátorŧ získat informovaný souhlas a to písemnou formou. Narátorŧm byl tedy 

předloţen na podepsání oficiální formulář Centra orální historie. Zde je zaznamenáno téma 

projektu, jména narátorŧ i vedoucího práce, datum a místo, kdy byl formulář podepsán a 

slovně zde je definováno, k čemu a jak jsou nahrané rozhovory následně pouţity. Narátor 

musí dát souhlas k tomu, aby byl rozhovor ke vzniku práce pouţit, a také k tomu, aby 

nahrávka rozhovoru mohla být uloţena ve Sbírce rozhovorŧ Centra orální historie Ústavu pro 

soudobé dějiny Akademie věd ČR a ve formě zvukového záznamu nebo přepisu zpřístupněna 

pro vědecké a vzdělávací účely. Takto udělený souhlas je v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajŧ naprostou nutností. Vyjma tedy cílŧ práce je zapotřebí narátora 

také obeznámit s jeho vlastními právy, jelikoţ je rozhovor s ním přímo pouţit jako součást 

nově vznikajícího pramene.
13

  

V rámci orálně historické práce je také zapotřebí reflektovat moţnost odhalení 

citlivých informací z narátorova ţivota. V tomto případě se badatel musí zavázat, ţe bude 

respektovat přání narátora a neposkytne podobné informace třetím osobám. Dále se musí 

zavázat, ţe vyjma nezbytné interpretace rozhovorŧ nebude k informacím přistupovat 

s nějakým externím záměrem.
14

  

Všechno výše zmíněné je spíše jakési právní etické hledisko. Vzhledem 

k pokročilejšímu věku mých narátorŧ je ale zapotřebí zmínit také určité mravní etické 

hledisko. Jedná se zde hlavně o přístup vedoucího práce přímo k osobě narátora. Měl by to 

být spíše badatel, který jezdí za narátory a nikoliv naopak. Výběr místa pro nahrávání 

rozhovorŧ by měl podléhat nejen badatelovým preferencím, ale také preferencím narátora. 

Badatel by neměl přijet pouze pro nahrávku, ale měl by se s narátorem bavit před i po 

nahrávání a vysvětlit mu, jak je pro něj daný rozhovor dŧleţitý. Při samotném rozhovoru by 

badatel měl nechat narátora v klidu mluvit a neměl by mu příliš vstupovat do řeči či ho moc 

opravovat. Stejně tak by měl badatel respektovat narátorovy ţádosti o pauzu či vypnutí 

nahrávání, pokud je to skutečně nutné. Během rozhovoru je moţné narazit na témata, o 

kterých se narátor nechce příliš bavit z osobních dŧvodŧ. Badatel to musí respektovat a pokud 
                                                           
13

 tamtéţ, s. 211 
14

 tamtéţ, s. 215 



15 
 

se nejedná o témata pro něj dŧleţitá, tak by neměl narátora dále obtěţovat. V opačném 

případě mŧţe zkusit navrhnout vypnutí nahrávání a poslechnout si informace mimo záznam, 

aby se o ní mohl „opřít“ při analýze.   

V rámci orálně historických rozhovorŧ je také nutná reflexe sdílené autority. Narátoři 

neříkají pramenné historické pravdy, ale své osobní verze jednotlivých proţitkŧ a událostí. Je 

následně na badateli, jakým zpŧsobem podobné informace dokáţe zpracovat a analyzovat. 

Dokonce i historicky prokazatelně mylná informace mŧţe k analýze tématu mnohdy přispět. 

Je nutné zjistit, proč narátor podobné věci tvrdí, pokud je obecně známo, ţe se odehrály jinak 

apod. Všechno je podnětem k další analýze a ţádná informace není zbytečná či nepouţitelná. 

Narátoři si mohou vyţádat přepisy rozhovorŧ k nahlédnutí či autorizaci. V tomto případě by 

jim badatel měl samozřejmě vyhovět. 
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2. HISTORIE ODEONU 

 

Nakladatelství vzniklo v lednu 1953 na základech jiné slavné nakladatelské firmy 

Druţstevní práce a pŧvodně bylo pojmenováno jako Státní nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění (SNKLHU). SNKLHU převzalo částečně tedy produkci nakladatelství 

Druţstevní práce, jeţ bylo roku 1950 sloučeno s nakladatelstvím Mír, ale také některé edice 

nakladatelství Svoboda, Orbis a Práce.
15

 V 70. letech převzalo také ediční řady nakladatelství 

Obelisk, které ovšem neměly dlouhého trvání. V lednu 1961 hudební odbor přešel do nově 

vytvořeného Státního hudebního nakladatelství (pozdější Supraphon), a tak se název 

nakladatelství změnil na Státní nakladatelství krásné literatury a umění (SNKLU). Od 1. ledna 

1966 pak přijalo název Odeon. Název navázal na stejnojmenné nakladatelství zaloţené 

v Praze roku 1925 Janem Fromkem, které muselo roku 1940 přerušit svou činnost a 

pokračovalo aţ v letech 1945-1949. Vydávalo pŧvodní i překladovou beletrii a levicově 

orientované autory v úpravě předních českých avantgardních výtvarníkŧ (O. Mrkvička, J. 

Štýrský, Toyen aj.).
16

 Samotný název pochází z řeckého výrazu odeion.
17

  

24. března 1949 byl Národním shromáţděním přijat zákon č. 94/49 Sb., o vydávání a 

rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací. Ten ukončil dlouholetou éru 

soukromých nakladatelŧ v Československu. Nakladatelství se postupně stala majetkem 

politických stran, společenských organizací, jednotných odborových organizací, vrcholných 

organizací kulturních, hospodářských, zájmových, tělovýchovných aj. druţstev a spolkŧ, 

povinně sdruţených v Národní frontě či zŧstala v rukou státu. Povolení získaly jen 

ideologicky zcela spolehlivé subjekty.
18

 Právě z tohoto dŧvodu zaniklo mimo jiné také právě 

výše zmíněné Fromkovo nakladatelství Odeon.  

V prosinci roku 1952 přišla vláda s novou organizací vydávání a rozšiřování 

neperiodických publikací, jejichţ hlavním distributorem se stal národní podnik Kniha 

(zaloţen roku 1953). Byla zřízena ústřední státní nakladatelství a nakladatelství resortních 

                                                           
15

 Z nakladatelství Svoboda, které bylo zaměřené na odbornou, společenskovědní a filozofickou literaturu a část 

produkce tvořila beletrie a souborná vydání klasikŧ marxismu-leninismu, to byly řady Světová četba; Malá 

Galerie; Antická knihovna a další. Z nakladatelství Orbis, coţ bylo státní nakladatelství zaměřené na propagaci 

státu, popularizaci vědy a umění a literaturu faktu to byly řady zabývající se hudbou či výtvarným uměním. 

Z nakladatelství Práce, které bylo soustředěné zejména na odborné a osvětové příručky a vydávalo téţ pŧvodní 

i překladovou beletrii, převzal Odeon některé beletristické řady, jelikoţ Práce měla na nějaký čas pozastaveno 

vydávání beletrie.  
16

 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. s. 241. 
17

 Odeion – řecké označení antického kulturního místa, kde se odehrávala rŧzná pěvecká i hudební vystoupení. 

Od amfiteátru se místo lišilo tím, ţe mělo střechu. Označení se pouţívá dodnes pro budovy podobného 

charakteru.  
18

 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. s. 7-8. 
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ministerstev a úřadŧ. U nich byly zároveň stanoveny ediční rady. Právě v rámci tohoto 

procesu došlo také k zaloţení SNKLHU. Nakladatelství sídlilo v centru Prahy na Národní 

třídě v bývalém Domě uměleckého prŧmyslu, kde Odeonu patřilo několik pater. V přízemí 

byla prodejna s názvem Krásná jizba. Samotné místnosti Odeon převzal po Druţstevní 

práci.
19

 Jeho součástí byl také Klub čtenářŧ, který byl podobně jako nakladatelství téţ zaloţen 

roku 1953. Klub čtenářŧ si během své existence získal nejpočetnější členskou základnu. Měl 

více neţ 400 000 členŧ. K nakladatelství dále patřila jeho vlastní prodejna, která se nacházela 

v Praze v ulici Na Florenci. Od roku 1956 pak nakladatelství vydávalo dvouměsíčník Světová 

literatura, věnovaný soudobé próze a poezii. Tento dvouměsíčník vycházel přímo pod Klubem 

čtenářŧ.
20

  

V 60. letech nastává období „renesance“ nakladatelské činnosti. Jiţ v roce 1959 

vzniklo Sdruţení československých nakladatelství a kniţního obchodu. Po roce 1962 

Československé ústředí kniţní kultury. Vzniklo několik nových nakladatelství, ale hlavně 

mnoho nakladatelství změnilo svŧj název a ten se jim podařilo ponechat i během 

normalizačního období. V rámci tohoto procesu se právě SNKLU přejmenovalo na Odeon. 

Formovala se výraznější nakladatelská koncepce, která se snaţila omezit direktivní řízení. 

Rozšiřoval se výběr domácích i zahraničních titulŧ a u ţádaných edic rapidně rostly náklady 

knih.
21

 3. dubna 1968 poţadovali představitelé nakladatelství a Kniţního velkoobchodu, aby 

byl v rámci Akčního programu vydán progresivní vydavatelský zákon. Postavili se také proti 

direktivnímu řízení kniţní kultury ze strany státu, které bylo dočasně zrušeno a následně za 

normalizace opětovně obnovena. Poţadovali také zrušení cenzury a zaloţili Svaz českých 

nakladatelských, vydavatelských a knihkupeckých podnikŧ. Ten měl fungovat jako 

samosprávná organizace bez zásahŧ do edičních záměrŧ, stejně jako zabránit 

komercionalizaci a získat si respekt v rámci Národní fronty. Předsedou byl zvolen Jan 

Řezáč
22
, dlouholetý ředitel Odeonu. No Slovensku probíhal velmi podobný vývoj. Tamním 
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 Svazky Knihovny klasikŧ vycházely zpočátku v nákladu 4000–20 000 výtiskŧ, v šedesátých letech se – stejně 
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000–40 000, ojediněle aţ 70 000 výtiskŧ, svazky Slovenské knihovny obvykle nákladu do 5000 výtiskŧ. (Více 

viz článek O Odeonu. Dostupný z: http://www.odeon-knihy.cz/o-odeonu/) .  
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 Jan Řezáč (* 17. 4. 1921, Praha - † 7. 10. 2009, Praha): Nakladatelský redaktor, básník, prozaik, editor, 

teoretik a historik fotografie a výtvarného umění, překladatel. V Odeonu pŧsobil od roku 1953. Mezi léty 1956-

1961 pŧsobil v Odeonu jako první šéfredaktor. Od roku 1969 do roku 1970 byl ředitelem Odeonu. Následně 

v nakladatelství krátce pŧsobil v rámci propagačního oddělení.  
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protějškem Odeonu bylo nakladatelství Tatran. V rámci normalizačního procesu ovšem bylo 

zrušeno.
23

 

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

likvidace. Následně došlo hned k několika neúspěšným pokusŧm o jeho reorganizaci a 

privatizaci. První pokus o jeho oţivení podnikla v květnu 1996 nakladatelská firma Mustang 

z Plzně, avšak po pŧl roce ztroskotala na insolvenci majitelŧ. Druhý pokus následoval v lednu 

1997 a uskutečnila jej společnost Odeon s. r. o., jejíţ doménou je cestovní ruch. V dubnu 

1998 byly nakladatelské aktivity v rámci této společnosti vyčleněny do dceřiné firmy Odeon 

publishing s. r. o.; její činnost pak trvala do prosince 1999. Po roce 1999 firemní značku 

nakonec koupilo vydavatelství Euromedia Group, které ji vlastní dodnes.
24

  

Nakladatelství Odeon vydávalo ročně přibliţně 150 titulŧ a za celou dobu své 

existence v rámci nakladatelství vyšlo okolo 8 000 titulŧ. Nakladatelství získalo mnoho 

ocenění, jako například státní ceny pro autory, překladatele i výtvarníky, a to na veletrzích po 

celém světě. Z pŧvodního úkolu vydávat beletristickou literaturu pŧvodní (především 

klasickou) a překladovou (klasickou a soudobou) se později nakladatelství soustředilo 

výhradně na vydávání přeloţené současné literatury ze všech kontinentŧ, včetně slovníkŧ 

spisovatelŧ, základních děl literárněvědných a z estetiky, publikací o výtvarném umění, 

reprodukcí či uměleckých dopisnic. Jednalo se celkově o největšího producenta překladové 

literatury s vysokou úrovní vydávaných titulŧ (dokonce i z perštiny a eskymáčtiny).
25
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3. PROVOZ A ORGANIZACE NAKLADATELSTVÍ 

 

Funkce kaţdého nakladatelství je vcelku sloţitý, ale přesto dokonale komplexní 

proces. Funguje zde přesně stanovená hierarchie mezi jednotlivými odděleními i mezi 

samotnými zaměstnanci, jak tomu u podobně velkých firem bývá. Personální sloţení 

nakladatelství se mŧţe lišit případ od případu, ale i to nejmenší nakladatelství musí mít tři 

hlavní osoby, a to majitele podniku, redaktora a grafika. Pak uţ záleţelo jen na tom, o jak 

velký podnik šlo a kolik měl zaměstnancŧ. Pokud se jednalo o velké nakladatelství, jako byl 

právě Odeon, tak tam bylo samozřejmě nejen více zaměstnancŧ, ale také více pracovních 

pozic.  

Vzhledem k tomu, ţe Odeon byl státním podnikem, tak se vyjma státu samotného 

nedá o ţádném majiteli mluvit. Jeho funkci zastupoval člověk, který byl dosazen do funkce 

ředitele či nakladatele. Nakladatel je ale název funkce, který se pouţívá v případě, ţe daný 

člověk skutečně nakladatelství vlastní. Proto u Odeonu lze mluvit jen o řediteli. Ředitel je 

tedy člověk, který v rámci nakladatelství o všem rozhoduje. Hlavní práce ovšem vţdy 

připadne na redaktora, v případě, ţe je jich hodně, tak existuje ještě funkce šéfredaktora, který 

stojí nad jednotlivými redaktory a je přímým podřízeným ředitele.
26

 V případě Odeonu byl ten 

problém, ţe ředitelé byli faktickými zástupci státu, coţ znamená, ţe fungovali jako 

dohliţitelé, kteří dávali pozor na činnost zbytku zaměstnancŧ. Samozřejmě tomu tak 

nemuselo být vţdy nebo dokonce tomu tak mohlo být i u lidí na postu šéfredaktora, ale ti uţ 

přeci jen museli mít velký přehled, jelikoţ Odeon „stál“ hlavně na nich. Dlouholetý 

šéfredaktor Odeonu Josef Čermák k tomu sám řekl: „Oni mě potom koncem těch osmdesátých 

let prostě zbavili funkce a stal jsem se hlavním lektorem. Dělal jsem přesně to, co jsem dělal 

dotud. Protoţe ty ředitelé i ten šéfredaktor, co přišel, nevěděl, kolikátá bije. Ten si ani nesedl 

za celou tu dobu za stůl, ten jenom čekal a kouřil fajvku a takhle seděl, aţ přijde nějaká 

návštěva, pak šel někam do města. Takţe jsem jako hlavní lektor, všecko dělal já. I jestli něco 

vydat nebo nevydat a jednou mě to naštvalo. Já jsem jinak s ním vycházel, to byl takovej 

bodrej strejc. Tam jsem jednou udělal takový problém, ţe jsem napsal alternativu, ţe to můţe 

být i tak. On mi pak řikal: „Todle mně nedělejte, nepište jak to má…“ To bylo vůbec i na 

ředitele moc, to byly figurky. Ten podnik vedli tři, podle mého názoru, pracovití, schopní 

nestraníci, coţ je zajímavé. Na toho ředitele, to byla fronta, ţe jo. Tak se tam střídali, já jsem 
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jich zaţil asi pět.“
27

 Zde je vidět, ţe samotná úroveň Odeonu stála na benevolenci a snaze lidí, 

jako byl Josef Čermák a lidé kolem něj. Lidé na vyšších mocenských postech, od kterých se 

to ani nedalo očekávat, a jim podřízení ředitelé, totiţ neměli moc velký přehled a místy ani 

snahu učinit z Odeonu kulturní fenomén, kterým se stal. Samotný fakt, kolik let se Josef 

Čermák udrţel na pozici šéfredaktora vypovídá o jeho nepostradatelnosti v této době, 

podobně jako to lze snadno poznat i z toho, ţe i po zbavení funkce musel zŧstat na funkci 

hlavního lektora, kde, jak sám tvrdí, dělal prakticky totéţ, co na pozici šéfredaktora. Byl to 

člověk pro Odeon nepostradatelný, díky svým zahraničním kontaktŧm, jazykové i kulturní 

vzdělanosti a díky dobré znalosti trhu. Další věcí, kterou pan Čermák zmiňuje je určitá 

popularita pozice ředitele nakladatelství oproti pozici šéfredaktora. Na tom je vidět, ţe bylo 

obecně známo, ţe pozice ředitele je lépe platově ohodnocená, a ještě k tomu také méně 

náročná, neţ pozice šéfredaktora. Proto o ní byl mnohem větší zájem. Posledním dŧleţitým 

bodem, který bývalý šéfredaktor zmínil je, ţe Odeon stál na třech pilířích, tvořených lidmi, 

kteří nebyli členy Komunistické strany Československa (dále jako KSČ). Sám narátor to 

označuje za „zajímavou“ záleţitost, jelikoţ v normalizačním období je to na tak zásadním 

místě, jakým státní nakladatelství rozhodně bylo, skutečně překvapivé. Nabízí se pro to ovšem 

snadné vysvětlení. V rámci tzv. stranických čistek v řadách KSČ po roce 1968 bylo totiţ ze 

strany vyloučeno jádro lidí, které ve většině případu lze nazvat stranickou inteligencí. Bez 

těchto lidí nebylo nikoho kvalifikovaného v rámci příslušníkŧ KSČ, kdo by mohl nastoupit na 

pozici šéfredaktora, která skutečně vyţadovala dokonalou znalost cizích jazykŧ, kniţní 

kultury a trhu. Proto to nešlo jinak, neţ ţe na tyto pozice museli být dosazeni vysoce schopní 

nestraníci, kteří měli šanci tak velké nakladatelství jako Odeon udrţet výdělečné. Aby ovšem 

nevznikl problém, tak musel stát dosadit lidi, kteří straníky byli a mohli na tyto potenciálně 

nebezpečné kolegy dohlíţet. Právě tito lidé byli následně dosazeni do funkce ředitele 

nakladatelství. Funkce ředitele tedy nespočívala v tom, aby se člověk příliš orientoval 

v oboru, ale především v tom, aby v nakladatelství byl na hlavních pozicích někdo, kdo mohl 

na Josefa Čermáka a jemu podobné dohlíţet. 

Určitou výjimkou mezi řediteli Odeonu byl Jan Řezáč. Na rozdíl od ostatních ředitelŧ 

se v jeho případě nejednalo o člověka dosazeného na pozici čistě z dŧvodu dohlíţení na své 

podřízené a jejich práci. Jan Řezáč měl přehled v určitých oblastech a rozhodně měl aktivní 

přístup ke své práci. Dŧleţité ovšem je, uvědomit si, ţe Jan Řezáč byl v Odeonu zaměstnaný 

ještě před rokem 1968, a to jako šéfredaktor, coţ znamená, ţe na tuto pozici nebyl dosazen 
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v rámci normalizační politiky. Z tohoto dŧvodu byl také v roce 1970 z funkce propuštěn a na 

jeho místo nastoupil Bořivoj Křemenák. Josef Čermák, který po Řezáčovi převzal pozici 

šéfredaktora, se sám o Řezáčovi zmínil: „Jo ze začátku těch dvacátých let tam byl Jan Řezáč, 

to byla postava zajímavá. Takový surrealista, který, na rozdíl ode mě, mnohem líp rozuměl 

výtvarným uměním, jo? Zejména měl rád fotografie a bavilo ho to vybavení kníţek, to nebyla 

nějaká moje zvláštní záliba. Ovšem on měl jenom maturitu, takţe s tím vzděláním to bylo dost 

špatné a on si to [pracovní zaměření] tak zúţil na ty svoje surrealisty a celou tu dobu se těšil, 

ţe vydá André Bretona, a kdyţ tedy konečně byl ten André Breton ve sloupcích, tak ho 

vyhodili, protoţe se pustil do zápasu s nějakým komunistickým protivníkem z politického 

nakladatelství. Tenkrát zaloţili Svaz nakladatelů, on tam měl funkci v tom Dubčekovském 

období no, a tak ho vyhodili. Tak se toho chudák nedoţil. Ten André Breton šel do stoupy. [...] 

Takţe byla jako, to byla osobnost svým způsobem. I kdyţ říkám,byl  takovej jako, takovej on 

byl zaťatej, on neměl rád, neměl rád tlusté romány a Goethe, to mu moc neříkalo. Byl ale 

tolerantní jako.“
28

 Pan Čermák mluví o tom, ţe Jan Řezáč na tom byl, co se týče vzdělání, 

velmi podobně jako pozdější ředitelé nakladatelství. Rozdíl byl v jeho případě ovšem v tom, 

ţe měl snahu se nějak aktivně podílet na dění v nakladatelství, a tak si i přes nedostatečně 

vzdělání našel svou oblast zájmu, a na tu se později soustředil. Josef Čermák ho označuje za 

surrealistu a milovníka fotografií, a z toho se odvíjející grafické úpravy knih. Vyjma toho byl 

Jan Řezáč také členem KSČ a „přesvědčeným“ komunistou. Proto musel být pro tehdejší 

reţim ideální postavou na funkci ředitele. Byl věrný KSČ a ještě k tomu se vyznal 

v nakladatelské profesi a dobře věděl, co dělá. Jeho hlavním problémem ovšem bylo, ţe byl 

ředitelem ve špatné a přelomové době, coţ se později stalo také dŧvodem pro jeho propuštění. 

Byl totiţ členem, jak sám Čermák říká, nově vzniklého Svazu nakladatelŧ, který byl zaloţen 

v rámci reforem v 2. polovině 60. let. Proto byl povaţován za stoupence reformních 

myšlenek, a později za to byl propuštěn z funkce. I přes všechny klady, které Jan Řezáč bez 

pochyby měl, tak stále nebyl vhodným člověkem pro řízení podobně velkého nakladatelství, 

jakým Odeon bezpochyby byl. Sice se vyznal do určité míry v kultuře, ale, jak jiţ bylo řečeno 

dříve, pouze v oblastech, které mu byly blízké. Na postu ředitele byl tedy schopnější, neţ jeho 

nástupci, ovšem pro tak velké nakladatelství to stále nestačilo. Josef Čermák to zohledňuje, 

kdyţ mluví o změně názvu nakladatelství a říká: „A nejdřív to byla hudba a umění. Nejprve 

odešla ta hudba, ţe ano, ta odešla myslím v roce šedesát a to umění, to se stalo jednou 

z redakcí, teda naší kniţní no a v roce šedesát čtyři došlo k přejmenování, to si vymohl Jan 
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Řezáč, který miloval Fronkův Odeon ţe ano. To bylo takové malé nakladatelství. Byl to ale 

trošku nesmysl, protoţe jestli jsme něco nebyli, tak jsme nebyli Fromek, my jsme byli gigant. 

To uţ je jedno, ono to slovo Odeon ţe ano, „odeion“ v řečtině, tak to bylo místo, kde se zpívá 

a tančí. V Paříţi je to divadlo, ţe ano, takţe ono to mohlo tak být, ale on [Řezáč] se viděl 

v tom Odeonu. On by býval byl taky geniálním ředitelem pro malé vyprofilované 

nakladatelství, kde by se dělal takový surrealismus, avantgardy a fotografie a podobně. Já 

jako docela na něj rád vzpomínám, ţe ano. I kdyţ samozřejmě on byl tedy takový ten 

komunista z přesvědčení a taky potom dopadl.“
29

 Pan Čermák se tady sám zmiňuje, ţe Jan 

Řezáč měl všechny předpoklady k tomu, aby byl skutečně schopným ředitelem nakladatelství, 

ale spíše nějakého menšího a rozhodně zaměřeného jeho směrem. Jinými slovy by byl 

dobrým ředitelem nějakého vlastního nakladatelství, coţ ovšem bylo v dané době nemoţné, 

jelikoţ zákonem č. 94/49 Sb. byla v roce 1949 existence soukromých nakladatelství prakticky 

znemoţněna. 

Pro úplnost je třeba zmínit také nástupce Jana Řezáče. V roce 1970 na místo ředitele 

nastoupil jiţ výše zmíněný Bořivoj Křemenák, dosavadní redaktor a polonista. Ten ale po 

dvou letech ve funkci zemřel a jeho nástupcem se stal Karel Kolumek. Kolumek byl sochař a 

dosavadní likvidační ředitel výtvarného nakladatelství Obelisk. Karel Kolumek ve funkci 

nezŧstal skoro ani rok a uţ v roce 1973 na jeho místo nastoupil Josef Kulíček. Kulíček dříve 

pŧsobil v administrativě stranického hotelu Praha a na počátku sedmdesátých let byl ředitelem 

nakladatelství Avicenum. Na pozici ředitele Odeonu zŧstal aţ do roku 1989.
30

   

Vzhledem k tomu, ţe ředitelé, s výjimkou Jana Řezáče, byli do Odeonu dosazováni 

hlavně jako dohlíţitelé státní moci, tak většina činností, kterými se měli zabývat přecházela na 

jejich přímé podřízené, tedy šéfredaktory. Šéfredaktor je člověk, který řídí celou redakci a je 

zodpovědný za její práci. Je tedy vedoucím redakčního týmu. Hlavní úlohou šéfredaktora a 

jeho týmu je akvizice nových titulŧ a jejich následná redakční příprava. Z toho vyplývá, ţe se 

redaktoři musí orientovat na trhu, aby věděli, co je zrovna mezi lidmi populární, a stejně tak 

musí mít přehled o novinkách. Vyjma toho je samozřejmě nutností, aby redaktor ovládal 

samotné redakční řemeslo a měl dostatečné znalosti a vědomosti v rŧzných kulturních i jiných 

tématech. Součástí jeho práce je totiţ také dělat samotnou redakci knih, coţ znamená všechny 

informace ověřovat. To si, obzvláště v případě literatury faktu, vyţaduje ze strany redaktora 

perfektní přehled a znalosti v daném oboru. Kromě toho je součástí redakce knihy také 

stylistická a pravopisná kontrola. Proto je pro redaktora samozřejmostí vynikající znalost 

                                                           
29

 tamtéţ, s. 12. 
30

 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. s. 243. 



23 
 

mateřského jazyka či v případě překladové knihy také jazyka cizího. Jen tímto zpŧsobem lze 

zajistit, ţe bude překlad skutečně kvalitní a co nejvíc věrný originální myšlence.
31

 Právě díky 

tomu, ţe redaktoři měli tuto vynikající znalost rŧzných cizích jazykŧ, podpořenou mnohdy 

letitými studii a zkušenostmi, tak nebylo nezvyklé, ţe redaktor zároveň pracoval také jako 

překladatel. Pokud byl schopen kvalitu překladu sám ohodnotit, tak pro něj nebyl problém 

rŧzná díla také přeloţit. V Odeonu pracovali také redaktoři, kteří byli zároveň překladateli, ale 

pro samotné nakladatelství byla dŧleţitější jejich redaktorská funkce, jelikoţ překladatelŧ 

většinou bylo mnoho. Zároveň muselo být zajištěno, aby redaktor, který má v popisu práce 

získávání nových titulŧ pro nakladatelství, nedával přednost převáţně zahraničním titulŧm, 

které sám přeloţil, za účelem zisku. Josef Čermák, který pracoval pro Odeon jako šéfredaktor 

ale ţivil se také jako překladatel k tomu řekl: „No jo, ale pozor, my jsme měli podnikový 

nařízení, ţe pro vlastní podnik můţe redaktor překládat jenom, kdyţ není rovnocenný nebo 

lepší externista a měl o padesát korun za arch niţší honorář, ten domácí. Já jsem překládal 

pro jiný nakladatelství. Většinou pro jiný. Proto já jsem si to po tom mohl i dovolit, ale já na 

to neměl čas.“
32

 V Odeonu to tedy bylo zavedeno takovým zpŧsobem, ţe redaktor, který chtěl 

ještě pŧsobit jako překladatel pro vlastní nakladatelství měl sníţený honorář za překlad právě 

z toho dŧvodu, aby pro něj bylo výhodnější překládat knihy pro jiné nakladatelství, kde dostal 

běţný honorář. Pan Čermák ale zmiňuje ještě jednu podmínku, kdyţ mluví o tom, ţe 

redaktorovi bylo umoţněno překládat pouze v případě, ţe nebyl lepší, ale také rovnocenný 

externista. V případě lepšího externisty samozřejmě není, o čem mluvit, jelikoţ nakladatelství 

chtělo vydat tu nejkvalitnější moţnou knihu, ale mnohem zajímavější je podmínka, kde se 

mluví o rovnocenném externistovi. I člověk stejných kvalit tedy dostal přednost před 

domácím redaktorem. Tímto zpŧsobem bylo zajištěno, aby se redaktoři soustředili především 

na redakční činnost, a pokud měli překladatelské ambice, tak je měli realizovat v jiném 

nakladatelství. Všechna nakladatelství v daném období patřila stejně do státního vlastnictví, 

takţe zde nelze mluvit o tom, ţe by redaktoři překládali přímo pro „konkurenci“. Takto byla 

zajištěna určitá rovnováha na poli překladatelském. Pokud by tomu tak nebylo, tak by pro 

redaktory nebyl problém ve vlastních nakladatelstvích doporučit a zajistit vydání knih, které 

sami přeloţili, potaţmo jejich oblíbených knih, které si právě z tohoto dŧvodu vybrali 

k překladu. To je také dŧvodem poslední věty Josefa Čermáka, kde říká, ţe si později 

překládání pro vlastní nakladatelství mohl dovolit finančně, ale nikoliv časově. Poukazuje tak 
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na dŧleţitý fakt, ţe redaktoři měli snahu překládat knihy pro vlastní nakladatelství, jelikoţ pak 

měli jakoţto redaktoři nad přeloţenou knihou určitý druh dodatečné redakční kontroly. 

Redaktoři tedy, pokud nebyli vyloţeně ve finanční tísni, mohli preferovat překládání pro 

vlastní nakladatelství i přes zmíněná omezení. Samotná jejich práce v redakci byla ovšem 

často velmi časově náročná, a tak jim na samotné překládání nezbývalo tolik času. 

 

3. 1. Akvizice rukopisŧ 

Celkový proces vydání nové knihy v rámci nakladatelství začíná akvizicí rukopisu 

budoucí knihy. Je úkolem redakce neustále vyhledávat nové tituly potaţmo autory na základě 

domácí poptávky, zkušenostem ze zahraničí či vlastního pocitu.
33

 Redaktor by měl mít natolik 

dobrou znalost trhu jak domácího, tak zahraničního, ţe by měl sám poznat, který titul má větší 

šanci uspět, neţ ty ostatní. Redaktor tedy musí být schopen podnítit vznik titulŧ, které se 

dobře uchytí na domácím trhu. Nový titul mŧţe samozřejmě navrhnout také ředitel 

nakladatelství, ale v případě Odeonu se to dělo jen velmi zřídka z dŧvodu, jiţ dříve 

zmíněných. Je třeba vzít v úvahu, ţe se ovšem nevydávaly pouze knihy nové, ale docházelo 

k vydávání také knih starých, které buď v našem prostředí doposud nevyšly, nebo vyšly, ale 

před tak dlouhou dobou, ţe se je redaktor rozhodl zkusit vydat znovu. I zde je třeba se vrátit 

k tomu, ţe redaktor musí být člověk kulturně a literárně vzdělaný, který sám zná hodnotu 

mnohých děl minulosti a je schopen odhadnout, která díla má smysl přinést na trh pro 

novodobého čtenáře. S tím souvisí také problém cenzury, která se hlavně projevovala u těchto 

starých děl. Nové knihy se vţdycky mohly vybírat takovým zpŧsobem, aby vyhovovaly 

státním a ideologickým poţadavkŧm, ale rŧzná klasická díla, která šla znovu do tisku, uţ 

nikdo přepsat jen tak nemohl. K tématu cenzury se ale vrátíme později. Bylo tedy na 

redaktorech, aby přišli s novými nápady a novými tituly. Dlouholetý šéfredaktor Josef 

Čermák osvětluje jeden ze zpŧsobŧ orientace na domácím i zahraničním trhu, kdyţ říká: „No 

tak já jsem lovil hlavně v těch romanistických vodách a v germanistických, i tedy v té 

anglické, americké literatuře, ale vţdycky jsme to dělali tak, ţe já jsem si ty lidi [jiné 

redaktory] zval i na takové skoro jako soukromé [setkání]. Jsme si sedli u kafe a oni mi řekli, 

co a jak a já jsem jim řekl: „Hele todle je zajímavý, přečti si to.“ Oni mi řekli: „Co kdyby sis 

ty přečetl zas todle.“ No a takhle to vznikalo. To byla radostná práce.“
34

 Je jasné, ţe ţádný 

člověk nemŧţe být schopen mít kompletní přehled nad literárními novinkami, které ve světě 
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vychází. Mŧţe mít nějaký seznam, ale není moţné, aby všechno stihl přečíst a udělat si na to 

vlastní názor. Dle Čermákova tvrzení vidíme, ţe to v rámci Odeonu fungovalo i takovým 

zpŧsobem, ţe se redaktoři z rŧzných nakladatelství vzájemně scházeli a debatovali o svých 

nových objevech. V rámci domácího prostředí to samozřejmě dávalo smysl v dané době také 

proto, ţe díky státním nakladatelstvím nebyla mezi redaktory tak velká konkurence a kaţdé 

nakladatelství se specializovalo skrze vlastní ediční plány na rŧzné typy literatury. Proto kdyţ 

redaktor objevil nějakou novou knihu, tak musel posoudit, zdali zapadá do edičního plánu 

jeho nakladatelství. Pokud ne, tak knihu mohl právě tímto zpŧsobem doporučit jinému 

redaktorovi, jehoţ nakladatelství tomuto dílu edičně vyhovovalo. Na trochu jiné úrovni to 

fungovalo v rámci mezinárodních stykŧ. V kaţdé zemi vycházelo ročně mnoho titulŧ a pro 

redaktora, jako byl Josef Čermák, bylo velmi výhodné, kdyţ měl v zahraničí kontakty a 

známé, se kterými se mohl sejít, a kteří mu částečně usnadnili práci tím, ţe mu nějakou knihu 

rovnou doporučili. Vzhledem k tomu, ţe si při podobných setkáních mohli takto vypomoci 

obě strany, tak se jednalo o vzájemně prospěšnou záleţitost. V rámci zahraničí je ovšem třeba 

si uvědomit, ţe i přes uzavřené hranice a omezené výjezdy navštěvovali redaktoři  zahraničí 

velmi často, a to samozřejmě ne jen na východ od Československa. Odeon fungoval jako 

přední kulturní sloţka země a lidé, kteří za tímto nakladatelstvím stáli, měli snahu, aby 

československý čtenář mohl s tím zahraničním „drţet krok“. Josef Čermák vzpomíná: „To je 

to nakladatelské umění, ţe jo. V tom to právě je, vystihnout to. Podivejte se, já jsem tedy tím 

šéfredaktorem byl v letech šedesát devět aţ do konce toho svého pobytu tam, do konce těch 

osmdesátých let. My jsme samozřejmě sledovali velmi dobře to, co se tady děje, ale hlavně 

jsme sledovali to, co se děje v těch světových literaturách. My jsme měli spojení s desítkami 

nakladatelských domů. Já jsem se s těmi lidmi znal, protoţe, ač jsem nikdy nebyl členem 

strany, tak jsem se do toho zahraničí dostával třeba na ty veletrhy někdy i jako v doprovodu 

některého z ředitelů, kteří obyčejně neuměli jaksi „klápnout“ jo, takţe já jsem měl spoustu, 

spoustu, desítky vynikajících přátel ze zahraničí prostě postupem let. Třeba také spoustu 

spisovatelů výborných, kteří sem taky jezdili. [...] dále jsem se znal s šéfredaktory nebo 

řediteli těch různých nakladatelství. Měli jsme samozřejmě i v kaţdé zemi nakladatelství, která 

jsme měli vyhlédnutá, ţe? To znamená ve Francii to byl samozřejmě třeba Galimard, Grasse 

a takovéhle ty významné, prostě  to, co taky jaksi mělo tentýţ ediční program, jako náš ediční 

program, který byl celkem jasně ohraničený.“
35 Správně se zde pan Čermák vyjadřuje k tomu, 

ţe samozřejmě veškerá akvizice nových titulŧ neprobíhala na soukromých setkáních, jako 
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bylo zmíněno dříve, ale jednotlivá nakladatelství mezi sebou měla určitý partnerský obchodní 

vztah, díky kterému si mohla snadno vyměňovat díla, která se oběma stranám hodila. Právě 

z tohoto dŧvodu tyto obchodní vztahy vznikaly mezi nakladatelstvími s podobným edičním 

programem. Další dŧleţitou věcí byly panem Čermákem zmíněné literární a kniţní veletrhy, 

které zástupci jednotlivých nakladatelství navštěvovali. Všemi těmito zpŧsoby se tedy Odeon 

dostával k novým titulŧm, které se později staly součástí jeho edičního programu. Čermákova 

zmínka o tom, jak ho na veletrhy doprovázeli často i ředitelé, jen dokresluje předešlé téma 

pozice ředitelŧ v rámci Odeonu. Je zde dobře vidět, ţe i kdyţ ředitelé mnohdy neovládali cizí 

jazyky, tak stejně redaktory na veletrhy doprovázeli, ať uţ z reprezentativního hlediska či 

spíše z dŧvodu jiţ dříve zmíněného dohledu nad svými podřízenými. Stejně tak jako 

nakladatelé z Odeonu ale i nakladatelé ze zahraničních nakladatelství cestovali zase do 

Československa, kdyţ sháněli nové tituly. Překladatel a hispanista Josef Forbelský vzpomíná, 

ţe příchod vojsk Varšavské smlouvy a celkové dění roku 1968 Československo proslavilo po 

celém světě, coţ se ukázalo na častějších návštěvách zahraničních nakladatelŧ. „Srpnová 

invaze probudila zájem o českou literaturu. Její přitaţlivou hodnotu představovala poezie 

Vladimíra Holana, metafyzika, který v roce 1945 vzdal hold Rudé armádě – osvoboditelce, 

[...] Prostřednictvím italského bohemisty Ripellina se o Holanovi dozvěděli Španělé, 

konkrétně básník a nakladatel Carlos Barral, s nímţ jsme se setkali za barcelonského pobytu. 

Bylo dosud horké září, kdyţ se Barral objevil v Praze v doprovodu spisovatele Juana 

Goytisola. Odeon uspořádal s Goytisolem schůzku. [...] Během návštěvy Carlos Barral 

sondoval moţnosti, co by se mělo z české literatury přeloţit. Volba padla na Holanovu Noc 

s Hamletem, existující uţ ve francouzské a italské verzi. [...] Měl jsem se ujmout překladu 

Noci s Hamletem, byl jsem však stále ještě ochrnutý proţitkem srpna a otálel jsem. Dne 20. 

října mi přišel Barralův osobní dopis, ţe ve Frankfurtu se setkal s dr. Čermákem z Odeonu a 

ţe ten se po návratu do Prahy se mnou spojí, aby se práce na Holanovi urychlila.
36 Dokonce i 

událost pro dějiny našeho státu tak nepříjemná, jako byl vpád vojsk Varšavské smlouvy na 

naše území, byla v literárním světě pro nás jednou velkou reklamou. Zahraniční nakladatelé 

sem začali jezdit, jelikoţ chtěli vydat něco z naší domácí literatury. Odeon, který měl mnoho 

kontaktŧ v zahraničí, pak fungoval, jak sám Josef Forbelský vzpomíná, jako zprostředkovatel 

mnohých jednání se zahraničními nakladateli a autory. Josef Forbelský dokonce zmiňuje, ţe 

s nakladatelem Carlosem Barralem do Prahy dorazil také španělský autor Juan Goytisol, 

čehoţ Odeon ihned vyuţil a dohodla se s ním schŧzka. Odeon pak měl šanci s ním jednat o 
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přeloţení jeho vlastních děl do češtiny. Z Barralovy návštěvy se stala oboustranně prospěšná 

záleţitost. Odeon se snaţil získat nové tituly, stejně jako Barral chtěl získat nové tituly pro 

vlastní nakladatelství. Odeon takto ovšem uspěl hned dvakrát, jelikoţ nejen získal nové tituly, 

ale ještě bylo jasné, ţe Španělé nebudou mít překladatele, který by uměl česky, takţe Odeon 

vyuţil své pozice, aby Barralovi nabídl, ţe mu jejich člověk, v tomto případě právě Josef 

Forbelský, knihu přeloţí do španělštiny, coţ se také později stalo. Josef Forbelský na závěr 

zmiňuje, jak Odeon nadále fungoval jako zprostředkovatel mezi ním a Barralovým 

nakladatelstvím.     

Jakmile tedy redaktor získal tímto či jiným zpŧsobem informace o novém zajímavém 

titulu, tak ho musel nejprve navrhnout pro projednání na výrobní poradě. Výrobní porada byla 

od toho, aby tento daný návrh posoudila, a následně titul buď přijala či odmítla. Pokud se 

jednalo o návrh, který zapadal do edičního plánu Odeonu, a nebyl nijak vysloveně proti státní 

ideologii, tak obyčejně nebyl dŧvod k tomu, aby byl zamítnut. Ne vţdy měla ovšem výrobní 

porada definitivní slovo. Občas se také stávalo, ţe stát, jakoţto majitel nakladatelství, začal na 

Odeonu vymáhat vydání určité politicky zabarvené literatury. V tomto případě se ale většinou 

nejednalo o určitou knihu, ale spíše nějaký typ literatury v závislosti na nějakém dŧleţitém 

výročí či státním svátku. Josef Čermák o tom sám říká: „My jsme prostě nebyli nucení 

vydávat určitou knihu, ţe jo. No a kdyţ potom se třeba stalo, protoţe pozor, my jsme ty 

kulturně-politické věci, tomu jsme se taky nevyhnuli. Třeba v roce sedmdesát pět najednou 

přišel befel vydat edici Výběr z nejlepších děl sovětské literatury k třicátému výročí 

osvobození, roku čtyřicet pět jako. No tak co, ale vybrali jsme je dobře ty kníţky. Šolochov a 

takovýhle ty věci. My jsme nebyli nějak, to nebylo nějak, ţe by se tam pěstoval nějaký odpor, 

ale tam jste nepřinutil redaktora, kdyţ byla nějaká špatná kniha, aby se vám pod to podepsal. 

Takhle to bylo a oni to uţ potom viděli, protoţe my jsme byli taky výkladní skříň pro svět. Oni 

tomu říkali českej Galimar, ţe jo. Ale měli jsme samozřejmě zase, abych si nefandil, měli jsme 

ale taky podmínky, ţe jo. Oni nám potom dali tzv. gesci, to znamená odpovědnost za 

vydávání“
37 Základní informace, která vyvstává z tohoto tvrzení je, ţe pro Odeon tento 

problém nebyl ţádnou zvláštností, ale redakce si s tím dokázala vţdy nějak poradit. Bylo jim 

jasné, ţe přímému státnímu příkazu se vzepřít nejde, ale dokázali ho splnit, aniţ by si nějak 

pošpinili pověst. Pokud to totiţ bylo tak, ţe by se redaktor skutečně nikdy nepodepsal pod 

nekvalitní dílo, tak je z toho patrné, ţe jim opravdu šlo o svou dobrou pověst. Stejně tak nešlo 

jen o pověst jednotlivých redaktorŧ, ale také o renomé nakladatelství jako takového. Josef 
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Čermák nepřehání, kdyţ tvrdí, ţe Odeon byl výkladní skříní pro svět. Odeon pomáhal 

Československu udrţet krok se světem v kniţní kultuře. Samozřejmě nejde jen o zahraničí. 

Odeon měl dobře vypracovanou „image“ i v domácím prostředí. Odeon tedy našel zpŧsob, jak 

uspokojit kaţdého. Na trh se dostaly kvalitní knihy, státní nařízení bylo splněno a pověst 

nakladatelství zachována. Trochu větším problémem byla Čermákem zmíněná gesce ze strany 

státu. Gesce funguje v tomto případě jakoţto pověření od státu pro nakladatelství 

k vykonávání určité činnosti, tedy v případě Odeonu k vydání určitých titulŧ. S tím uţ pak 

nešlo dělat nic.  

 

3. 2. Autorskoprávní agenda 

Jakmile byl titul výrobní poradou přijat, tak se stal součástí edičního plánu 

nakladatelství. Zároveň s tím začalo jednání o autorizaci. Vydání kaţdé knihy totiţ má být 

autorskoprávně ošetřeno. O autorizaci jedná většinou redaktor, který titul navrhl na výrobní 

poradě. Redaktor uzavírá základní licenční smlouvy s autorem titulu, kdy se obě strany 

dohodnou na věcech jako je vzhled knihy, její prezentace, náklad knihy a samozřejmě také 

detaily ohledně peněţního ohodnocení autora. V případě prací, které nespadají do pŧsobnosti 

autorského zákona je pak zapotřebí uzavření smlouvy o dílo. Jednání o smlouvě se mŧţe 

mnohdy protáhnout, ale rozhodně by mělo být ukončeno před vydáním samotné knihy. 

Problematické obzvlášť mŧţe být uzavírání licenční smlouvy na knihu zahraničního autora. 

Jednání není vŧbec snadné a mnohdy je problémem uţ jen zjištění základních informací, jako 

například identita autora, adresy apod.
38

 Josef Čermák na téma, jestli byly v rámci Odeonu 

nějaké problémy se zahraniční literaturou, říká: „Ne v podstatě nebyly. Takhle, jak se to 

zajišťovalo, my jsme měli letité pevné spojení s tou agenturou Dilia, která  nám opatřovala, 

na základě takzvaných opcí, nám opatřovala tituly, které jsme potřebovali. Záleţelo potom 

jenom na tom, jestli ten nakladatel nám ten titul chce poslat nebo ne, ale většinou, 

v devádesáti a několika procentech případů, se tak dělo, takţe nám tam ročně přicházelo aţ 

tisíc knih.“
39 Jak je vidět, tak Odeon měl tento problém dokonale vyřešený. Obchodním 

partnerstvím s agenturou Dilia si Odeon částečně ušetřil čas, kdyţ Dilia fungovala jako hlavní 

zprostředkovatel této autorskoprávní agendy, neboli byla přímým prostředníkem v jednání 

mezi Odeonem a autorem. Agentura Dilia byla zaloţena roku 1949 a fungovala jako spolek 

autorŧ a dalších nositelŧ autorských práv. Dilia od počátku činnosti vykonávala kolektivní 
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správu autorských práv a práv s nimi souvisejících v návaznosti na oprávnění udělené 

ministerstvem kultury a v souladu s ustanoveními autorského zákona. Vyjma toho ale 

vykonává přímo agenturní činnost, při které zprostředkovává uzavírání licenčních smluv na 

uţití děl českých a zahraničních autorŧ. Zaměřuje se především na oblast divadla, literatury, 

médií a jiných druhŧ uţití autorských děl. Dilia funguje dodnes je členem nevládních 

mezinárodních organizací CISAC, IFRRO a SAA.
40

 Dilia tedy pomáhala Odeonu nejen 

v rámci domácích titulŧ, ale také zprostředkovávala uzavírání mnohem komplikovanějších 

smluv se zahraničním autory a jejich zástupci. Odeon se tedy po schválení daného titulu na 

výrobní poradě obrátil na agenturu Dilia, které sdělil o jaký titul má zájem. Dilia následně 

vyuţila vlastních kontaktŧ k tomu, aby se s autorem daného titulu spojila a začala s ním jednat 

o uzavření smlouvy. Jednalo se o oboustranně vysoce prospěšné partnerství. Odeon ušetřil 

práci se sháněním autorŧ a informací o nich, zatímco Dilia měla jistý přísun nových 

kontraktŧ.  

Uzavřením smlouvy s autorem ovšem práce teprve začínala. Po dohodě s autorem bylo 

třeba zvolit, jak přesně bude vzhled knihy koncipován. To znamená, zjistit, jaký bude mít 

přebal, nakolik bude ilustrovaná apod. Pak si Odeon musel zvolit grafika, který měl výsledný 

vzhled knihy na starosti. S tím bylo samozřejmě pak nutné také uzavřít smlouvu. 

V nakladatelství proto fungoval výtvarný redaktor, který měl na starosti jednání 

s jednotlivými grafiky, typografickou úpravu knih, ilustrační doprovod apod. S tím uţ Dilia 

neměla nic společného. Odeon měl vlastní grafiky, se kterými si nezávisle uzavíral smlouvy. 

Další osobou, se kterou bylo zapotřebí uzavřít smlouvu, byl v případě zahraniční literatury, 

také překladatel. Překladatel se zavazoval určitým časovým údajem, za který měl knihu 

stihnout přeloţit, kdeţto Odeon se zase zavazoval peněţním ohodnocením v marţi, předem 

stanovené za jeden arch.  

 

3. 3. Redakční příprava 

Jakmile byly tyto autorskoprávní náleţitosti vyřízeny, tak se přešlo k další fázi 

v procesu vydání nové knihy, a tím byla redakční příprava. Redakční příprava byla technickou 

přípravou daného titulu pro pozdější tisk. Tato fáze byla mnohem kratší v případě 

československé literatury, jelikoţ zde chyběla překladová fáze. U zahraniční literatury byl 

zvolen překladatel, který bude mít daný titul na starosti, a redakce pak čekala, neţ překladatel 

knihu přeloţí, neţ se s ní dalo dále pracovat. Překladatelé byli většinou externisté, a tak 
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muselo nakladatelství mít mezi vlastními redaktory a lektory alespoň jednoho člověka, který 

byl dobře znalý cizího jazyku, jakým byla kniha pŧvodně napsána.
41

 Jinými slovy nebylo 

moţné, aby Odeon vydal knihu psanou například finsky, i v případě, ţe se nakladatelství 

podařilo sehnat překladatele z finštiny, pokud v rámci Odeonu nepracoval v redakci lektor, 

který finštinu ovládal. Sehnat překladatele nebyl aţ takový problém pro ţádný z předních 

jazykŧ, ale ne vţdy pracoval v rámci nakladatelství někdo, kdo by daný jazyk ovládal. 

Finštinu jsem jako příklad zvolil záměrně, jelikoţ se, dle tvrzení Josefa Čermáka, jednalo o 

jeden z mála jazykŧ, který v rámci Odeonu nikdo neovládal: „Tam bylo řekněme, já nevím 

kolik, těch pětadvacet redaktorů, a měli jsme všechny jazyky obsazené. Neměli jsme tam, 

nikdy jsme neměli finštinu. [...] Neměli jsme albánštinu a maďarštinu, ale jinak úplně všecko. 

Tam byl doktor Ţilina, který uměl asi patnáct jazyků, ţe jo. Pasivně teda, ale skvěle. Ovládal i 

ty východní věci a tak. Já jsem měl takovou kádrovou politiku protoţe jsem zjistil, ţe máme 

vlastně politiku jako fabrika. Ten kádrovej strop tam nebyl, jako na například fakultách. My 

jsme byli spíš povaţovaný za výrobu, neţ za tu ideologii. Jak kým teda, ale většinou. No a 

takţe já třeba kdyţ někoho vyhodili z Filozofický fakulty, tak jsme ho vzali. Takových lidí tam 

bylo, Jiří Stromšík třeba, ţe jo. Já nevím, spousta těch lidí, ţe jo. No moţná spousta ne, ale 

několik, moţná, ţe by jich bylo šest, osm. Takţe my jsme měli v tu dobu a to se nebojím říct, 

my jsme měli odborně větší potenciál neţ Filozofická fakulta. Třeba v romanistice určitě, 

protoţe tam byli tenkrát takový ty normalizátoři, ţe jo.“
42

 V tomto tvrzení je hned několik 

zajímavých bodŧ, které stojí za povšimnutí. Těţko říci, která informace je více překvapivá, 

jestli to, ţe Odeon měl schopné redaktory ovládající aţ na pár jazykŧ všechny tehdy 

v literatuře převládající jazyky či to, ţe tam naopak nebyl nikdo, kdo by ovládal maďarštinu. 

Maďarsko bylo jednou z předních zemí Východního bloku a bylo rozhodně literárně činné, 

proto je překvapením, ţe zrovna maďarština je na seznamu jazykŧ, které si v Odeonu nenašly 

své zastoupení. Další zajímavou záleţitostí je přijímání do Odeonu lidí, kteří byli vyhozeni 

z Filozofické fakulty v Praze. Není zde řeč o lidech, kteří ji dostudovali, na tom by nebylo nic 

zvláštního, ale mluvíme zde o lidech, kteří byli z nějakého dŧvodu z fakulty vyhozeni. Pro 

pochopení situace je nutno uvést, ţe není řeč o lidech, kteří by z Filozofické fakulty byli 

vyhozeni pro své studijní nedostatky či neúspěchy, nýbrţ jsou tím myšleni lidé, kteří museli 

fakultu opustit z politických dŧvodŧ. Výše uvedený Jiří Stromšík, vysokoškolský profesor, 

germanista a překladatel, byl nucen fakultu opustit z dŧvodu politické neprověřenosti. Pokud 
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tedy na fakultě pŧsobili schopní lidé, kteří byli z podobných dŧvodŧ propuštěni, tak se mohli 

ucházet o práci v Odeonu. Samozřejmě to neplatí ve všech případech, ale u lidí, kteří byli 

z fakulty propuštěni z podobně nejasného dŧvodu, byla šance, ţe si v Odeonu najdou nové 

místo. V závislosti s tím také Josef Čermák zmiňuje, ţe narozdíl od Filozofické fakulty, nebyl 

Odeon do takové míry podřízen státní ideologii, aby podobně „politicky neprověřené“ lidi 

nemohl přijmout. Pro politický aparát bylo samozřejmě dŧleţitější mít prověřené osoby na 

pozicích, kde přednášeli a ovlivňovali budoucí generace, jako byla například vysoká škola, 

neţ v rámci redakce Odeonu. Pávě z toho dŧvodu si Odeon mnohdy přilepšil na ztrátě 

Filozofické fakulty. Nakladatelství tak získalo do svých řad vysoce schopné a kvalifikované 

pracovníky, o které fakulta nesmyslně přišla. Na fakultě pak mnohdy zŧstávali méně 

kvalifikovaní, ale pro tehdejší reţim bezpečnější, pracovníci.  

V rámci redakce, ke které nový titul přináleţel, ať uţ díky jazyku, kterým byl pŧvodně 

psán či z jiného dŧvodu, došlo k pořízení přepisu či kopie originálu, který byl navrácen 

autorovi. S daným přepisem se pak uţ mohlo začít pracovat. Rukopis dále dostane do ruky 

předem zvolený lektor, který se orientuje samozřejmě nejen v jazyce, kterým je rukopis psán, 

ale také je vybaven odbornou znalostí tématu knihy. Jeho prací pak je rukopis patřičně 

prostudovat, zjistit jeho silné a slabé stránky, nebo i jiné připomínky, které budou následně 

probrány se samotným autorem či překladatelem.
43

 Josef Čermák tento proces popisuje 

následovně: „Ta redakce byla veliká, ta měla takových pětadvacet redaktorů, pět úseku 

redakčních se skvělou metodikou práce, takţe jsme to všechno prostě stačili. Samozřejmě 

tyhlety knihy se externě lektorovaly. První takovou prověrku udělal ten redaktor, jestli se 

prostě nezmýlili, jestli to je na první pohled jasné, ţe se to nehodí, a kdyţ se ta kniha, kdyţ 

byla závaţná a vyţadovala určitou delší dobu ke zpracování, tak jsme měli obrovský štáb 

lektorů podle jednotlivých jazyků, a pak se to dělalo tak, ţe kdyţ přišla kníţka, která měla 

evidente, tak zase ten redaktor to posoudil, dal to svému vedoucímu úseku a pak jsem to 

dostal já. Já jsem prostě rozhodoval. Přitom to bylo v tý redakci v devadesáti zase procentech 

případů zpracovaný tak, ţe jsem se v tom dobře orientoval. Tak takhle se to dělalo. Kdyţ ta 

kníţka byla jako nerozhodná, tak se to dalo číst druhému lektorovi, a kdyţ, v ojedinělých 

případech, šlo o nějakou problémovou věc, která nás nesmírně zajímala, tak to třeba četli i 

tři.“
44

 Josef Čermák zde připomíná jasnou hierarchii v Odeonu, která se plně vyuţívala při 

redakčním zpracování nového titulu a napomáhala k urychlení celého procesu. V Odeonu se 
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tedy redakce dělila na pět redakčních úsekŧ kde pracovalo aţ dvacet pět redaktorŧ. Samotné 

posouzení nového rukopisu začalo jen tou nejzákladnější kontrolou. Redaktor si ověřil, jestli 

je rukopis skutečně tím, co si pod ním nakladatelství představuje. Rukopis se porovnal 

s edičním programem Odeonu, který byl přesně daný, díky čemuţ bylo hned jasné, jestli se 

rukopis do něj skutečně hodí či nikoliv. V případě, ţe se jednalo o rukopis ze zahraničí, tak se 

jej následně ujal lektor, který daný jazyk profesionálně ovládal. Ten s rukopisem dále 

pracoval, prostudoval ho a ohodnotil. Poté se rukopis dostal do rukou vedoucích redakčních 

úsekŧ, a pokud ho schválili i ti, tak uţ rukopis putoval na konečně schválení do kanceláře 

šéfredaktora. Opět připomínám, ţe v rámci jiných nakladatelství na této pozici fungoval často 

ředitel či majitel nakladatelství, ale v Odeonu měl většinou finální slovo šéfredaktor. Ředitel 

měl samozřejmě pravomoc jeho rozhodnutí ještě zvrátit, ale ve většině případŧ to nedělal. Pan 

Čermák také zmiňuje případ, kdy byla kniha „nerozhodná“, tedy kdy si lektor nebyl schopen 

udělat přesný názor na dané dílo, jestli skutečně stojí za vydání či nikoliv. V tomto případě 

pak rukopis dostal další lektor, který ho také prostudoval a poskytl na něj svŧj osobitý náhled. 

Pokud ani to nepomohlo, tak se rukopis dal ještě jednomu lektorovi. Podobný proces byl 

samozřejmě snazší v případě knih, psaných česky či všeobecně rozšířeným cizím jazykem. 

Horší byla situace u rukopisŧ psaných nějakým méně rozšířeným jazykem, jelikoţ v tom 

případě mohl mít Odeon k dispozici pouze jednoho lektora, který daný jazyk ovládal. Odeon 

během celého procesu lektorského posouzení rukopisu vyuţíval tzv. lektorské prŧvodky. Pan 

Čermák k tomu říká: „Bylo tam asi přes třicet tisíc těch takzvaných lektorských průvodek, ty 

byly promyšlené, převzali jsme je z Itálie a zjednodušili jsme to. Kolegyně tam byla na 

sluţební cestě a přivezla to od Mondadoriho
45

. A to bylo, tam kaţdý prostě musel ne psát 

nějaké romány, ale musel kaţdý, který se tou knihou zabýval, a ten postup byl redaktor, 

vedoucí edice, jo ke které to patří, redigent, ţe jo a šéfredaktor, takţe to bylo čtyřstupňové, 

kaţdý se tam napsal, ţe jo. Kdyţ potom jsme měli ty porady a hodnotili jsme to, tak někdo 

říkal: „Já jsem to říkal, ţe to bude propadák.“ Tak jsem řekl: „Přineste to.“ a tam vynikající 

[popis]. Ona to byla zajímavá i taková hra a vedlo to lidi, ty lidi byli nesmírně kvalitní.“
46

 

Odeon tedy převzal tento systém z italského nakladatelství Mondadori a upravil ho dle 

vlastních potřeb. Lektorské prŧvodky se tedy vyuţívaly převáţně k tomu, aby byla jakási 

zpětná vazba k celému procesu lektorského posouzení rukopisu. Všichni, kteří rukopis 

schválili, ať je řeč o redaktorech, vedoucích edice, redigentech či šéfredaktorech, zapsali své 
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stanovisko do těchto lektorských prŧvodek, které byly následně archivovány. Všichni tak byli 

nuceni se jednotlivým rukopisŧm skutečně věnovat, jelikoţ v případě neúspěchu nového titulu 

na trhu se dalo díky lektorským prŧvodkám snadno dohledat, kdo titul schválil a vyjádřil mu 

svou podporu. Dŧvodem ale nebylo to, aby bylo na koho „ukázat prstem“. Aby kniha vyšla, 

tak bylo zapotřebí vţdy většiny souhlasŧ v rámci Odeonu, proto by se velmi těţko hledal 

jeden viník. Hlavní předností lektorských prŧvodek byla moţnost poučit se z vlastních chyb. 

Pokud kniha neslavila úspěch, tak nebyl problém si v těchto záznamech najít, co titulu 

vytýkali jednotliví pracovníci redakce. Při snaze o akvizici nových titulŧ se mohl šéfredaktor 

a jeho podřízení z těchto chyb poučit a pro příště se jich vyvarovat. To bylo tedy hlavním 

účelem těchto lektorských prŧvodek, ale samozřejmě, jak Josef Čermák vzpomíná, to také 

poskytovalo jakousi názorovou transparentnost v rámci nakladatelství. Pokud se chtěl někdo 

od neúspěšné knihy distancovat, tak mu šlo snadno dokázat, ţe titul kdysi podpořil. Čermák 

zmiňuje, ţe se díky tomu z jednotlivých porad mnohdy stávala „zábavná hra“, která vedla lidi 

ke spolupráci a co největšímu pracovnímu nasazení.    

Jakmile rukopis úspěšně prošel lektorským posouzením, tak se na něm začalo 

pracovat. Rukopis dostal do ruky většinou externí překladatel, který ho začal překládat. 

Redakce s překladatelem neustále spolupracovala v rámci smlouvy, která byla mezi nimi 

uzavřená. Redaktor sledoval práci překladatele a byl mu k dispozici. V případě českého 

rukopisu pak byla spolupráce redaktora přímo s autorem budoucí knihy. Autor mohl mít 

dohled na to, co se s jeho dílem děje, jak se s ním pracuje. Redaktor s ním konzultoval rŧzné 

změny a úpravy rukopisu. Samozřejmě i v rámci zahraniční knihy mohl její autor mluvit do 

toho, jakým zpŧsobem bude prezentována, ale většinou nemohl příliš mluvit do překladu, 

jelikoţ neovládal jazyk, do kterého byla jeho kniha překládána. Větší úpravy se ale nemohly 

dělat bez jeho souhlasu. Mnohdy se u díla i třeba změnil název, ale o tom měl být autor vţdy 

informován.
47 O jednom takovém případu, kdy Odeon nechal při překladu díla změnit i jeho 

název mluví překladatel a hispanista Josef Forbelský: „Konec konců dialogem s „jiţ 

nejsoucím“ byla práce na překladu impresionistických črt od Azorína (1873-1967), 

v originálu nazvaných Los pueblos. Odeon pro knihu, zařazenou do Světové četby, vybral 

lákavější titul: Pod španělským sluncem (1982). Pro azorínovskou estetiku bylo třeba hledat 

v češtině slova zachycující dojmy a nálady. Tempo, spočívající ve slovesech, se zmírnilo, a 

počitky se více spoléhaly na adjektiva.“
48

 Josef Forbelský zde podává perfektní příklad, jak 
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Odeon upravoval názvy zahraničních děl. Je očividné, proč by pro českého čtenáře byl 

přitaţlivější název „Pod španělským sluncem“, neţ kdyby si kniha ponechala svŧj název 

pŧvodní, který by v češtině nijak nevynikal. Podobně v originále by bylo zbytečně, aby se dílo 

jmenovalo „Pod španělským sluncem“, jelikoţ ve španělském prostředí by název nevyvolával 

stejně exotické a cizokrajné pocity, jako vyvolá v prostředí českém. Proto v tomto případě se 

Odeon uchýlil k tomu, aby název změnil na lépe „prodejný“. Josef Forbelský ale dodává, ţe 

nešlo jen o název, ale o styl, kterým bylo přeloţeno celé dílo. Bylo totiţ psáno tak, aby 

v lidech vyvolávalo rŧzné pocity a nálady, coţ pro české čtenáře nešlo reprodukovat pouhým 

přeloţením z originálu. Celá kniha musela být upravena tak, aby i v českém prostředí splnila 

svŧj účel. Kýţený cíl byl dosaţen za pomocí rŧzných českých adjektiv, které pak v čtenáři 

měly dané pocity vzbuzovat. Redakce Odeonu moc dobře věděla, co dělá a hlavně, proč to 

dělá. Josef Čermák rád vzpomíná na schopnou redakci, která pod jeho vedením pracovala na 

stovkách úspěšných titulŧ. „Tam byly dvě skupiny redaktorů, jedni byli ty „braintrusti“, 

se kterýma jsem dělal ty plány, a tak podobně. Lidi, kteří obyčejně byli slabší zase na tom 

textu, nebo nebyli spolehliví korektoři, a pak tam byli ti druzí, oni si říkali „manuálové“, ale 

to bylo takové to…těch jsem si váţil stejně, někdy i víc, protoţe tihleti géniové zase byli 

nespolehliví někdy v plnění termínů a tak. A takhle to šlo prostě. To bylo něco, to dneska 

nemá nikdo. Dneska jde o to, vydat to, aby to někdo koupil. Já bych dneska uţ nemohl v tom 

pracovat, ale chápu to. Plně to chápu. Spolupracuji ještě tedy s nakladatelstvím, jako autor, 

ale dneska je to úplně jiné. Dneska taky nejsou redakce, většinou to jsou manageři nebo 

nevím, jak si říkají, ţe jo. Jeden člověk má třeba osmdesát titulů. U nás ten člověk měl šest, 

sedm titulů do roka čili měl na to čas. Rozvinuli jsme techniku té redakční práce. Například 

přeci [redaktor] nemohl to kaţdé slovo kontrolovat, tak jsme měli takovou tu techniku, říkali 

jsme tomu „štych próba“ ţe jo. On si vzal ten rukopis, přečet si ze začátku, z poloviny, ze 

závěru pár stran a srovnal s originálem. Pak viděl, na co to kulhá, nebo jak to je.“
49

 

V Odeonu šlo tedy redaktory rozdělit na dvě skupiny: na výše zmíněné „braintrusty“ a 

„manuály“. Kaţdá skupina měla svou předem danou specializaci a dá se řící, ţe se obě 

skupiny velmi dobře doplňovaly. „Braintrusti“ byli redaktoři, kteří byli slabší na práci 

s rukopisem, ale byli to lidé znalí trhu, kteří se proto hodili na tu pŧvodní akviziční fázi. 

Spolupracovali úzce s šéfredaktorem a celým vedením a zasedali na výrobních poradách. Byli 

to právě tito lidé, kteří posuzovali dílo, před tím, neţ se na něm začalo pracovat. Právě jejich 

jména se pravidelně objevovala v lektorských prŧvodkách. Druhou skupinu tvořili takzvaní 
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„manuálové“, kteří si tak říkali proto, ţe hlavní náplní jejich práce uţ byla korektura či 

celková práce s rukopisem. To byla skupina lidí, kteří naopak v sobě nemuseli mít to určité 

nakladatelské umění a znalost trhu. Od toho v redakci byli „braintrusti“, kteří předem určili, 

jestli má rukopis šanci na úspěch či nikoliv. Této druhé skupině šlo uţ jen o to, jak je rukopis 

psán, co jsou jeho silné a slabé stránky, co je třeba upravit či přímo předělat. Na jejich 

zodpovědnosti tedy bylo, aby budoucí kniha měla nějakou jazykovou a stylistickou úroveň, 

která by mohla před dobovým čtenářem obstát. Jejich práce byla také, oproti lidem z první 

skupiny, mnohem více časově náročná. Z tohoto dŧvodu také pan Čermák zmiňuje, ţe se 

často jednalo o vysoce inteligentní a profesionální pracovníky, kteří ovšem měli mnohdy 

problém splnit zadaný termín. U této skupiny lidí, to je samozřejmě pochopitelnější, neţ by 

tomu bylo u skupiny první, ovšem neschopnost splnit termín mohla být váţným problémem. 

Určitý termín na vydání knihy býval totiţ obsaţen také v pŧvodní smlouvě, která se uzavírala 

s autorem i překladatelem. Uţ samotný překladatel mohl mít problém se splněním zadaného 

termínu, pokud se k tomu ještě přidal i redaktor, který rukopis redigoval, tak uţ mohlo jít o 

váţnější problém. Nešlo také jen o to, ţe se nedodrţel termín, který byl ve smlouvě, ale také 

je třeba si uvědomit, ţe na vydání mohlo čekat mnoho dalších rukopisŧ podobného typu, 

takţe bylo i v zájmu nakladatelství, aby se vydání knihy příliš neoddalovalo. Proto také 

mnohdy nebylo vŧbec moţné, aby daný redigent či lektor pozorně četl dílo celé. Pan Čermák 

proto vzpomíná na metodu, která se v Odeonu vyuţívala, tedy ta takzvaná „štychpróba“, 

jejímţ principem bylo co nejvíce uspořit čas. Daný redaktor, který na rukopise pracoval ho 

tedy nečetl celý, jelikoţ na to většinou neměl čas, ale přečetl si několik stránek ze začátku, 

z prostřed a z konce knihy. Pokud s knihou byl nějaký větší stylistický problém, tak by mu 

tímto zpŧsobem stejně neunikl. Horší to samozřejmě bylo v případě ojedinělých chyb 

například gramatického, ale klidně i faktografického rázu. Pokud se totiţ nejednalo o častý 

jev, ale pouze o nepozornou chybu autora, pak ji mohl redaktor tímto zpŧsobem snadno 

přehlédnout. Josef Čermák dále mluvil o jakémsi srovnávání současné situace 

v nakladatelstvích a situace za doby jeho pŧsobení v Odeonu. Mluví o tom, ţe hlavním 

rozdílem je, ţe dnes jde u knihy prakticky hlavně o to, aby se zalíbila čtenářŧm a byla pro ně 

nějakým zpŧsobem na první pohled atraktivní. Je tedy dŧleţitý dobře zvolený název díla, 

krásně vypadající přebal, a také autor s dobrou pověstí. Aţ poté jde o samotný obsah toho 

daného titulu. Nakladatelství v dnešní době nejsou státní, takţe fungují na trhu plném 

konkurence. Proto je pro ně výdělek hlavní starostí a nemohou si dovolit příliš 

experimentovat či jinými slovy vydávat hodně věcí mimo svŧj ediční program. Ten totiţ 

nakladatelství poskytuje určitou záruku odbytu nových knih. Edice totiţ mají své věrné 
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čtenáře, takţe pokud se nějaká osvědčí, pak samozřejmě dává smysl, ţe by nově získané tituly 

pro nakladatelství měly do dané edice zapadat. Proto také soudobá nakladatelství v úvodní 

akviziční fázi pátrají především po titulech, které se se do jejich edičního plánu hodí. 

V případě Odeonu tomu tak ovšem nebylo. K tomuto srovnání tehdejších a současných 

poměrŧ v nakladatelstvích se vyjadřuje také redaktorka a překladatelka Eva Kondrysová: „To 

se vůbec nedá srovnávat, my jsme měli docela jiné problémy, neţ jsou ty dnešní. Nemuseli 

jsme se vůbec starat o finance: co jsme vydali, to od nás vzal Kniţní velkoobchod, a co jsme 

vydělali, z největší části zabavil stát. Pokud si dobře vzpomínám, vydělával Odeon asi 

čtyřiadvacet milionů, z toho jsme dvacet milionů odvedli do státní pokladny a čtyři miliony 

zbyly, ty jsme mohli pouţít na rozvoj podniku. Například podnik pro zaměstnance postavil 

v Mánesově ulici dům s několika desítkami bytových jednotek. [...] Redakční práce byla taky 

jiná, museli jsme kaţdý titul velice podrobně zdůvodňovat. Měli jsme takové lektorské listy a 

ty byly plné zaštiťovacích posudků, které nám na jednotlivé kníţky psali prověření členové 

strany. Museli jsme spolupracovníky volit tak, aby se titul podařilo obhájit. To uţ se opravdu 

dnes dělat nemusí.“
50

 Eva Kondrysová tedy potvrzuje výše zmíněné rozdíly a dodává ještě 

vlastní náhled. Odeon tedy, jakoţto státní nakladatelství, nemusel řešit finance, jelikoţ od 

státu dostával více, neţ dostatek prostředkŧ, aby mohl efektivně fungovat. Tím nechci tvrdit, 

ţe by pro Odeon nebylo ţádoucí, aby byl co nejvíce výdělečným nakladatelstvím, jelikoţ 

pokud by neměl uspokojivé výsledky, tak by se ani v tehdejší době neudrţel, určitě ne ve své 

tehdejší podobě. Tím ţe fungoval pod státní správou ale měl určitou jistotu, která 

nakladatelství dovolovala místy také riskovat. Dnešní nakladatelství si moc chyb dovolit 

nemohou, jelikoţ by je na trhu mohl okamţitě předstihnout nějaký konkurent. Podobně také 

na akvizici nových titulŧ musí soukromý nakladatel pouţít prostředky, které si vydělal právě 

publikační činností. Odeon ale na akvizici nových titulŧ měl peníze od státu. Proto Eva 

Kondrysová vzpomíná, ţe finance pro Odeon nebyly velkou starostí. Bylo pro ně hlavní 

sehnat si nějaký lukrativní a pro ně zajímavý titul. Nemuseli se moc ohlíţet na to, jakou 

finanční částku bude autor rukopisu poţadovat. Totéţ platí také pro odbyt. V dnešní době je 

kniţní odbyt naprosto určující pro přeţití jednotlivých nakladatelství na trhu. Odeon měl 

ovšem smlouvu s Kniţním velkoobchodem, který od něj odebíral většinu jeho vydaných 

titulŧ. Odbyt byl tedy, díky zásahu státu, zajištěn. I zde je tedy patrné, jak si Odeon mohl 

dovolit riskovat vydáváním titulŧ i mimo svŧj ediční program. Díky smlouvě s Kniţním 

velkoobchodem mělo nakladatelství jistotu, ţe i nějakému jejich kniţnímu „experimentu“ 
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bude dána rovnocenná šance na úspěch. To byla samozřejmě velká výhoda, jelikoţ díky 

podobným experimentŧm, pak mohl Odeon zjistit, co lidem na trhu chybí, a podle toho 

následně například rozšířit svŧj ediční program. Odeon tedy fungoval, díky tomu, ţe spadal 

pod správu státu, na jaksi uměle vytvořeném trhu.
51

 Měl pevně zajištěný odbyt knih, potaţmo 

tedy přímo zisk. Jak správně vzpomíná Eva Kondrysová, tak stát si ale většinu tohoto zisku 

následně přivlastnil, coţ je vzhledem k okolnostem pochopitelné. Stát zajišťoval odbyt, a tak 

si také stát nárokoval podíl na zisku Odeonu. Soudobý nakladatel sice většinový podíl na 

zisku státu odvést nemusí, ale o takovém odbytu, jaký měl Odeon, se v současnosti nedá 

mluvit. Se zbylým ziskem si tedy Odeon mohl naloţit podle svého uváţení. Celkově to Eva 

Kondrysová shrnula tak, ţe toho zisku bylo vyuţito na rozvoj podniku, pod čímţ si lze 

představit mnohé. Není tu samozřejmě řeč pouze o platech zaměstnancŧ a vybavení podniku 

jako takového, ale paní Kondrysová vzpomíná na určitý případ, kdy Odeon svého zisku vyuţil 

k tomu, aby postavil v Mánesově ulici v Praze dŧm pro své zaměstnance, čítající několik 

desítek bytových jednotek. Současným i budoucím zaměstnancŧm tak bylo zařízeno bydlení 

v dostatečné blízkosti k jejich zaměstnání, jelikoţ Odeon sídlil, jak jiţ bylo řečeno, na 

Národní třídě, coţ je tedy asi pŧl hodiny cesty pěšky. To byl velmi dŧleţitý krok, jelikoţ 

mnozí redaktoři nepocházeli z Prahy, a tak měli moţnost se do nového bytu přestěhovat a 

ušetřit čas. Nejednalo se o nic aţ tak neobvyklého. Většina větších podnikŧ a firem měla 

snahu svým zaměstnancŧm zajistit bydlení, co nejblíţe k zaměstnání. Eva Kondrysová také 

vzpomíná přímo na práci v redakci, kdyţ mluví o lektorských listech či prŧvodkách, o kterých 

jiţ byla řeč dříve. Sama tedy vzpomíná na to, jak se do těchto listŧ psaly všechny moţné 

posudky na nové rukopisy, aby existovala zpětná vazba na kaţdé rozhodnutí, které v rámci 

Odeonu padlo. Pokud by měl tehdejší reţim nějaký problém s určitým titulem, který v rámci 

Odeonu vyšel, tak právě v těchto listech se dalo dohledat, kdo všechno k tomu dal souhlas. 

Pro Odeon tedy bylo nutností sehnat si posudky od lidí, které reţim povaţoval za spolehlivé. 

Eva Kondrysová k tomu pouţívá označení „prověření členové strany“, jinými slovy tedy 

členové KSČ, kteří pracovali v redakci a byli reţimem povaţováni za spolehlivé osoby. To 

ovšem neznamená, ţe se jednalo o nějaké reţimem nastrčené lidi, jako tomu bylo v případě 

některých ředitelŧ Odeonu. Byli to jednoduše lidé, kteří s reţimem neměli ţádný problém a 

jejichţ posudek měl váhu. Eva Kondrysová sama naznačuje, ţe se do Odeonu brali právě 

z tohoto dŧvodu, lidé, kteří tomuto popisu odpovídali, ale se kterými se dalo rozumně jednat. 
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Byli to tedy lidé sice věrní reţimu, ale také věrní své práci. Nebyl tedy problém jim vysvětlit, 

ţe rŧzné například knihy z pole klasické literatury je nesmysl nevydat jen kvŧli jedné 

nevhodné větě apod. O tom ale více později.  

Redakce tedy během práce na rukopisu spolupracovala vţdy také s daným 

překladatelem, který byl vybrán k přeloţení nového titulu. Na tuto spolupráci vzpomíná také 

známý český překladatel František Fröhlich: „[...] Ale já jsem naprostou většinu svých 

překladů vydával v Odeonu a tam byl systém redigování dokonalý. Redaktoři byli opravdu 

nesmírně pečliví a jaksi na stejné vlně naladění, pokud tam byly nějaké nesmysly nebo 

nepřípadnosti, tak to většinou dokázali ve spolupráci s překladatelem vyeliminovat. 

Samozřejmě docházelo téţ k přátelským sporům, někdy ostřejším, někdy ne, protoţe kaţdý 

překladatel trvá rád na tom, co sám do toho textu napsal, ale vţdycky se dospělo k nějaké 

shodě. [...] Dnes se většinou nerediguje vůbec, takţe z tohoto hlediska je to rozdíl obrovský, a 

i kdyţ se rediguje, většinou to vypadá tak, ţe to dělají externí redaktoři, kteří nejsou v tom 

nakladatelství zaměstnaní, a tu na to mají více času, tu na to mají méně času, takţe výsledek 

můţe být dobrý, ale někdy se stane -  s tím má kaţdý překladatel jistě zkušenosti – ţe výsledek 

není zrovna nejlepší.“
52 František Fröhlich, který na redakci v Odeonu vzpomíná jen 

z pohledu překladatele, hodnotí tamní systém redigování vysoce kvalitně a pozitivně. 

Narozdíl od Josefa Čermáka se vŧbec nezmiňuje o takzvané „štychpróbě“, tedy stylu kontroly 

textu, kdy si redaktor přečetl část na začátku, část uprostřed a část na konci a podle toho 

posoudil kvalitu textu. Je tedy patrné, ţe u této fáze kontrola zŧstala pouze v případě, kdy se 

jednalo skutečně o bezchybný text. Jakmile byl nějaký problém, tak i Josef Čermák 

vzpomínal v dříve uvedené citaci, ţe daný text museli v redakci číst i několikrát, mnohdy 

rŧzní lektoři. To je tedy dobrý příklad redaktorské pečlivosti, o které, v rámci Odeonu, 

František Fröhlich mluví. Redakce fungovala na přesně daných pravidlech, a proto jednotliví 

redaktoři fungovali jako dobře sehraný tým. I kdyţ se jednomu textu jich muselo věnovat 

více, tak většinou nechyběly prvky spolupráce a vzájemné asistence. Problémové oblasti se 

tedy následně konzultovaly s překladatelem či přímo, hlavně u československé literatury, 

s autorem knihy. Byla moţnost takto řešit nejasné oblasti a pasáţe v textu, kdy autor mohl 

upřesnit, jak danou věc myslel. Stejně tak překladatel mohl zdŧvodnit, proč danou větu či 

slovní spojení přeloţil zrovna tím daným zpŧsobem. František Fröhlich neopomíná také 

připomenout, ţe skrze tato jednání někdy došlo také ke sporu. Z vlastního prostředí zmiňuje 
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tedy převáţně konflikt mezi redaktorem a překladatelem, právě nad určitým problémem nebo 

pasáţí v knize. Fröhlich poukazuje na fakt, ţe většina překladatelŧ je do značné míry hrdá na 

svŧj výkon a na výsledek jejich překladu, a tak nemají rádi, kdyţ by v tom chtěl redaktor něco 

měnit. Proto i v rámci redakce Odeonu mnohdy docházelo k menším neshodám nad určitými 

pasáţemi. Překladatelŧm se to nechtělo měnit, coţ mohlo být i někdy z dŧvodu, ţe redaktor 

navrhoval jinou podobu překladu, nad kterou ovšem samotní překladatelé uţ sami uvaţovali, 

jen ji nezvolili. Proto pak docházelo ke sporŧm, ale František Fröhlich si nevzpomíná na 

případ, kdyby nakonec nedošlo k vzájemné shodě, ať uţ nějakou formou kompromisu, nebo 

tak, ţe jedna ze stran ustoupila ze svého stanoviska. Ani pro jednu ze stran totiţ nebylo 

ţádoucí, aby se celý proces vydání nové knihy zastavil kvŧli jednomu problému na místě. 

Nakladatelství tu knihu uţ chtělo vydat a překladatel či autor za ní chtěli dostat odpovídající 

plat. Proto bylo v zájmu obou, aby se kaţdý problém vyřešil. Ve srovnání s tím František 

Fröhlich zmiňuje, ţe v dnešní době uţ ani mnohá nakladatelství redigování nepraktikují. 

Počítá se s tím, ţe současní autoři píší své knihy na počítači, který jim určitou formu 

korektury textu udělá sám. Jelikoţ František Fröhlich nechce naprosto absolutizovat, tak 

uvádí, ţe to neplatí pro všechna nakladatelství, jelikoţ některá nechávají texty redigovat i 

dnes. Ovšem v tomto případě zase nakladatelství mají většinou externí redaktory. Problémem 

pak je, ţe jelikoţ to jsou externisté, tak nemají velkou vazbu na nakladatelství, které jim tu 

danou práci zadá. Proto se mŧţe často stát, ţe do samotného redigování nejdou s velkým 

nasazením. Pokud musí splnit určitý termín, coţ musí nejspíš ve všech případech, tak pokud 

nestíhají, mŧţe jejich práce dosahovat poněkud niţších kvalit. Samozřejmě záměrně 

neodvedou špatnou práci, ale nejsou motivováni té práci darovat například nějaké hodiny 

navíc, jelikoţ jsou externími pracovníky a jde jim hlavně o výdělek. Proto jsou pak takto 

kontrolované tituly rŧzných kvalit, dokonce i v případě stejného autora a redaktora. Roli pak 

nehraje jen kvalita, ale také kvantita. Šéfredaktor Odeonu Josef Čermák v dříve zmíněné 

citaci sám mluvil o tom, jak v dnešní době si redaktor mŧţe dovolit mít aţ desetkrát víc titulŧ 

za rok, neţ tomu bylo v rámci těch sedmdesátých a osmdesátých let. K tomu tedy samozřejmě 

opět přispělo vyuţívání počítače v rámci všech redakcí, ale svou roli v tom sehrála právě také 

jiţ zmíněná menší pečlivost jednotlivých redaktorŧ. Ti jsou totiţ placeni titul od titulu, a tak je 

v jejich zájmu, aby zvládli redigovat co nejvíc titulŧ ročně, coţ je bohuţel na úkor kvality 

jejich práce. V Odeonu, jak jiţ bylo řečeno, tato fáze, kdy se pracovalo na rukopise, také 

nebyla dokonalá. Plnění termínŧ bylo nutné stejně jako dnes, a tak se mnohdy nepracovalo 

s kaţdým textem tak, jak by bylo potřeba. Z výpovědí jak redaktorŧ, tak překladatelŧ, se ale 

zdá, ţe redakční práce byla v Odeonu skutečně na velmi vysoké úrovni. 
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Pro úplnou přehlednost je moţné redakční přípravu rukopisu pro tisk rozdělit do 

několika fází či úsekŧ. Jakmile se rukopis dostane do rukou redakce nakladatelství, tak se 

pořídí jeho přepis a dojde k lektorskému posouzení rukopisu. Následně redaktor na rukopise 

spolupracuje s autorem, potaţmo překladatelem. Neţ ale dojde ke korekturní fázi, kdy 

jednotliví redigenti kontrolují knihu uţ velmi pečlivě, tak se opět sejde výrobní rada, která se 

následně vysloví ke koncepci obálky. Poté je zvolen výtvarný redaktor, který má přípravu 

tohoto projektu na starosti. Výtvarný redaktor je člověk, který má cit pro design a umění, ale 

nemusí to nutně být přímo umělec. Od toho je v nakladatelství zaměstnán typograf, kterému 

tento projekt výtvarný redaktor zadá. Typograf pak musí představy výrobní rady a výtvarného 

redaktora, jakoţto jejího zástupce, dokázat zrealizovat. S typografem spolupracuje technický 

redaktor, který připravuje podklady pro tiskárnu a případně láme text. Výtvarný redaktor má 

na starosti také ilustrační doprovod knihy apod.
53 Kaţdé nakladatelství mělo i takto 

specializované redaktory. V Odeonu grafický návrh přebalu knihy putoval od výrobní rady, 

přes výtvarného redaktora, typografa, technického redaktora aţ k tiskárnám. Opět se jednalo o 

tradiční a dlouholetou praxí prověřený postup. Samozřejmě se od pŧvodního návrhu výrobní 

rady mohlo nakonec upustit, nebo ho nějakým zpŧsobem upravit. Všichni zmínění redaktoři, 

přes které musel návrh projít se k tomu mohli sami vyjádřit a případně výrobní radě předloţit 

vlastní návrh či nápad. Zdeněk Ziegler, typograf a grafický designér popisuje své začátky 

v Odeonu následovně: „Noční bulváry pro Odeon – to byla moje úplně první kníţka, kterou 

jsem kdy upravoval. Tenkrát se všechno dělalo jinak. Já jsem to hlavně neuměl a připravoval 

vše ručně. Ručně jsem nakreslil i písmo na kniţní obaly. Tenkrát byl v Odeonu takový starší 

pán, pan Šťastný, technický redaktor, který věděl, ţe kdyby se návrh poslal do tiskárny s mým 

předpisem, ţe by to dopadlo špatně. Pomalu mě zaučoval, jak všechno pro tiskaře popsat. 

Tenkrát to probíhalo tak, ţe jste kníţku nejprve odevzdal výtvarnému redaktorovi, který vám ji 

zadal. Poté prošla komisí, která ji buď schválila, nebo neschválila, a pak teprve přišla 

k technickému redaktorovi. Pro mě to byl základní člověk, který zastavil všechny ty hlouposti, 

které jsem udělal z amatérismu, protoţe jsem nikdy předtím typografii nenavrhoval. Pan 

Šťastný byl velice slušný člověk, který mi věnoval hodně času. [...] Něco jiného je písmo potom 

předepsat, protoţe si neumíte dobře představit, jak velkých je 9 nebo 10 bodů. Dnes na 

počítači je všechno jednoduché, tam to okamţitě vidíte. Ale za tím musela být zkušenost, 

člověk se to musel naučit. Ti, kteří absolvovali grafické průmyslovky, tak potřebné věděli, ale 
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já ne. Ale ta cesta k  tomu se to naučit nebyla sloţitá. “
54

 Dle tvrzení Zdeňka Zieglera je 

patrné, jak to tedy v Odeonu fungovalo v rámci kniţní grafiky a ilustrace. Jakmile výrobní 

rada tedy přišla s vlastní představou vzhledu budoucí knihy, tak se obrátila na příslušného 

výtvarného redaktora. Výtvarný redaktor se musel orientovat mezi dostupnými grafiky a 

typografy, podobně jako se šéfredaktor musel orientovat mezi jednotlivými autory. Výtvarný 

redaktor tedy musel vědět, jací lidé jsou k dispozici a znal jejich přednosti a slabiny. Následně 

zvolil grafika, který byl volný a jehoţ výtvarný styl nejvíce odpovídal představám výrobní 

rady. Tento grafik pak na budoucí knize začal pracovat. Jakmile svŧj návrh dokončil, tak ho 

poslal zpět před výrobní radu, která rozhodla, jestli s ním souhlasí a odpovídá to jejím 

představám či nikoliv. Pokud byl návrh schválen, celou věc převzal technický redaktor, který 

tvořil prostředníka mezi grafikem a tiskárnami. Technický redaktor také lámal text knihy, aby 

vytvořil místo pro ilustrace apod. Hlavní náplní jeho práce ovšem bylo připravit úplné 

podklady pro tiskárny. V podkladech tedy bylo všechno, od toho, kde se budou ilustrace 

nacházet po barvu přebalu knihy apod. Samotná typografie, která v sobě obsáhla jak styl 

písma v knize samotné, tak také ozdobný styl na jejím přebalu, byla součástí těchto podkladŧ. 

Podklady měl správně připravovat samotný typograf. Technický redaktor je následně jen 

překontroloval a schválil, případně doplnil o vlastní úpravy. Zdeněk Ziegler ale vzpomíná na 

své začátky v Odeonu, kdy byl přijat jako typograf a vŧbec se nevyznal ve zpŧsobu, jakým 

má svoje návrhy zanášet do daných podkladŧ. Je tedy patrné, ţe Odeon přijímal schopné 

grafiky a typografy, kteří nebyli ovšem nijak zaškoleni pro svou práci v Odeonu a mnohdy 

předem přesně nevěděli, co práce obnáší. Učili se tedy většinou takzvaně „za chodu“. Proto 

Zdeněk Ziegler v dobrém vzpomíná na technického redaktora, pana Šťastného, který se ho od 

počátku ujal a pomáhal mu. Zdeněk Ziegler totiţ z počátku vŧbec netušil, jak má svoje 

představy převést do popiskŧ na podkladech pro tisk. Proto musel své návrhy přímo kreslit na 

přebal knihy, který následně předal právě zmíněnému panu Šťastnému. Ten pak celé jeho 

nákresy převáděl do řádných předpisŧ pro tiskárny. Zdeněk Ziegler nezapomíná poukázat také 

na to, ţe pan Šťastný jako technický redaktor měl po něm všechno jen kontrolovat, kdeţto 

v jeho případě, to musel všechno psát sám, takţe do kaţdé knihy musel investovat mnoho 

svého času. Pan Ziegler mluví o tom, ţe sice jako typograf měl dobrou představivost, díky 

které mohl od ruky načrtnout návrh písma přímo na přebal knihy, ale neměl příslušné vzdělání 

k tomu, aby věděl, jak to převést do předpisu pro tiskárny. Neodhadl kolik bodŧ představují 
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jednotlivá písmena jeho nákresu apod. Srovnání tehdejší práce typografa se současnou prací 

na počítači, kde má člověk automaticky všechny potřebné informace definované a jasně 

viditelné, případně nastavitelné, je aţ nepředstavitelné. Vedle grafikŧ a typografŧ se muselo 

jednat také s ilustrátory jednotlivých knih. V jejich případě měla výrobní rada přesnější 

poţadavky, neţ v případě typografŧ. K tomuto srovnání se Zdeněk Ziegler vyjádřil 

následovně: „Bylo to volné, dostal jsem tenkrát pouze formát. Pak návrh schvalovala komise. 

Tenkrát tam bylo velice slušné prostředí, musím říct, ţe člověka zbytečně netrápili. [...] Tuhle 

moţnost jsem neměl, tu jsem získal aţ mnohem později, teď například v nakladatelství 

Vyšehrad nebo v Aulosu, tam si můţu vybrat i ilustrátora. Ale tenkrát to bylo většinou 

náhodné, a bylo to spíše tak, ţe si ilustrátor vybral vás, ţe chtěl nějaký druh úpravy. Ale já do 

toho tenkrát vstupovat příliš nemohl.“
55 V Odeonu to tedy fungovalo tak, ţe výrobní rada se 

vyslovila pro určitou představu, jak by obal knihy a její celková úprava měla vypadat. 

Představa nebyla vţdy zrovna konkrétní, obzvláště, co se týče typografické úpravy. Jaké by 

v knize měly být ilustrace či jaký obrázek bude na přebalu knihy, v tom mohlo být jasno, ale 

jakým zpŧsobem bude přebal rozvrţen, kde bude název knihy, jakým písmem, barvou, stylem 

apod., to se dle Zdeňka Zieglera mnohdy nechávalo na typografech samotných. Typograf byl 

informován, co všechno se bude na přebalu knihy nacházet, případně o jakou ilustraci bude 

přebal doplněn. Na něm pak bylo, aby přišel s návrhem, jakým stylem písma to bude psáno, 

jaké bude jeho barevné rozpoloţení v porovnání s okolím a tak dále. Typograf na tom 

pracoval a vytvořil koncept, který pak před výtvarného redaktora putoval zpátky k výrobní 

radě, která ho buď schválila, nebo k němu měla nějaké připomínky. V obou případech se 

koncept vrátil k typografovi zpět a na něm nyní bylo, aby vypracoval předpis pro tiskárnu. 

Rychlost této fáze závisela čistě na zkušenostech jednotlivých typografŧ. Pokud v tom totiţ 

nebyli zkušení, tak jim musel, jako tomu bylo v případě Zdeňka Zieglera, pomáhat technický 

redaktor. Jakmile byl předpis dokončen, tak tím byla typografova práce hotova a díla se ujal 

daný technický redaktor, který dále spolupracoval s rŧznými grafiky a ilustrátory, ale také na 

budoucí knize pracoval sám. Pro lepší pochopení určité hierarchie a spolupráce Zdeněk 

Ziegler uvádí, ţe v Odeonu to fungovalo tak, ţe si ilustrátor, který byl výtvarným redaktorem 

zvolen, aby na knize pracoval, často k sobě sám vybíral daného typografa. Měl totiţ jasnou 

představu, většinou jiţ schválenou, jak bude přebal vypadat, a tak sám věděl, jaký typ písma a 

úpravu by si ke své ilustraci přál. Pro srovnání pan Ziegler zmínil, ţe v dnešní době uţ tento 

postup nemá všude striktně tuto podobu. Dnes uţ není neobvyklé, ţe by tomu bylo naopak, 
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tedy, ţe by si typograf mohl k sobě zvolit určitého grafika či ilustrátora. Záleţí uţ tedy spíše 

na tom, kdo má o podobě díla jasnější představu. Dříve bylo spíše záleţitostí výrobní rady a 

hlavně výtvarného redaktora, kdo bude na díle pracovat. Dle Zieglerova tvrzení lze ale také 

usoudit, ţe poměry v Odeonu byly vcelku klidné a nikdo na grafiky a ilustrátory, aţ tak 

netlačil. Jakmile byl tedy návrh hotov, schválen výrobní radou i technickým referentem a 

převeden do předpisu pro tiskárny, tak se zrealizoval. Vyrobil se zkušební obal knihy, který 

pak posoudila opět výrobní rada. Ta buď souhlasila, nebo si vyţádala nějaké úpravy. Pokud 

souhlasila, tak byla tato přípravná fáze u konce. Přebal knihy měl uţ připravenou svou 

oficiální podobu.  

Následovala fáze dŧkladných stránkových korektur. Zde uţ šlo skutečně o pečlivou 

kontrolu textu a následné opravení pokud moţno všech chyb a nepřesností. V této fázi opět 

plné spolupracoval redaktor s autorem díla či s jeho překladatelem v případě díla 

zahraničního. Korekturu textu dělali oba a v případě, ţe text obsahoval mnoho chyb, které 

bylo třeba opravit nebo změnit, tak mohl být vyţádán dodatečný náhled. Text pak mohl 

redigovat i další redaktor.
56 Na redigování pro Odeon vzpomíná redaktor a hispanista Josef 

Forbelský: „Pro mě to znamenalo, ţe jsem se od jazykové výuky víc posunul k literatuře. 

Musel jsem si však zvykat na odlišný pracovní pořádek a na redaktorskou „úředničinu“, 

spočívající především v několikerém čtení korektur. Tak se stávalo, ţe publikovanou knihu 

jsem přečetl aţ čtyřikrát, pětkrát a tím důkladně pronikl do textu.“
57

 Josef Forbelský 

vzpomíná, jak bylo v redakci Odeonu v této fázi typické, ţe se korektury četly několikrát, aby 

daný redaktor náleţitě pronikl do textu budoucí knihy, a také aby byla větší jistota, ţe nedošlo 

k přehlédnutí nějaké problémové pasáţe. Na redigování v Odeonu vzpomíná také 

překladatelka a redaktorka Věra Šťovíčková-Heroldová: Tehdy se redigovalo velmi precizně, 

protoţe státní nakladatelství měla dost peněz na to, aby platila redaktory. A ti redaktoři, kdyţ 

uţ byli redaktory, tak redigovali. Dnes si zdaleka ne všechna nakladatelství vydrţují vlastní 

redaktory, často se zadává práce externě, a to se pak výsledky výrazně liší, je to vţdycky sázka 

do loterie. Mimo jiné chybí kontakt, který míval překladatel s redaktorem, coţ někdy není ku 

prospěchu kníţky.“
58 Věra Šťovíčková-Heroldová zde popisuje svou zkušenost s redakcí 

v Odeonu a velkou zásluhu, v porovnání se současnou situací v nakladatelstvích, přičítá opět 

tomu, ţe Odeon byl státním nakladatelstvím, a tak měl dostatek prostředkŧ, aby mohl platit 
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kvalitní zaměstnance, v tomto případě kvalitní redaktory. Ti poté, jelikoţ za to byli placeni, 

odvedli velmi pečlivě svou práci a postarali se o to, aby knihy vycházely bez chyb, tedy v co 

moţná nejlepší kvalitě. Sama bývalá redaktorka Odeonu ale nezapomíná na to, jak byl také 

dŧleţitý vztah a spolupráce mezi redaktorem a samotným překladatelem. Součástí této fáze 

mimo jiné byla příprava rejstříku. Rejstřík samozřejmě neobsahovala kaţdá kniha, ale pokud 

se jednalo o literaturu faktografickou, tak rejstřík nemohl chybět. V tom případě ho 

připravoval převáţně redaktor, kterému mohl asistovat autor díla. Tvorba rejstříku si opět 

vyţádala podrobné čtení textu, jelikoţ se muselo po jednotlivých údajích v rejstříku pátrat 

v rámci textu knihy. Jakmile byly předem dané a vymezené pojmy vypsány a doplněny o čísla 

stránek, tak byl rejstřík hotov. Podobně se mohl dodělat ještě obsah knihy, opět ve spolupráci 

s autorem. Dále se musela dořešit otázka moţného doslovu či předmluvy, kterou kniha mohla 

obsahovat. Časté to bylo u zahraničních knih, kde redaktor, překladatel či někdo jiný 

popisoval československému čtenáři, jaké dílo vlastně drţí v ruce a jaký byl jeho význam 

v rámci domácího prostředí autora. Faktografická díla mohla být v předmluvách a doslovech 

doplněna o informace, která z textu přímo nevyplývají, ale k jeho pochopení jsou zásadní. 

 

3. 4. Výroba knih 

Jakmile byly všechny přípravné fáze hotovy, korektury a úpravy dokončeny, tak se 

sešla výrobní rada. Ta musela stanovit náklad knihy, datum, kdy by měla jít do prodeje, a také 

doporučenou cenu knihy. Všechny typografické práce a úpravy byly organizačně a finančně 

zajištěny. Z přípravné fáze, kdy se neustále pracovalo s rukopisem, na kterém se dělal rŧzný 

počet úprav, se plynule přešlo do fáze výrobní.
59

 Vzhledem k tomu, ţe jiţ dříve bylo řečeno, 

ţe Odeon byl státním nakladatelstvím, tak se mŧţe zdát divné, ţe by si výrobní rada musela 

dělat tak velké starosti s nákladem knih a jejich následnou cenou. I přes státní fundace ale 

ekonomika v rámci Odeonu hrála svou roli. Více k tématu se vyjadřuje bývalý šéfredaktor 

Odeonu Josef Čermák: „My jsme samozřejmě měli také svou ekonomiku, dneska se zdá, ţe 

tenkrát jako ta ekonomika nebyla problémem, ale ona byla. Museli jsme také počítat, ţe ano. 

Já jsem měl vţdycky takovou představu, ţe jedna ta detektivní trojka [detektivní trilogie] 

unese deset básnických sbírek. A druhá věc je, my jsme vydělávali velmi slušné peníze, jako 

státní podnik, ale z toho se financovalo zdravotnické a technické nakladatelství, takţe ono to 

[bylo jiné]. Ta ekonomika, já nevim, ve srovnání s dneškem to nebyly ţádné problémy.“
60
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Josef Čermák v poslední větě, tedy potvrzuje, ţe ekonomická situace Odeonu se nedá se 

situací novodobých nakladatelství srovnat. Výrobní rada sice byla také nucena počítat a 

plánovat předem, ale mohla si dovolit udělat více chyb, neţ je tomu v případě soukromých 

nakladatelství. V případě Odeonu byl stejně, jak uţ bylo téţ zmíněno, většinový odbyt předem 

státem zajištěn. Nešlo ale jen o odbyt, jelikoţ tím byl respektive zajištěn také vysoký zisk 

nakladatelství. Josef Čermák ale připomíná, ţe stát nechával takto částečně peníze kolovat 

skrze ekonomiku nakladatelství, jelikoţ poskytl nakladatelství peníze na akvizici a vydání 

nových titulŧ, pro které následně zajistil také odbyt, čímţ pro nakladatelství získal vysoký 

zisk, který ale byl z větší části vyuţit zase státem. Čermák říká přímo jasný příklad, kdy stát 

vyuţil zisku nakladatelství k tomu, aby z něj financoval zdravotnické a technické 

nakladatelství. Jinými slovy stát vyuţil zisku Odeonu k financování jiných státních 

nakladatelství, která takový odbyt neměla, tedy nebyla natolik výdělečná, jako Odeon. Dalším 

příkladem vyuţití kapitálu Odeonu bylo, jak zmínila Eva Kondrysová, ţe za něj byl postaven 

dŧm pro zaměstnance Odeonu. Aby ovšem nevznikla mylná představa, ţe měl Odeon všechno 

státem kryté, mohl si dovolit vydat cokoli v libovolných nákladech, tak Josef Čermák mluví o 

tom, ţe i Odeon měl svou ekonomiku, kterou se redakce musela zabývat. Odeon měl ve 

společnosti vypracovanou dobrou pověst, a tu si chtěl udrţet. Proto byla snaha pro 

nakladatelství sehnat samá kvalitní díla. Stejně tak si nakladatelství nemohlo dovolit vydat 

nějaké novější dílo v ohromných nákladech, které by nebyla šance prodat. Je sice pravda, ţe 

většinu knih, od nich přebíral Kniţní velkoobchod, ale počítalo se s tím, ţe toho také většinu 

prodá. Stát by nestál o to, aby na nějakém díle prodělal plno peněz. Proto se i v rámci státního 

nakladatelství Odeon muselo přemýšlet ekonomicky. Jako příklad uvádí Josef Čermák vlastní 

strategii, tedy ţe operoval s předpokladem, ţe jedna kniţní trilogie s detektivním námětem je 

schopná svým ziskem z prodeje pokrýt zisk z prodeje aţ deseti básnických sbírek dohromady. 

Jinými slovy ve svých předpokladech pracoval s určitou znalostí trhu a potencionálních 

kupcŧ/čtenářŧ. I kdyţ je člověkem se vztahem ke klasické lyrické literatuře, tak moc dobře 

věděl, ţe obecně mnohem populárnější budou knihy s detektivní zápletkou. S tím následně 

také pracoval. Na druhou stranu věděl, ţe kdyţ v rámci Odeonu vyjde další podobná 

detektivka, tak si mŧţe dovolit zkusit vydat další z básnických sbírek, které měl v plánu uţ 

nějakou dobu vydat. Akvizice nového rukopisu samozřejmě ve většině případŧ vedla k jeho 

vydání, ale v případě děl klasických, tomu tak vţdycky nebylo. Více o tomto tématu řekl 

Josef Čermák: „Čili my jsme tenkrát spěchat moc nemohli, nebo spíše nemuseli, protoţe nebyl 

problém knihy opatřit a napsat, ale vyrobit. Ta výroba to...my jsme tam měli takzvaný urnový 

háj, tam odpočívaly rukopisy, na které se nedostalo delší dobu, zejména pokud to byly nějaké 



46 
 

náročnější věci s obrazovými přílohami a tak.“
61 Josef Čermák zde naráţí na zajímavou 

problematiku, kdyţ říká, ţe bylo největším problémem knihu vyrobit, nikoliv získat, přeloţit a 

tak dále. Dŧkazem tohoto problému je ten takzvaný urnový háj, o kterém Čermák mluví, tedy 

skupina rukopisŧ, které mohly projít takřka celým procesem, ale z nějakého dŧvodu nebyly 

vydány. Dŧvodŧ mŧţe být hned několik. V první řadě mohlo jít o dŧvody politické, k čemuţ 

se ještě vrátíme později. Dále se mohlo jednat o strategický tah, související s marketingem. 

Jinými slovy se u daných rukopisŧ mohlo čekat na správnou či lepší chvíli, kdy je 

nakladatelství nechá vydat pro čtenáře. Mohly také čekat, aţ spolu s nimi bude moci vyjít také 

dílo, které má mezi čtenáři větší šanci na úspěch, jako tomu bylo v případě trilogie 

detektivních románŧ, o čemţ byla řeč dříve. Josef Čermák sám naznačuje, ţe hlavním 

dŧvodem byla „náročnost“ daných titulŧ. Tím tedy myslí nejen náročnost samotné tématiky 

knihy, ale převáţně náročnost knihy na výrobu. Problémem tedy byly knihy vyţadující větší 

mnoţství ilustrací, například knihy o fotografech či malířích, které si vyţadovaly ilustrovaný 

doprovod. Podobné knihy pak většinou končily právě jako součást „urnového háje.“  

Další zajímavou otázkou, týkající se výroby, je náklad knih. V rámci Odeonu ho 

stanovila výrobní rada, s tím ţe měla rŧzná omezení ze strany státu, viz dále v příslušné 

kapitole. Na otázku, zdali byl počet výtiskŧ stejný u všech knih stejného ţánru či byl stejnou 

měrou regulován státem v případě všech titulŧ odpověděl bývalý šéfredaktor Odeonu Josef 

Čermák následovně: „Né, vůbec né. To bylo podle poptávky. Naše propagační oddělení to 

normálně zjišťovalo, ale samozřejmě, ţe na to nebyly přesné odhady jako jsou dneska. Dneska 

to sledují. Tenkrát to tak nebylo. Taky jsme se kolikrát jako zmýlili, ale tak plus mínus. 

Redaktor ten by vţdycky chtěl všechno tak v padesáti tisících, ţe ano. No a pak se zjistilo, ţe 

to byli většinou nadšenci. Já jsem měl největší problém s těmi lidmi, kteří dělali ty malé 

literatury, třeba Balkán. Oni měli neustále zásobu i vynikajících děl, a kdyţ to potom [na trhu 

neuspělo], i bohuţel někdy nespravedlivě, protoţe také kdyţ lidé četli nějakého „oviče“ a tak, 

tak uţ to [byl problém].“
62

 Je tedy patrné, ţe náklad knih se organicky upravoval podle 

poptávky. To bylo tedy jednodušší u kniţních trilogií, jako byly dříve zmíněné detektivní 

romány. Tam bylo snadné vysledovat, jaký měly na trhu úspěch. Podle toho se pak, stejně 

jako je tomu v dnešním případě, mohl náleţitě uzpŧsobit náklad těch následujících titulŧ. 

Dalším orientačním bodem byly edice, o kterých ještě bude také řeč. Všechny byly nějak 

ţánrově specifikovány, a tak se dalo předpokládat, ţe pokud nejúspěšnější a nejlépe 

prodávané tituly pochází z jedné edice, tak se Odeonu vyplatí do této edice nejvíce investovat. 
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Nemusel se upravit jen náklad dalších knih ze stejné edice, ale mohlo to mít vliv také uţ na 

samotnou akvizici nových titulŧ, i kdyţ opět v menší míře, neţ je tomu u současných 

nakladatelství. Dle Josefa Čermáka měl tedy Odeon své propagační oddělení, které vyjma 

propagace jednotlivých nových titulŧ vysílalo určité „sondy“ do společnosti a zjišťovalo, co 

se lidem líbí, a co byl mohlo mít úspěch. Vytvářely se určitě odhady, které se svou přesností 

nemohou rovnat s technikami sledování trhu, které fungují v soudobých nakladatelstvích. 

Proto také Josef Čermák podotýká, ţe se jim mnohdy stalo, ţe jejich odhad byl nesprávný, 

coţ znamená, ţe vyšel buď příliš malý náklad, který nevystačil poptávce, nebo spíše, ţe byl 

náklad zbytečně velký a všechny knihy pak nebylo moţné rozprodat. Pan Čermák zmínil, ţe 

kaţdý redaktor chtěl většinou všechno nejlépe v nákladu padesáti tisíc výtiskŧ, coţ bylo 

mnohdy přemrštěné číslo. Obzvlášť v případě knih, které redaktor pro Odeon sám získal, tedy 

buď to byla díla klasické literatury, ke kterým měl redaktor vztah, nebo to byla díla, u kterých 

se redaktor zasadil o jejich vydání v Odeonu. Redaktor pak k danému dílu mohl mít osobní 

vztah, a proto mu mohlo dělat problém samotný náklad knih posoudit optimisticky. Měl pak 

častokrát snahu dané dílo chtít vydat ve zbytečně rozsáhlém nákladu. Bylo pak na výrobní 

radě, aby daného člověka přesvědčila o tom, ţe by dílo nemuselo sklidit aţ takový úspěch 

mezi čtenáři, jaký by si on přál. Stále je ale dŧleţité mít na paměti, ţe Odeon byl státním 

nakladatelstvím. Proto nabízím srovnání, ţe kdyţ soukromé nakladatelství udělá podobnou 

chybu v úsudku a vydá knihu v hodně přehnaně vysokém nákladu, tak na tom tratí zisk, coţ 

ho mŧţe stát jeho samotnou existenci. Oproti tomu státní nakladatelství Odeon si podobnou 

ztrátu, pokud k ní nedocházelo příliš často a nebyla příliš vysoká, mohlo dovolit, jelikoţ mělo 

zajištěný odbyt a díky své podřízenosti státu také určitou „jistotu přeţití“. Josef Čermák 

připomíná ještě jeden dŧleţitý příklad, související s problematikou nákladu knih. Mluví o 

redaktorech, kteří měli v Odeonu na starosti ty takzvané malé literatury. Byla to tedy většinou 

literární díla z rŧzných zemí, které na československém trhu neměli příliš velké zastoupení. 

Proto bylo těţké pro takovou knihu zajistit dostatečný odbyt. Redaktoři, jak jiţ bylo řečeno, to 

viděli jinak, jelikoţ byli přesvědčeni, ţe kniha je velmi dobrá, ale mnohdy zapomínali na to, 

ţe to samo o sobě knize nezajistí úspěch mezi čtenáři. Podobné tituly to pak měly sloţité, aby 

se mezi běţně prodávanou literaturou mohly prosadit. Josef Čermák proto vzpomíná, ţe s tím 

byl problém a redaktoři, kteří byli hrdí na svou práci neustále před výrobní radu přinášeli 

nové a nové tituly dané literatury. Pak bylo na šéfredaktorovi, aby redaktora v tomto ohledu 

nějak omezil, jelikoţ podobných děl nebylo ţádoucí vydat ročně příliš. Jako příklad malé 

literatury uvádí Čermák balkánskou literaturu. Tam ovšem, jak sám doplňuje, fungovalo ještě 

politické hledisko. O pŧsobnosti státní politiky v Odeonu budeme mluvit ještě později, ale zde 
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pro doplnění souvislosti je třeba zmínit, ţe balkánská literatura byla problémem hlavně 

v případě, ţe pocházela z Jugoslávie. Vztahy Sovětského svazu a Jugoslávie nebyly vřelé od 

dob stalinismu, kdy se Josip Broz Tito začal svou zahraniční politikou vzdalovat od ideologie 

Sovětského svazu, coţ vyústilo v úplný odklon Jugoslávie od Sovětského svazu. Výsledkem 

toho si Jugoslávie získala v rámci Východního bloku pověst jakéhosi mezistupně mezi 

Východem a Západem.
63

 Proto čtení přímo jugoslávské literatury mohlo být problémem. 

Západní literatura se brala trochu jinak, jelikoţ šlo o to, aby si lidé udrţeli v rámci kultury 

krok se Západem, ale jugoslávská literatura pŧsobila, i kdyţ většinou neprávem, aţ 

„kontrarevolučně“ a měla špatnou pověst. Proto se jí někteří lidé báli kupovat, a tak nebyla na 

trhu příliš úspěšná. Literatura to ovšem byla vcelku vysoce kvalitní, jak říká sám Josef 

Čermák, ale pro lidi mohlo být nebezpečné ji číst. Proto raději zvolili něco jiného. I kdyţ tedy 

z této oblasti přicházela stále nová a nová díla, tak pokud vŧbec v Odeonu vycházela, tak 

v menších nákladech. 

Jakmile byl náklad dané knihy výrobní radou pevně stanoven, vyřešila se otázka 

doporučené ceny knihy a stanovil se datum, kdy měla kniha jít do prodeje, tak přešla veškerá 

práce do rukou výrobního referenta. Ten byl o všech detailech informován výrobní radou a 

začal jednat s tiskárnami. Jakmile se zástupcem tiskáren projednal všechny jednotlivé kroky, 

tak nakladatelství uzavřelo s tiskárnami smlouvu. Tiskárny poté nakladatelství dodaly náhled 

či ukázku toho, jak bude dílo při vydání vypadat. Tento náhled byl posouzen technickým 

referentem, případně výrobní radou, a pokud byl na náhled kladný ohlas, tak došlo 

k provedení takzvaných imprimatur, neboli souhlasu s přesunem díla do tisku.
64 Náhled byl 

tedy odsouhlasen lidmi z Odeonu a tiskárny byly informovány výrobním referentem, ţe 

mohou začít pracovat. Na samotný proces výroby knih v rámci Odeonu vzpomíná také 

redaktorka a překladatelka Eva Kondrysová: Ano, mohli jsme se věnovat redakční práci, ale 

na rozdíl od dneška byla technika výroby kníţek mnohem a mnohem horší. Za svůj ţivot jsem 

přečetla tuny špatně vytištěných korektur. Výroba knihy trvala rok, museli jsme se vejít do 

přiděleného mnoţství papíru a do přidělených tiskárenských kapacit. To jsou věci, se kterými 

dneska nikdo nemusí počítat.
65 Zde je nutné si všimnout, ţe Eva Kondrysová zde říká, ţe 

přečetla mnoho špatně vytištěných korektur. Nemluví tedy o tom, ţe by to byly nedostatečně 

redigované texty, ale ţe kvalita tisku byla velmi nízká. Dále celý proces srovnává se 

současnou situací a zmiňuje hned několik zajímavých problémových oblastí. Prvním 
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problémem podle ní bylo, ţe výroba knihy trvala rok. Zde Eva Kondrysová zaokrouhluje, 

jelikoţ to u kaţdého titulu nebylo stejné, a také je nutné si uvědomit, ţe má na mysli celý 

proces vydání nové knihy, uţ od práce s rukopisem. Nemluví tedy jen o fázi, kdy se čeká na 

tiskárny. Dalším problémem byly dle Evy Kondrysové tiskárenské kapacity, do kterých se 

nakladatelství s daným titulem muselo vejít. To uţ tedy problém je, ale dá se vyřešit 

dodatečným dotiskem či druhým vydáním knihy. Mŧţe totiţ dojít k tomu, ţe je poptávka po 

knize natolik vysoká, ţe jí nakladatelství, či spíše tiskárny, nejsou schopny pokrýt. V tomto 

případě to Odeon řešil i tímto zpŧsobem. Poslední zmíněnou problematikou je příděl papíru. 

Před rokem 1989 to totiţ fungovalo tak, ţe jednotlivá státní nakladatelství měla kaţdý rok 

direktivně přidělené mnoţství papíru.
66

 To problém být mŧţe, ale i nemusí, v závislosti na 

velikosti nakladatelství a mnoţství přiděleného papíru. Sám bývalý šéfredaktor Odeonu Josef 

Čermák vzpomíná, ţe pro Odeon nebyl příděl papíru rozhodně velkým problémem. „To ono, 

ten papír nebyl tou hlavní věcí, hlavním problémem byla kapacita tiskáren a vybavení. My 

jsme třeba vydali některé knihy vynikající, ale kdyţ jsme s nimi jezdili do světa na veletrhy, 

tak prostě to byly chudobky po stránce vybavení, papír nebyl kvalitní, ţe ano, protoţe na ty 

nejzávaţnější věci se papír musel dováţet, obyčejně z Finska a odněkud. Takţe to byl jeden 

problém a druhý problém byl, ţe tenkrát třeba tady nebyl barvotisk, ţe ano, dostatečně, takţe 

počet barevných vyobrazení v knize to byl problém. Takţe ti Rembrantové a Matisové bývaly 

v černobílým tom [vydání]. Takţe tyto problémy tam byly, ale jinak tedy ţe by to nějak příděl 

papíru usměrňoval, to ne.“
67

 Josef Čermák tedy mnohem větší dŧleţitost přikládá 

problematice kapacity tiskáren. Oproti tomu mnoţství přiděleného papíru nepovaţuje za větší 

problém. Zmiňuje ale oblast, kterou Eva Kondrysová opomněla, a to vybavení tiskáren. Papír 

tedy byl problematický, ale nikoliv ani tak jeho mnoţství, nýbrţ jeho kvalita. Josef Čermák 

zmiňuje, ţe pokud měl Odeon snahu něco vydat na skutečně kvalitním papíře, tak musel být 

dováţen aţ z Finska. To nebyla levná záleţitost, takţe k tomu nedocházelo příliš často. Proto 

také na světových veletrzích literatury na tom Odeon nebyl nejlépe, a to čistě z dŧvodu 

nekvalitního vybavení knih. Mohla to být výborná díla s chytře promyšleným přebalem, ale 

kvalitou papíru a ilustracemi v knize mnohdy zaostávala za zahraničními tituly. Druhým 

problémem, který Josef Čermák zmiňuje, je nedostatečný barvotisk pro potřeby Odeonu. 

Knihy, které měly mnoho ilustrací, byly tedy pro Odeon v této době velmi neţádoucí. Buď 

končily v jiţ zmíněném takzvaném urnovém háji, nebo musely vyjít v černobílém vydání. 
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Byly samozřejmě knihy, kterým by černobílé ilustrace příliš neuškodily, ale rŧzná díla o 

malířích, doprovázená ukázkami jejich tvorby, by tím byla prakticky znehodnocena. Pokud 

tedy takové knihy vŧbec vycházely, tak jich nemohlo vyjít příliš, právě kvŧli nedostatečnému 

barvotisku. To byly tedy hlavní problémy, které se v Odeon vyskytovaly v souvislosti 

s tiskárnami a vydáváním nových knih. Na jeden trochu jiný problém, který mohl nastat 

vzpomíná překladatel a hispanista Josef Forbelský, kdyţ se s pomocí překladatele a básníka 

Josefa Hiršala snaţil vydat dílo Samoty
68
. „Text byl vysazený v tiskárně Orbis na 

Vinohradech, jeli jsme ho tam s Hiršalem zkontrolovat. Josef se vášnivě osopil na tiskaře 

kvůli průtahům a zařídil u ředitele Odeonu Jana Řezáče, proţívajícího poslední dny ve svém 

úřadě, aby se věc pohnula. Sazbu tedy převáţeli do Vimperka, kde měla být kniha vyrobena. 

Cestou na kamionu ji však rozházeli, jak o tom přišla alarmující zpráva do Prahy. Hiršal 

zoufale ţádal Odeon, ať nám poskytnou tatru s řidičem, abychom zajeli na Šumavu a dílo 

zachránili. Kdyţ jsme dorazili do zasněţeného Vimperka, vedení tiskárny nám oznámilo, ţe 

termín je kritický, protoţe Vánoce jsou za dveřmi a zaměstnankyně pečou cukroví. Nicméně 

naše osobní intervence byla účelná a Samoty zachránila. Vyšly v roce 1970, potichu a bez 

prezentací.“
69 Josef Forbelský tedy vzpomíná, jak v tomto případě byl proces jednání 

s tiskárnami velmi zdlouhavý, a tak bylo třeba zajít za ředitelem Odeonu, který pak vzal 

situaci do vlastních rukou a ze své pozice byl schopen zajistit, aby byl celý proces urychlen. 

Tím ale problémy teprve začaly, jelikoţ při převozu do Vimperka, kde byly tiskárny, došlo 

k rozházení budoucí knihy. Tiskárny samozřejmě nebyly součástí nakladatelství. Odeon si byl 

schopen zajistit tisk jiţ dříve zmíněného náhledu na podobu budoucí knihy, ale samotný tisk 

knihy uţ ve velkém nákladu probíhal v externích tiskárnách, které se nejen nenacházely 

v budově nakladatelství, ale ani v Praze či okolí. Veškerá dokumentace od typografa, 

výrobního redaktora a dalších, která byla schválena výrobní radou a doplněna o daný náhled 

či zkušební výtisk, se tedy převáţela do těchto externích tiskáren. Právě při tomto převozu 

došlo k pomíchání a rozházení tohoto výtisku díla Samoty. Josef Hiršal s Josefem Forbelským 

byli tedy odhodláni se do Vimperka vydat a celou věc dát do pořádku. Odeon jim zapŧjčil vŧz 

s řidičem, aby se tam mohli dopravit. To se jim podařilo, dané dílo skutečně do pořádku dali a 

ve Vimperku jim bylo řečeno, ţe termín vydání asi stejně nebude dodrţen, jelikoţ jsou 

Vánoce a zaměstnankyně tiskárny mají plné ruce práce s pečením cukroví, takţe nemají tolik 

času, aby stihly splnit zadaný termín. I otázka pečení cukroví, která takto vypadá jako činnost 
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s vytištěním knihy naprosto nesouvisející, mohla být pro Odeon a včasné vydání dané knihy 

velkým problémem. Překladatelé zmíněné knihy museli osobně dohlédnout na to, aby všichni 

dělali svou práci a kniha skutečně stihla vyjít v určeném termínu. I přes jejich velkou snahu, 

která byla rozhodně nad rámec jejich pracovních povinností, ale podle Josefa Forbelského 

kniha nakonec vyšla bez prezentace i jakékoliv formy reklamy, takţe si jí málokdo vŧbec 

všiml. Propagace totiţ pro Odeon a nakladatelství vŧbec hrála velmi zásadní roli.  

 

3. 5. Marketingová příprava a propagace titulŧ 

I přes uţ několikrát zmíněné srovnání soudobých nakladatelství s Odeonem z období 

normalizace se k němu musím i v této fázi vrátit. Soudobá nakladatelství, která jiţ nejsou 

státní, přeţívají čistě na základě zisku, získaného prodejem knih. Proto je pro ně propagační 

fáze ţivotně dŧleţitá. Odeon, který státním nakladatelstvím byl, fungoval skrze peníze od 

státu a jeho zisk si stát z velké části bral zpátky a nějak účelně vyuţíval. Odbyt a prodejnost 

jednotlivých děl měla pro Odeon ale také hodnotu z hlediska určitého zadostiučinění pro 

celou redakci, která na jednotlivé knihy vynaloţila mnoho úsilí. Proto tedy i v Odeonu byla 

propagační fáze dŧleţitá. Bylo na nakladatelství, aby si vytvořilo optimální podmínky pro 

prodej kaţdé své knihy. Mimo to musel jednat Odeon se skladníkem, který jim zajistil 

umístění čerstvě vytištěných knih ve skladišti. Zároveň s tím uţ probíhala propagační fáze. 

Kaţdé nakladatelství má své propagační pracovníky, jejichţ úkolem bylo udělat novým 

titulŧm kvalitní reklamu. Aby toho dosáhli, měli v popisu práce zajišťovat styk s rŧznými 

novinami, časopisy a podobně.
70

 Na propagační oddělení Odeonu vzpomíná bývalý 

šéfredaktor Josef Čermák: „Jakým [zpŧsobem] se dělala reklama? No né podívejte se, my 

jsme měli, tady pozor, tak tohle byla redakce, ta byla ve dvou patrech, třetí patro byla výroba 

ekonomického oddělení, a potom bylo propagační oddělení. Tam třeba ten Viktor Šlajchrt, 

kterého asi znáte, teď píše, ten tam byl. [...] Propagační oddělení ţe ano, dělalo tu [reklamu], 

ale ono to ani velkou reklamu nepotřebovalo, ţe ano. Spíš šlo o to, aby to bylo pravdivé, ţe 

ano. Já jsem míval tak jednou za dva měsíce, jsem svolával tisk a informoval jsem je o tom, co 

se tam připravuje, nebo co se tam dělá, to jsme měli na to sál, ţe ano. Ty lidi tam chodili, 

třeba Josef Chuchma, ten měl nejvíc otázek tenkrát.“
71

 Propagační oddělení tedy mělo své 

vlastní patro v rámci budovy nakladatelství. Josef Čermák vzpomíná, ţe Odeon měl sál, kam 

se svolávali novináři a zástupci tisku. Odeon přibliţně jednou za dvě měsíce uspořádal 
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tiskovou konferenci v dnešním slova smyslu, kde byli zástupci tisku informováni, jaké nové 

tituly Odeon připravuje a co od nakladatelství mohou čtenáři v nejbliţší době čekat. To sice 

zajišťovalo propagační oddělení, ale s novináři uţ pak jednal šéfredaktor. Byl to šéfredaktor, 

kdo prezentoval budoucí plány nakladatelství. Propagační pracovníci také zajišťovali a 

domlouvali psaní recenzí a kritik na jednotlivé tituly. V roce 1971 se samotný bývalý ředitel 

Jan Řezáč do Odeonu vrátil a nějakou dobu pracoval právě v rámci propagačního oddělení. 

Celé oddělení dlouhou dobu řídil Miroslav Burkoň. V rámci propagace zaloţil Odeon také 

několik nakladatelských periodik, jejichţ jediným účelem bylo propagovat nová díla, která 

v Odeonu vycházela. Jednotlivé bulletiny vycházely obvykle s dvouměsíční, případně 

trojměsíční, periodicitou. Od roku 1955 Odeon vydával bulletin pod názvem Krásná 

literatura, který byl roku 1966 přejmenován na Novinky Odeonu.
72

 Jednalo se o většinou 

čtyřiadvaceti stránkový informační a propagační časopis, který vycházel jako dvouměsíčník a 

aţ v posledních letech se stal čtvrtletníkem. Odeon ho vydával aţ do roku 1976. V kaţdém 

čísle si čtenář našel ukázky z připravovaných nových titulŧ, informace o autorech děl, 

mnohdy také úryvky z doslovŧ, nebo ukázky ilustrací. V kaţdém ročníku vycházel kompletní 

anotovaný ediční plán Odeonu a Klubu čtenářŧ. Autory článkŧ, které byly mnohdy podepsány 

šiframi nebo vŧbec, byli redaktoři z Odeonu, překladatelé, ilustrátoři či editoři. V ročníku 

1970 vycházely ukázky z rukopisu Evy Petrové a Jiřího Kotalíka o Skupině 42. Ročník 1970-

1971 přinášel seriál Výtvarník a kniha, který pojednával o předních českých graficích a 

ilustrátorech, které tak představoval veřejnosti.
73

 Od roku 1969 aţ do roku 1990 vycházel 

informační a propagační bulletin s názvem Kurýr Odeonu. Vycházel z počátku dvakrát ročně, 

později i třikrát. Distribuovaný byl zdarma a to všem členŧm Klubu čtenářŧ, ale i dalším 

zájemcŧm o knihy Odeonu. Název byl menší připomínkou časopisu Odeon-Literární kurýr, 

který v letech 1929-1931 vydávalo Fromkovo nakladatelství Odeon. Časopis opět uveřejňoval 

informace o aktuální produkci nakladatelství, medailonky autorŧ, anotace nových knih, 

ukázky z produkce, včetně ilustrací, ale také rŧzné výhledové články od redaktorŧ, 

odpovědných za jednotlivé ediční řady Odeonu. Další novinkou byly rŧzné příspěvky o 

zahraničních literaturách. Autory článkŧ byli opět převáţně redaktoři Odeonu a překladatelé. 

V souhrnných článcích byly dokonce zhodnoceny výsledky dosavadních edičních řad, a také 

byly představeny řady nové. Postupem času v prŧběhu 70. let, ale časopis ztrácel na 

nápaditosti a propracovanosti, aţ se z něj stal nakonec jen propagační leták. Dokonce i 
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vzhledová a výtvarná stránka časopisu postupně upadala. V prŧběhu let 80. došlo k jakémusi 

zlepšení, ale pŧvodní kvality jiţ Kurýr Odeonu nikdy nedosáhl. Postupem času dokonce 

klesal také počet stran časopisu. Na počátku měl časopis dvaatřicet stran, ale od 70. let jiţ jen 

dvanáct stran. Časopis obsahoval rubriku s názvem Píše se o knihách Odeonu, kde byly citáty 

z kritických ohlasŧ z novin apod. na jednotlivá díla.
74

 V neposlední řadě je třeba zmínit také 

nepravidelně vycházející kontinuálně číslovaný propagační leták s názvem Ruská a sovětská 

literatura v Odeonu, který vycházel od roku 1972. během své existence také samotný Klub 

čtenářŧ vydával rŧzné časopisy a letáky. Za zmínku stojí například čtyřdílný Magazín Klubu 

čtenářů, který vycházel mezi lety 1969 a  1970.
75 Nebyla to tedy jen propagace celkově, ale i 

podobné propagační letáky a časopisy hrály opravdu významnou roli a pro rŧzná díla mohly 

být naprosto zásadní nadějí na úspěch mezi čtenáři, kteří by se jinak o daném titulu nemuseli 

ani dozvědět. Podobný příklad, kdy propagační leták či časopis sehrál takto dŧleţitou roli, 

podává literární kritik, historik a překladatel Dušan Karpatský: „Někdy jsem měl štěstí, ţe mě 

na zajímavé knihy upozornili přátelé. Třeba kdyţ Meša Selimović vydal román Derviš a smrt, 

kníţku mi hned přivezl jeden bosenský přítel, básník Husein Tahmiščić, já jsem ji přečetl a 

zamiloval se do ní. Odeon ji zařadil do Klubu čtenářů a tehdy nás zrovna přišli sovětští 

soudruzi osvobodit od kontrarevoluce, takţe hlavní téma románu, vztah člověka a moci, bylo 

zatraceně aktuální. Knihu si koupilo 52 000 lidí, a to jen na základě anotace z objednací 

broţurky Klubu čtenářů.“
76

 Dušan Karpatský zde tedy mluví o tom, jak daná kniha svým 

samotným tématem byla pro české čtenáře zajímavá, vzhledem k tomu, ţe vyšla v době vpádu 

vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Tento fakt se čtenáři dozvěděli z větší části 

díky tomu, ţe téma daného románu bylo popsáno v rámci krátké anotace v jedné 

z propagačních broţur Klubu čtenářŧ. Členové Klubu čtenářŧ a další lidé se tak dostali k dílu, 

které pro ně bylo v dané době velmi dŧleţité, čemuţ také odpovídá odbyt daného románu. Na 

ještě jednu zajímavou funkci časopisŧ si vzpomíná redaktorka a překladatelka Eva 

Kondrysová: „V nakladatelství vycházely celé kníţky, různé edice, vybrané spisy a podobně. 

V časopise jsme naproti tomu mohli vydat kratší román v jednom čísle nebo pak delší na 

pokračování. Měli jsme také takzvané recenze s ukázkami, ve kterých se převyprávěly 

jednotlivé části dané knihy, aby se s ní mohl čtenář seznámit. Také se tímto způsobem mohly 

vydat alespoň části problematičtějších děl, protoţe se z nich vţdycky dalo vybrat něco, co 
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nemohlo narazit.“
77

 Časopis byla tedy samozřejmě platforma pro vydání kratších románŧ či 

poezie, ať uţ epizodicky či jednorázově, ale dŧleţité je, ţe tam bylo moţné otisknout části 

politicky problematických knih. Eva Kondrysová tady naráţí na velmi dŧleţitou věc a sice, ţe 

časopis dával čtenářŧm jedinečnou moţnost seznámit se, alespoň částečně, s literaturou, která 

jinak nemohla z rŧzných dŧvodŧ vycházet. To byl tedy nezanedbatelný přínos časopisŧ 

Odeonu, který by samotný propagační přínos neměl zastínit. 

Jakmile byly všechny podmínky pro úspěšný prodej knihy vytvořeny, tak jsou výtisky 

z daného skladiště expedovány do předem zajištěných odbytových míst, kterými jsou 

knihkupectví apod. Tam je jiţ kniha nabídnuta ke koupi čtenářŧm.
78

 Jak jiţ bylo řečeno dříve, 

tak Odeon vlastnil svou nakladatelskou prodejnu, která se nacházela v Praze v ulici Na 

Florenci č. 3, kde později sídlila také výdejna Klubu čtenářŧ. V únoru roku 1988 pak bylo 

zřízeno nové knihkupectví a to v Celetné ulici. Toto nové knihkupectví bylo spojené s galerií. 

Odeonu zŧstalo do roku 1993.
79

 Jednotlivé prodejny ovšem pro Odeon nepředstavovaly hlavní 

odbyt. Tím byl pro nakladatelství Kniţní velkoobchod, který od Odeonu odebíral většinový 

náklad takřka všech nových titulŧ. To bylo zajištěno státem, který tak Odeonu zajišťoval 

potřebný zisk, který se pak rŧznými zpŧsoby, z nichţ některé jiţ byly zmíněny, vyuţíval. Tak 

tedy v Odeonu vypadal celý proces vydání nové knihy od počáteční akviziční fáze aţ do 

samotného výdeje nových titulŧ.  
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4. VLIV POLITIKY NA NAKLADATELSTVÍ 

 

Na otázku, zdali měla státní politika v daném období velký vliv na funkci Odeonu 

neexistuje jednoduchá odpověď. Politika na kaţdodenní chod nakladatelství rozhodně vliv 

měla a to v mnoha oblastech, které je třeba náleţitě rozebrat. Je ţádoucí se v této kapitole 

proto zabývat problematikou cenzury, zakázaných autorŧ, pokrývání
80
, donašečství a rŧzných 

dalších omezení ze strany státu. Pečlivá analýza těchto jednotlivých oblastí a problémŧ pak 

poskytne náleţitý vhled do celé situace, čímţ ukáţe, do jaké míry měla státní politika vliv na 

Odeon jako instituci či na jeho pracovníky.  

 

4. 1. Politika v Odeonu 

Odeon byl státním nakladatelstvím, coţ znamená, ţe svou politikou podléhal státní 

ideologii. V prvních letech takzvané normalizace byl ředitelem Odeonu Jan Řezáč, který ve 

své osobě dokázal sjednotit pravidla státní ideologie a určitou úroveň expertízy 

v nakladatelské i literární oblasti. Po něm se to uţ u ţádného z ředitelŧ neopakovalo, určitě ne 

v takové míře. Překladatelka a redaktorka Marie Janŧ si vzpomíná na Jana Řezáče i na to, jak 

tvořil spojnici mezi politikou a nakladatelskou profesí: „Odeon patřil pod ministerstvo 

kultury. Ten na tom byl nejhůř. Bylo tam pár lidí, kteří se báli, aby nepřišli o místa, a tak – ač 

to nebyl příliš partajní podnik – museli hlídat jeden druhého. Ředitel Jan Řezáč byl sice 

neobyčejně kulturní člověk a věděl, co je dobré a co ne, musel ale vydávat to, co prošlo.“
81

 

Marie Janŧ zde tedy charakterizuje Jana Řezáče, jako vysoce schopného a vzdělaného 

ředitele, který měl svou práci rád a bral jí velmi váţně. Zároveň ale neopomíná, ţe byl také 

dlouholetým členem KSČ, který si byl dobře vědom všech svých hranic, které mu státní 

politika stanovila. Po roce 1968 bylo z KSČ vyloučeno či vyškrtnuto mnoho členŧ. Odeon to 

mělo postihnout také, coţ by se promítlo propuštěním mnoha zaměstnancŧ redakce. Jan 

Řezáč, který byl před 21. srpnem 1968 na pozici šéfredaktora, měl být první mezi 

propuštěnými, ale ještě nějakou dobu se v nakladatelství udrţel a díky tomu, ţe nebylo 

kvalifikovanějšího člověka, tak dokonce na chvíli povýšil na pozici ředitele nakladatelství. 

Bývalý šéfredaktor Odeonu Josef Čermák k Řezáčově jiţ krátkém setrvání na pozici ředitele 

řekl: „On se za takzvaného obrodného procesu velice angaţoval v nově vzniklém Svazu 
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nakladatelů a dostal se do prudkého politického sporu s ředitelem politického nakladatelství 

Svoboda Evţenem Paloncym. A Řezáč tento zápas, vedený na počátku normalizace na půdě 

stranické organizace Prahy 1, prohrál. Dostal stranickou důtku a byl z funkce ředitele 

Odeonu odvolán.“
82

 Jan Řezáč byl tedy politikou pokořen a musel ze svého místa ředitele 

odstoupit. Nejspíš by tak časem dopadl stejně, ale situace byla na počátku normalizace 

taková, ţe díky vyloučení ze strany přišla KSČ o mnoho zástupcŧ inteligence, takţe byl 

problém za Řezáče najít schopnou náhradu. Právě proto se na pozici ředitele udrţel aţ do roku 

1970, kdy se ovšem zapletl do výše zmíněného sporu a byl propuštěn. Odeon přišel o vysoce 

schopného ředitele, který byl součástí nakladatelství od počátku a vypracoval se na pozici 

ředitele postupem let, takţe měl dobré zkušenosti skoro se všemi druhy práce v rámci 

nakladatelství. Po něm ale přišli ředitelé, kteří uţ byli zvoleni tak, aby fungovali jako státní 

dohliţitelé na dění v nakladatelství. Bohuţel se ovšem vesměs jednalo o lidi, kteří se 

zkušenostmi s literární a kniţní kulturou Řezáčovi nemohli rovnat. Na toto přechodné období 

v Odeonu vzpomíná překladatelka a redaktorka Boţena Koseková: „V Odeonu to bylo tak, ţe 

po roce šedesát devět téměř všichni z komunistické strany, pokud tam byli, vystoupili. Našel se 

ale jeden, vedoucí výtvarné redakce, který tam zůstal a prohlásil „ani muţ ze závodu“, staré 

odborářské heslo. A skutečně se podařilo, ţe z Odeonu tehdy musel odejít jenom šéfredaktor 

Jan Řezáč. Ostatní zůstali. nevím, jak to tehdy bylo, ale je fakt, ţe původně tu byl po převzetí 

moci v devětašedesátém roce úmysl redakci vyházet. Měl k tomu poslouţit nový ředitel, ale 

nepovedlo se, poněvadţ zemřel. Po něm přišel sochař Karel Kolumek, který měl „udělat 

pořádek“, nicméně tento Kolumek prý prohlásil, ţe nikoho vyhazovat nebude. A nějakým 

způsobem a napojením na kohosi se skutečně povedlo původním úmyslům zabránit.“
83

 

Události roku 1968 zpŧsobily tedy odchod, ať jiţ dobrovolný či ne, mnoha členŧ redakce 

z KSČ. Pro státní politiku by v rámci Odeonu ale vzniklo podobným zpŧsobem jakési 

ideologické vakuum, a tak bylo třeba jednat. Na pozici ředitele po odvolaném Janu Řezáčovi 

nastoupil Bořivoj Křemenák, který měl zajistit jakousi obměnu zaměstnancŧ v redakci. Jenţe 

reţim v dané době nedisponoval takovým mnoţstvím kvalifikovaných a jazykově vzdělaných 

lidí. Proto se celý proces protáhl a Bořivoj Křemenák po dvou letech od dosazení na pozici 

ředitele náhle zemřel. Po něm přišel Karel Kolumek, který podle Boţeny Kosekové nebyl 

dostatečně motivován k tomu, aby propustil většinu lidí z redakce Odeonu. Zároveň v tom 
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bezpochyby hrál roli zmíněný nedostatek kvalitní náhrady, a zřejmě také, jak sama Boţena 

Koseková tvrdí, jeho kontakty v rámci Ústředního výboru KSČ. Karel Kolumek se ale na 

funkci ředitele neudrţel ani tak dlouho jako jeho předchŧdce. Po roce pŧsobnosti jako ředitel 

Odeonu byl odvolán a na jeho místo nastoupil Josef Kulíček, který zŧstal ředitelem 

nakladatelství aţ do roku 1989. Bořivoj Křemenák byl ještě vcelku kvalifikovaný člověk, 

jelikoţ před povýšením pracoval jako polonista v redakci Odeonu, ale v případě Karla 

Kolumka uţ o ţádné kvalifikaci mluvit nejde. Na něj i další ředitele vzpomíná bývalý 

šéfredaktor Karel Čermák: „Řezáč umřel brzo, ţe ano. Ten by byl zajímavej. Ale z těch 

ředitelů, vţdyť tam byl ředitelem Nečásek, to byl tajemník Gottwalda. Kdyţ ho vyrazili, tak ho 

tam uklidili. Takovýhle lidi tam byli. Tam byl takový sochař, který nenáviděl výtvarné umění, 

tak to všechno poloţil. No jo no, on vytvořil jednu sochu za celej ţivot, jednu měl v sádře prej, 

a tu dvacet roků ukazoval. To si nemyslete, tam nahoře, jak to bylo. Já jsem tam taky proţil 

strašnou věc, můj redaktor, podřízený prostě…přes noc se stal normalizátorem. Nejdřív hrozil 

ruským tankům a nosil nám tenkrát z toho Reportéra, nebo jak se to jmenovalo, takový ty 

kachny, a najednou přišel, a tak se stal mým ředitelem. Jenţe nedoţil tak ani dva roky. On 

začal prostě divokej ţivot“
84

 Josef Čermák sám tedy popisuje ředitele Odeonu, s výjimkou 

Jana Řezáče, jako reţimem dosazené kontrolory, kteří mnohdy neměli o nakladatelské profesi 

ani tušení. Vzpomíná na Bořivoje Křemenáka, který vyuţil současné politické situace 

začínající normalizace k tomu, ţe se z odpŧrce příchodu vojsk Varšavské smlouvy stal jedním 

z normalizátorŧ, díky čemuţ byl téměř okamţitě povýšen do funkce ředitele Odeonu. Byl tedy 

někým, koho reţim povaţoval za dŧvěryhodného, a proto dostal za úkol z redakce vyhodit 

nedŧvěryhodné lidi. Jenţe jeho předčasné úmrtí mu v tom zabránilo. Karel Kolumek tedy 

moţná nebyl ochoten dělat velké změny v sestavě redakce nakladatelství, ale zase sám neměl 

potřebné znalosti, aby na pozici ředitele nakladatelství mohl odvádět kvalitní práci. Proto také 

postupně všechna rozhodnutí, která byl Jan Řezáč zvyklý dělat jako šéfredaktor, coţ následně 

přenesl i na ředitelskou pozici, zŧstávala po jeho odchodu nejvýše u šéfredaktorŧ, jelikoţ 

ředitelé většinou nebyli schopni dané problémy řešit.  

Od počátku normalizace, kdy Jan Řezáč postoupil z pozice šéfredaktora na pozici 

ředitele, byl dlouhou dobu šéfredaktorem Josef Čermák, který Odeonu udával směr i v tomto 

obtíţném období. Čermák nebyl členem KSČ, ale byl vysoce vzdělaným a kvalifikovaným 

pracovníkem, dalo by se říci přímo člověkem na svém místě. Vzhledem k výše zmíněné 

úrovni ředitelŧ byl proto také tím, díky komu byl Odeon i v této době tak úspěšným 
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nakladatelstvím. Pro reţim to sice nebyl zrovna nejspolehlivější člověk, ale nebylo snadné za 

něj v této přelomové době najít náhradu. Dokonce i ve chvíli, kdy byla náhrada nalezena, tak 

Josef Čermák v Odeonu zŧstal a pomáhal, kde se dalo, jelikoţ se jednalo o člověka pro Odeon 

nepostradatelného. On sám vzpomíná na svou tehdejší situaci následovně: „Já na to mám 

docela hezké vzpomínky. I kdyţ samozřejmě těch čtyřicet let zase si na druhé straně stejně 

říkám, ţe kdybych býval si mohl dělat na svých věcech, ale kdo tenkrát mohl. Vţdyť já jsem 

měl strašné štěstí, protoţe jsem měl velmi špatný kádrový posudek. Oni mě měli 

zakrouţkovaného celou tu dobu, ale neměli náhradu. Ono dlouhou dobu se do tohohle nikdo 

[nechtěl pustit] aţ potom ke konci, kdyţ uţ se to tak rozvolňovalo, tak uţ pak někoho sehnali. 

Přišel tam člověk, který měl v partaji nějaký průšvih, byl to ředitel Dilie původně, té agentury, 

a on prý, nevim jestli to je pravda, ale říkalo se to, ţe posílal Pavlu Kohoutovi omylem, 

protoţe nevěděl, kdo to je, do ciziny honorář. Emigrantovi. No tak takhle to je.
85

 [...] a tak 

jsem byl trpěn jen, jak se říká, po dobu nevyhnutelné potřeby, neţ se najde vhodná náhrada. 

Jenţe to trvalo plných osm let. Kdeţto na místo ředitele byla tlačenice, být šéfredaktorem tak 

velkého a náročného nakladatelství nebyla sinektura, nýbrţ tvrdá robota. Kdyţ mě po letech 

z této funkce odvolali, vymysleli pro mě funkci takzvaného hlavního lektora a vykonával jsem, 

jen za méně peněz, vlastně stejnou práci jako předtím.“
86

 Josef Čermák tedy sám připomíná 

fakt, ţe měl špatný posudek v rámci reţimu, díky čemuţ pro ně nepředstavoval v začínajícím 

normalizačním období zrovna ideální volbu na pozici šéfredaktora. Jenţe nikdo jiný to nebyl 

ochoten dělat. Josef Čermák si byl této své výhodné pozice velmi dobře vědom a obklopoval 

se lidmi podobného smýšlení, díky čemuţ se v redakci kolem něj vytvořil jakýsi „ostrŧvek 

svobody“
87
. O tom více později. I po jeho odchodu z pozice šéfredaktora Odeonu tedy 

Čermák v nakladatelství zŧstal na nově vytvořené pozici, která vznikla hlavně proto, ţe se 

jednalo o člověka, na kterém Odeon stál a bylo nebezpečné, jen tak jej vyměnit za někoho 

jiného, kdo ve funkci ještě nebyl zkušený. Proto to bylo chytře zařízeno, ţe Josef Čermák sice 

musel svou funkci postoupit jiným lidem, ale v nakladatelství zŧstal pro případ, kdyby nový 

šéfredaktor měl problémy a potřeboval pomocnou ruku. Šéfredaktor je tedy hlavní postavou 

v redakci, jelikoţ ředitel tak často v rámci Odeonu nejednal s jednotlivými redaktory. Proto to 

byla hlavně osoba šéfredaktora, která určovala jakési klima a prostředí celé redakce. Na to 

vzpomíná také překladatelka a redaktorka Boţena Koseková: „Za normalizace byl 
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šéfredaktorem kolega Josef Čermák, a neměl to lehké. Někdo s ním vycházel hůř, někdo lépe. 

Taky jsem se s ním několikrát dostala řekněme do prudší debaty, ale nakonec jsme se vţdycky 

nějak dohodli. Potom byl jmenován šéfredaktorem Karel Boušek, ten se snaţil nepopudit si 

vrchnost, ale na druhou stranu zase věděl, ţe je třeba v tradici Odeonu pokračovat. Řeknu to 

takhle, mohli jsme dopadnout daleko hůř. Je fakt, ţe byl velmi opatrný, ale snaţil se nikomu a 

ničemu neškodit. A vţdycky, kdyţ přišly problémy, snaţil se to nějak srovnat. A pak jsme 

dostali Josefa Šimona, to byl mladý člověk, který přeţil klinickou smrt, básník, dokonce dobrý 

básník, komunista s vlastními názory, který prostě trvá na svém. Řekla bych, ţe za něj se 

Odeon mohl zase nadechnout. Kdyţ začala vznikat teoretická edice, [...], velice ji podporoval. 

Čili já jsem si Šimona váţila a vycházela jsem s ním dobře. A musím říct, ţe zatímco za 

Bouška bylo všechno jakoby přikrčené, kdyţ přišel Šimon, bylo vidět, ţe nastala změna. Jistě, i 

doba se změnila, ale nikoli zdejší ideologové. A on těm jejich názorům, těm jejich zákazům, 

příkazům a podobně prostě vzdoroval. Takţe to byli šéfredaktoři.“
88

 Boţena Koseková zde 

popisuje, jak se odráţela dané doba na jednotlivých šéfredaktorech, a jak se zase jejich přístup 

k práci odráţel na zbytku redakce. Ani v jednom případě ale nezmiňuje, ţe by některý 

z šéfredaktorŧ nevěděl, co dělá, jak tomu bylo u mnohých ředitelŧ. Je vidět, ţe člověk na této 

pozici, si to prostě nemohl dovolit. Pro reţim by sice bylo samozřejmě pohodlnější mít na 

pozici šéfredaktora své lidi, ale nebylo moţné to udělat, jako v případě ředitelŧ, za cenu, ţe 

byl na tu pozici přišel laik. Proto se ve všech případech jednalo o kulturně vzdělané jedince. 

Po nestraníkovi Josefu Čermákovi nastoupil na pozici šéfredaktora v roce 1977 Karel Boušek, 

který na pozici zŧstal do roku 1983. Josef Čermák i Boţena Koseková na něj vzpomínají jako 

na člověka, který byl velice opatrný a snaţil se příliš neprovokovat vyšší státní orgány. Josef 

Čermák k tomu také doplňuje vysvětlení, tedy ţe, jako ředitel agentury Dilia, Karel Boušek 

posílal honorář do ciziny Pavlu Kohoutovi. Sám pak tvrdil, ţe si nebyl vědom, ţe Pavel 

Kohout je ilegální emigrant, ale tím si zpŧsobil značné potíţe, takţe uţ musel být po zbytek 

své kariéry značně opatrný. Tento Bouškŧv přístup tedy pocítila celá redakce, která si 

nedovolila volit tolik titulŧ, které by mohly být potenciálním problémem či „trnem v oku“ pro 

státní politiku. Zároveň ale Karel Boušek dobře věděl, u jakého nakladatelství pracuje. Znal 

všechny silné stránky Odeonu, takţe se snaţil pokračovat v tradici nakladatelství a vydávat to, 

co se u čtenářŧ setkalo s velkým úspěchem. V roce 1984 nastoupil Josef Šimon, který zŧstal 

šéfredaktorem aţ do roku 1989. Boţena Koseková vzpomíná, ţe za něj se Odeon zase vrátil 

částečně do stavu, v jakém byl za Josefa Čermáka. Opět bylo v redakci citelné uvolnění a 
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šéfredaktorem byla silná osobnost, která se neměla problém snaţit o prosazení mnoha reţimu 

nepříjemných knih. Celkově tedy lze říci, ţe politika a ideologie bývalého reţimu se 

podepsala a projevila převáţně na ředitelích, kdeţto v případě šéfredaktorŧ tomu tak nebylo.  

Pokud je tématem kapitoly politika v nakladatelství, tak nelze opomenout také 

přelomový rok 1968 a počátek normalizačního období. Ten se totiţ neprojevil jen na 

jednotlivých pozicích v nakladatelství, ale také na samotném fungování redakce a Odeonu 

jako celku. Změny na zaměstnanecké úrovni připomíná hispanista a redaktor Josef Forbelský: 

„V roce 1969, potom co se generálním tajemníkem KSČ stal Gustav Husák, očista 

komunistické strany od „revizionistů“ sestoupila z úrovně politbyra níţeji, na ministerstva a 

na další státní instituce. V Odeonu se začaly objevovat osoby, které mi byly dosud vzdálené, 

poněvadţ náleţely k bývalému komunistickému establishmentu. Někdejší velvyslanci a sekční 

šéfové stáli nyní o to, vypracovávat alespoň lektorské posudky.“
89

 Josef Forbelský zde naráţí 

na velice zajímavou věc. Změny na zaměstnanecké úrovni totiţ neprobíhaly jen zpŧsobem, ţe 

místo pro reţim po roce 1968 nespolehlivých lidí byli dosazeni lidé spolehliví, ale také došlo 

k tomu, ţe značná část velvyslancŧ či lidí, kteří byli zvyklí pracovat v zahraničí přišla o práci 

a musela si najít práci novou na mnohem niţším postavení. Byli to lidé s dobrou jazykovou 

základnou, a tak logickým dalším krokem pro ně bylo překladatelství a redakce 

v nakladatelstvích. Vrcholová politika se jim uzavřela a oni museli hledat práci na podobných 

místech. S počátkem normalizačního období se tedy podobní lidé v Odeonu objevovali velmi 

často. Bývalý šéfredaktor Josef Čermák ale zmiňuje, ţe přelomový rok 1968 byl i pro redakci 

Odeonu rokem bouřlivým: „Ve veřejnosti se ale příliš neví, ţe v roce 1968 došlo v Odeonu 

k menší revoluci. Redakce poţadovala zrušení funkce vedoucích redaktorů jakoţto zbytečných 

mezičlánků. Bylo jim mimo jiné vytýkáno, ţe jsou pouhými přitakávači, ţe se šéfredaktorovi ve 

všem oportunisticky podřizují, ţe zadrţují tok informací v obou směrech, zdola nahoru i shora 

dolů. Nálada v redakci byla dost bouřlivá, šéfredaktor se octl v těţké situaci a vedoucí 

redaktory nakonec obětoval – funkci vedoucích redaktorů i dvou svých zástupců zrušil.“
90

 

Tato vzpomínka Josefa Čermáka je velice zajímavá v tom, ţe samotná redakce Odeonu se 

více bránila vlivu politiky spíše před normalizačním obdobím. Je sice pravda, ţe zmíněné 

období přivedlo do redakce několik méně kvalifikovaných ředitelŧ, kteří silně podléhali státní 

politice, ale je vidět, ţe před rokem 1968 byla situace taková, ţe problém v redakci vznikal 

ještě o úroveň níţ, neţ byli ředitelé, tedy na úrovni šéfredaktorské. Takţe zatímco za 
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normalizačního období byl šéfredaktor ve většině případŧ pro celou redakci spolehlivým 

člověkem, který měl snahu se být se státním vlivem, aby mohl prosadit všemoţné tituly, tak 

před rokem 1968 to byl naopak člověk, se kterým měla redakce problém. Problém s ním měla 

skrze jeho vedoucí redaktory, kteří tedy dle Čermákových slov tvořili jakousi informační 

clonu. Redakce si tedy sama vymohla zrušení této pozice, čímţ si jednotliví redaktoři našli 

přímou a bliţší cestu k danému šéfredaktorovi. Z šéfredaktora se tedy stala hlavní osoba 

redakce. Vliv politiky byl pro řadového člena redakce Odeonu tedy znatelný, ale rozhodně 

není moţné říci, ţe by za normalizačního období tomu tak bylo více, neţ předtím. Odeon totiţ 

vznikl jako státní nakladatelství, a proto bylo od počátku nakladatelství dohlédnuto na to, aby 

se ve všem následoval sovětský vzor. K tomu Josef Čermák zmiňuje: „Já kdyţ jsem tam 

nastoupil, tak to bylo hrozné. Tam byla parta lidí, která přišla z politického nakladatelství, 

byla o pár roků starší, neţ my. To je vţdycky špatný pro to řízení, ţe ano a dlouhou dobu to 

byl slepenec - státní literatura, krásná literatura, hudba, umění - já jsem dělal ještě s R. A. 

Dvorským, byl v hudební redakci, Jiří Kolář tam byl, chudák, kterého potom nějak zavřeli 

nebo co. A prostě to byl takovýhle slepenec a napodobovaly se přesně sovětské vzory, to jsem 

kdysi napsal. To se dokonce uţívalo i těch termínů, ţe se jednotlivým redakcím říkalo 

kolchozy - slovanský kolchoz, tak jako bylo to napůl snad, já nevim, ale ta hantýrka tam byla. 

Dělaly se sčitky. Sčitka byla, kdyţ se připravoval nějaký klasický text českého autora, tak 

jeden prostě to četl, tak i druhý to četl, asi takhle: „Kdyţ přišel domů  - čárka -  pravil  - 

dvojtečka - středník“ Takhle se to dělalo, to se celá ta kniha takhle musela přečíst. Proč oni 

vlastně dovolili tak velké redakce nebo proč to bylo tak jako mohutný všechno? Všichni jsme 

měli...těch lidí tam bylo aţ přebytek bych řekl, ne ani v redakci, ale v některých těch jiných 

[odděleních], všelijaký ty funkce. No oni si představovali, to byl ten sovětskej vzor, aby něco 

neuniklo. Ten redaktor aby kontroloval, co ten překladatel nebo co ten autor napsal. Ve 

skutečnosti jsme z toho udělali jaksi postupem let, nebo jak bych to řekl, rozvinuli jsme práci 

s rukopisem.“
91

 Nejen, ţe se vlna represí normalizace Odeonu tařka úplně vyhnula, ale 

počátek normalizačního období znamenal pro redakci začátek nové, dle všeho také volnější, 

doby. Redakce se zbavila zbytečných funkcí, které neměly pro nakladatelství ţádný přínos, 

vytvořila si vlastní systém lektorování a redigování knih, který uspořil čas, a z osoby 

šéfredaktora se stal skutečný prostředník mezi redakcí a státní politikou, kterou v Odeonu 

zosobňovali jeho ředitelé.  
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Jelikoţ ředitelé byli osoby reţimem prověření, tak na všechno jen dohlíţeli, kdeţto 

takřka veškerá rozhodnutí redakce musel obhajovat šéfredaktor. Ten musel chodit na 

pravidelný aktiv Ústředního výboru KSČ, kde musel obhájit rŧzné knihy, doslovy či pouhé 

věty, které byly ve srovnání se státní ideologií brány jako škodlivé. Na to vzpomíná 

překladatelka a redaktorka Jarmila Fialová: „Na ÚV totiţ byl asi dvakrát do roka aktiv pro 

nakladatele a tam chodili šéfredaktoři. Často to pro ně bývalo dosti krušné. Jakmile byla 

nějaká „ideová závada“ třeba v doslovu, sklidili tvrdou kritiku a ta se pochopitelně odrazila i 

na úrovni redakce.“
92

 Uţ jen na tom, ţe se daný aktiv pořádal pravidelně je vidět, ţe kritika 

Odeonu ze strany Ústředního výboru KSČ nebyla ničím jedinečným. Nesprávný by tedy byl 

názor, ţe za normalizačního období tlak ze strany státu na Odeon ustal. Odeon byl pod 

neustálým dohledem a šéfredaktoři museli být vţdy připraveni obhájit a prosadit rŧzné tituly, 

které reţim shledal z rŧzných dŧvodŧ škodlivými pro společnost. 

Teď kdyţ jsem charakterizoval vliv politiky na nejvyšších místech v nakladatelství, 

tedy na úrovni ředitelŧ a šéfredaktorŧ, je třeba se zaměřit ještě na ostatní pracovníky 

nakladatelství, tedy převáţně na redaktory. Jiţ dříve bylo řečeno, ţe rok 1968 byl pro redakci 

Odeonu přelomovým hned z několika dŧvodŧ. Výsledkem nakonec bylo, ţe mnozí redaktoři, 

kteří před daným rokem byli členy KSČ z ní následně vystoupili, takţe bylo v redakci mnoho 

nestraníkŧ. Na to vzpomíná redaktorka a překladatelka Jarmila Fialová: „My jsme se v té době 

znali, proţili jsme společně osma- a devětašedesátý rok a neměli jsme mezi sebou snad ţádné 

zrádce. Hovořili jsme spolu naprosto otevřeně a věřili jsme si. Uvnitř jsme tou normalizací 

samozřejmě trpěli, ale ne mezi sebou. Měnilo se ovšem vedení. Já sama jsem byla od 

jednašedesátého roku ve straně, a kdyţ jsem v osmašedesátém vystoupila, měla jsem 

pořádnou skvrnu. Takţe se mi nezvyšoval plat. Říkala jsem si: Dobře ti tak! [...] Po srpnu 

1968 ve straně zůstaly jenom dvě redaktorky. Jedna byla zástupcem šéfredaktora, a ještě 

jedna anglistka. A ta po čase odešla na fakultu. Redakce sestávala ze starých a nových 

nestraníků. Na ty nové byl větší tlak.“
93

 Jarmila Fialová zmiňuje jaký dopad na ni mělo 

rozhodnutí vystoupit po roce 1968 z KSČ. Byla tedy postiţena takový zpŧsobem, ţe se jí 

nezvyšoval plat. Někomu to mŧţe připadat jako mírná forma postiţení, někomu zase naopak, 

ale zásadní je, ţe si udrţela svou práci a nebyla o ni připravena. Prostředí v redakci pak 

hodnotí jako velmi přátelské, kdyţ mluví o tom, jak si všichni vzájemně věřili a podporovali 

se. Jen díky tomu mohlo docházet k takzvanému „pokrývání“, o čemţ bude řeč později. 
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Dŧleţité také je, ţe v tomto rozhodnutí nebyla rozhodně osamocena. Naprostá většina redakce 

udělala totéţ, díky čemuţ se tedy redakce skládala takřka výhradně z nestraníkŧ. Jarmila 

Fialová ještě zmiňuje, ţe mnohem větší tlak byl na nové nestraníky, coţ je vzhledem 

k okolnostem jejich výstupu ze strany celkem jasné. Zmíněným odchodem řečené anglistky 

na fakultu pak ještě připomíná uţ dříve zmíněný fakt, ţe mezi redakcí Odeonu a Filozofickou 

fakultou docházelo k častým přesunŧm. Redakce Odeonu byla mnohem méně ovlivněna 

politikou, jelikoţ k tomu stačila osoba ředitele. Fakulta na tom tak dobře nebyla, proto z ní 

mnoho lidí odcházelo do redakce. Podobně byla redakce hlavním cílem mnoha čerstvě 

vystudovaných, ale kádrově slabších studentŧ. Na sestavu lidí v redakci Odeonu i na tento 

posun z Filozofické fakulty do nakladatelství vzpomíná Josef Čermák, který byl v Odeonu 

šéfredaktorem, ale také měl zkušenosti s přednášením na vysoké škole, takţe se zaslouţil o 

přijetí právě mnoha lidí z Filozofické fakulty. „Ta sestava těch lidí byla skvělá. Samozřejmě 

ono taky záleţí na tom, jaké kdo měl rodiné poměry a tak podobně, ale ti lidé byli skvělí a byli 

tam lidé vysokánské úrovně. Kdyţ si představíte, ţe v jedné redakci seděl Vladimír Justl, ţe 

ano, který potom byl ředitelem Violy a editorem Holana, skvělý redaktor, který byl ještě 

odborně nejslabší. Vedle něj seděl Stromšík, vedle Stromšíka Belán a Jan Lehár, ten zemřel, 

ţe ano. To byl skvělý bohemista, Belán komparatista. Já jsem přednášel s Černým v roce 

šedesát osm, šedesát devět, sedmdesát a tihle kluci tam ke mně chodili. Potom kdyţ já jsem 

musel pryč a byl jsem v tom Odeonu, tak oni tam přišli, ţmoulali čepici a tak podobně, tak 

jsem říkal: „Hoši, tak to nějak uděláme no,“ a podařilo se mi je postupně tam dostat.“
94

 Josef 

Čermák tedy s hrdostí vzpomíná na sestavu vysoce profesionálních a schopných pracovníkŧ, 

kterou se mu v rámci redakce Odeonu podařilo dát dohromady. Vysoce kvalifikovaní lidé 

z Filozofické fakulty, kteří ji buď čerstvě vystudovali či chtěli po letech změnit pole 

pŧsobnosti, si tak díky Josefu Čermákovi a dalším našli nové místo, kde bylo jejich talentu 

dostatečně vyuţito. Na kolektiv v Odeonu a srovnání prostředí redakce a fakulty vzpomíná 

pedagog, redaktor a překladatel Josef Forbelský: „Musím říct, ţe oproti univerzitě, která byla 

zatíţena oficiální ideologií, se kolem nakladatelství vytvářely de facto stínové univerzity. 

Kupříkladu v Odeonu nebo v Mladé frontě byli vynikající lidé, kteří po roce 1989 mohli 

vyučovat i na univerzitní úrovni. [...] Mimochodem do Odeonu chodil také Václav Černý, 

který byl povaţován za exemplum kontrarevoluce. V Odeonu pracovali i takové osobnosti jako 

Miroslav Ţilina, vševěd [...] a tito lidé samozřejmě dodávali Odeonu zvláštního ducha. [...] Já 

jsem určitou dobu pracoval v Odeonu jako redaktor, vedle mě byla paní Jarmila Fialová, 
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francouzštinářka, a za ní do redakce chodil Milan Kundera. A kdyţ přišel takový člověk, 

vţdycky se besedovalo. Byly to de facto literární salony. [...] Poznal jsem tak řadu vzácných 

osobností, nezatíţených, intelektuálně dychtivých, otevřených, přátelských. Nevládla tam 

ţádná velká řevnivost. Ţili jsme všichni pod určitým tlakem, který právě proto vedl 

k druţnosti. To byla dobrá věc té staré doby, ţe takové přátelské okruhy existovaly.“
95

 Josef 

Forbelský přímo tedy říká, ţe prostředí univerzity bylo mnohem více podřízené státní 

ideologii, neţ tomu bylo v případě redakce Odeonu. Odeon nazývá velmi zajímavě „stínovou 

univerzitou“, jelikoţ v redakci pracovali velmi schopní jedinci, pro které nebyl problém 

přestoupit do univerzitního prostředí a začít učit. Na osobě Václava Černého pan Forbelský 

jen dokazuje, jak moc se Odeon vymykal stereotypní představě o státním nakladatelství. 

Politika sice zasahovala do dění v redakci, ale i ti v literárním prostředí nejvíce reţimem 

zavrţení jedinci do redakce v klidu chodili na návštěvy. Tito lidé tam nechodili nijak tajně, 

takţe se o jejich přítomnosti museli dozvědět i ti nejvyšší představitelé. Přesto z toho nebyl 

problém. Kromě toho tam chodilo také mnoho slavných osobností kulturního světa, se 

kterými se pak v redakci rŧzně debatovalo, coţ právě připomínalo zmíněné literární salony. 

Lidé se většinou bavili k věci a byl to jeden ze zpŧsobŧ, jak se do nakladatelství mohlo dostat 

nějaké nové dílo či alespoň povědomí o něm. Redakce měla tu výhodu, ţe si byla obecně 

vědoma, kdo je do jaké míry ideologicky zatíţen a kdo není. Všem bylo jasné, co jsou ředitelé 

zač a zároveň byli skoro všichni nestraníci, takţe mezi členy redakce panovala značná 

vzájemná dŧvěra a kolegiálnost hraničící s přátelstvím. Všechny spojovaly podobné obtíţe a 

strasti, takţe to většinu lidí v redakci svádělo dohromady. Vznikl tam schopný a přátelský 

kolektiv. Tento kolektiv a vztah redakce k soudobé politické situaci připomíná také 

překladatelka Věra Dvořáková: „Pak jsem skutečně překládala pořád, ale musím říct, jen díky 

tomu, ţe v redakcích seděla spousta velmi slušných lidí. Takový Odeon, to bylo takřka hnízdo 

odporu, by se skoro dalo říct, protoţe si tam lidi rozuměli navzájem. Celá léta tam seděl 

Miroslav Ţilina, se svými způsoby, které by mu třeba jinde netrpěli, ale tam ho měli, protoţe 

si ho váţili. Čili to bylo dobré prostředí.“
96

 Opět zde tedy máme vysoce kladné hodnocení 

redakce Odeonu, která podle všeho dávala přednost schopnostem lidí, spíše neţ tomu, jestli je 

daný člověk reţimem prověřený a povaţovaný za spolehlivého. Odeon tedy dával přednost 

kvalitě práce, coţ se odráţelo na kvalitě vydávaných titulŧ. Politika a její vliv byla tedy silně 

cítit na pozicích ředitelŧ, méně tomu bylo v případě šéfredaktorŧ a v redakci to vypadalo, jako 
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by tam nepronikla vŧbec. Šlo o uzavřenou skupinu lidí, kteří si vzájemně věřili a byli 

připaveni jeden druhému pomoci v případě potřeby.         

 

4. 2. Zasahování do edičního plánu 

V principu platí, ţe nakladatelství funguje jako kulturní, společenská a ekonomická 

instituce. Nakladatelství se mŧţe soustředit na rŧzné cíle – hlavní a vedlejší – coţ v konečném 

dŧsledku vypadá tak, ţe některá nakladatelství se soustředí na neperiodickou literaturu jiná 

zase naopak. V teoretické rovině cíle nakladatelství vyjadřuje ediční plán a konkrétní titulový 

záměr edic.
97

 Odeon měl, stejně jako ostatní nakladatelství, skrze ediční plán jasně definované 

cíle a zaměření v rámci literární kultury. Samotný ediční plán byl pak odrazem určité vize, 

kterou v rámci nakladatelství měli jednotliví ředitelé či spíše v tomto případě šéfredaktoři. 

Kaţdý nově příchozí šéfredaktor mohl do této vize nějakým zpŧsobem zasáhnout, tedy ji 

obohatit či naopak o něco zúţit, ale také musel do určité míry respektovat jakousi kulturní 

tradici, kterou v rámci Odeonu stanovili jeho předchŧdci. Ediční plán je tedy seskupením 

jednotlivých edic nakladatelství, do kterých má nakladatelství snahu přidávat neustále nové 

tituly. Na podobnou praxi vzpomíná také bývalý šéfredaktor Odeonu Josef Čermák: 

„Knihovna klasiků, tam bylo třicet svazků S.K.Neumann, třicet svazků já nevim koho, prostě 

těchto klasiků. To bylo podle ruského vzoru, ţe ano. Vydalo se to, vystřihal se ten prach, ty 

čitelný věci, teď zbyly korespondence, paměti, publicistika, a to vůbec nepovycházelo, to 

skončilo. Takţe já jsem tuhle edici zakroutil krkem a nahradili jsme jí takzvanou Galerií 

klasiků, kde jsme [vydávali] jenom ty nejlepší věci, dva aţ čtyři svazky, nebo jeden aţ čtyři, 

z toho autora prostě, aby ta klasika tam byla [zastoupená], ţe ano.“
98

 Sám Josef Čermák 

zmiňuje, ţe se jako šéfredaktor rozhodl ukončit zmíněnou edici, která se přestala prodávat a 

pro Odeon ztratila smysl. Následně ji ale nahradil edicí jinou, která si v sobě udrţela jakýsi 

odkaz edice zrušené, jelikoţ jejím tématem byly opět klasická díla, ovšem jinak pojatá a 

upravená pro dobovou veřejnost tak, aby měla na trhu větší úspěch. Edice a ediční plán tedy 

zosobňovaly směr, kterým se Odeon do budoucnosti měl ubírat, ale neplatilo o nich, ţe by 

byly neměnné či ţe by do nich nešlo zasahovat.  

Všechna velká nakladatelství fungovala takřka čistě na edičních plánech. Mohlo se 

sice stát, ţe něco vyšlo mimo ediční plán, ale nebylo to aţ tak časté a většinou k tomu 

docházelo z dŧvodŧ politických či komerčních. Edice, které tvoří základ edičního plánu, jsou 
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v principu vyjádřením vydavatelského tvŧrčího záměru, a to současného i budoucího. Ediční 

řady jsou většinou chápány v uţším titulovém vyjádření, jak obsahem, tak počtem. Čtenářský 

klub je pak tím nejširším pojmem v rámci ediční skladby. Čtenářské kluby byly z hlediska 

edičního většinou koncepčně velmi kvalitně vedené, cenově dostupné, typograficky 

zpracované předními výtvarníky a grafiky, a také čtenářsky vyhledávané s vysokými náklady. 

Klub čtenářŧ Odeonu byl jedním z největších v zemi.
99

 Kaţdá edice má svŧj smysl a svou 

funkci. Tyto funkce lze rozdělit na dvě velké skupiny, a to signalizační směrem ven ke 

čtenářŧm a stabilizační směrem dovnitř do redakce. Funkce signalizační umoţňuje, ţe se nové 

tituly lépe prodávají, jelikoţ pokud patří k nějaké edici, tak mají podobné přebaly či jinou 

formu prezentace jako ostatní knihy stejné edice. Čtenář si toho mŧţe snadnou všimnout a 

mŧţe to pro něj být také určitá záruka kvality. Oproti tomu stabilizační funkce pŧsobí na 

samotnou redakci nakladatelství, které díky jasnému vymezení edic jednodušeji shání nové 

tituly, dále stanovuje doporučenou cenu, počet výtiskŧ a podobně.
100

 Edice tedy byly výhodné 

nejen pro samotnou redakci Odeonu, ale také pro čtenáře.
101

 

V rámci edic je dŧleţité také zmínit Klub čtenářŧ Odeonu, který byl znám pro svou 

velmi početnou členskou základnu. Klub čtenářŧ vznikl 1. února 1953 z počátku byl řízen 

ediční radou. Odeon ještě jako Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění převzal 

adresáře zaniklých klubŧ a s jejich pomocí vybudoval novou čtenářskou obec. Počet jejích 

členŧ se od počátku šedesátých let pohyboval okolo čísla 250 000. Samotné publikace Klubu 

čtenářŧ byly odběratelŧm zasílány za zvýhodněnou cenu. Nakladatelství zřídilo také výdejní 

místa v Praze a v Brně, později i v dalších knihkupectvích. Celou databázi adres pak po 

zániku nakladatelství převzal Kniţní klub. Samotná administrativa Klubu čtenářŧ za svou 

dobu pŧsobnosti hned několikrát změnila pŧsobiště – z provizorního sídla v Legerově ulici 
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v Praze přesídlila nejprve do budovy U Prašné brány a asi po roce pak do Celetné ulice 

v Praze. Praţská výdejna byla zřízena Odeonem ve Spálené ulici, a také v Celetné ulici, 

v prostorách bývalého knihkupectví nakladatele Aloise Hynka. Členské podmínky Klubu 

čtenářŧ zájemcŧm stanovovaly povinnost minimálního odběru z publikací Základní řady, 

který kdyţ splnili, tak měli moţnost si vybírat také z řad doplňkových, případně převzít 

členskou prémii příslušného ročníku. Počátkem let sedmdesátých ovšem ediční program 

Klubu čtenářŧ nepřekračoval limity soudobé státní kulturní politiky. Ediční plány ale musely 

uspokojit celou rŧznorodou členskou základnu, a tak bylo ţádoucí, aby naplňovaly celou šíři 

nakladatelské kompetence Odeonu.
102

 Klub čtenářŧ byl stejnou měrou podřízen státní politice 

a čtenářským poţadavkŧm. Musel se tedy najít určitý kompromis. Odeon měl v rámci Klubu 

čtenářŧ snahu dodrţet rŧzné limity stanovené státem, ať uţ se jednalo o mnoţství papíru nebo 

velikost nákladu knih, ale na druhé straně musel vyhovět odběratelŧm a udrţovat svŧj ediční 

plán dostatečně rŧznorodý natolik, aby si kaţdý člen velké členské základny mohl vybrat titul, 

který mu vyhovoval. Bývalý šéfredaktor Odeonu Josef Čermák dodnes lituje ztráty rozsáhlé 

členské základny Klubu čtenářŧ a rád vzpomíná na největší úspěchy s tím spojené: „Víte kolik 

měl největší náklad Klubu čtenářů? Dvě stě tisíc výtisků! Víte, co to je? To dneska za celý rok 

někteří nedají. Byla to Marie Stuartovna od Štefana Zweiga. Sto devadesát osm myslim no, 

nějak přesně. My jsme měli přes sto tisíc členů no. To všechno bohuţel tím zánikem Odeonu 

zařvalo no.“
103

 Je tedy vidět, ţe pokud došlo k tomu, ţe se v rámci edičního plánu ukázalo 

dílo, které bylo lákavé pro většinu rozsáhlé členské základny Čtenářského klubu, tak mohl 

Odeon dosáhnout vskutku úctyhodných výsledkŧ v případě nákladu daného titulu. Odeon 

nedosáhl skrze Klub čtenářŧ ovšem jen úspěchŧ v rámci velikosti nákladu, ale také úspěchŧ 

na poli boje se státní politikou. Jeden podobný příklad zmiňuje redaktor a překladatel Jiří 

Našinec: „Přemýšlel jsem tehdy, jak ho prosadit, coţ vůbec nebyla jednoduchá záleţitost, 

poněvadţ šlo o „zlovolného emigranta“, který měl ještě navíc nálepku ultrapravičáka. 

Podařilo se mi to v roce 1984 v nakladatelství Odeon, kde v Klubu čtenářů vycházely svazky 

různých národních literatur – bylo to vţdycky Pět polských novel, Pět portugalských novel  a 

tak dále. Do Pěti rumunských novel se mi podařilo zařadit Mirceu Eliada, ten neutrální název 

ho zaštítil. A jakmile byl jednou venku, mohli se na to odvolávat další nakladatelé.“
104

 Klub 

čtenářŧ byl tedy v tomto případě vyuţit, aby se v něm skrylo dílo autora, nebo přímo sám 
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autor, který byl v dané době pro státní reţim naprosto nepřijatelný. Šlo o velmi odváţný tah, 

který se vyplatil, jelikoţ se autor skryl pod názvem pro ediční plán Klubu čtenářŧ klasické 

edice Pět novel, která vycházela pravidelně a nebyla do takové míry kontrolována.  

Je tedy očividné, ţe politika do edičního plánu měla alespoň snahu zasahovat velmi 

silně. Sestavený ediční plán Odeon totiţ musel odevzdat na kontrolu na ministerstvo kultury, 

které ho značně prošetřilo. K tomu se vyjadřuje bývalý šéfredaktor Odeonu Josef Čermák 

následovně: „Byl určitý termín, ke kterému  se plány odevzdávaly. A musím říci, ţe jsme plán 

mívali i vzhledem k hrozícím okolnostem připravený tak, ţe nám z něho skoro nikdy nic 

nevyškrtli. Vydání některých titulů však vyţadovalo dobře předem připravenou obranu. Zde je 

nutno znovu ocenit pomoc některých externích znalců, jejichţ autorita byla oficiálně 

uznávána, a to zejména u členů strany, kteří tak svými posudky a dobrozdáními nesli kůţi na 

trh.“
105

 Redakce Odeonu tedy dobře věděla, s čím mŧţe v rámci ministerstva kultury počítat. 

Redaktoři předem věděli, které tituly by nemusely mít šanci kontrolou projít, a hlavně věděli 

z jakého dŧvodu. Proto díla, která neměla šanci, ani nikdo do edičního plánu nenavrhoval, 

jelikoţ by to byla ztráta času. Obtíţnější to bylo u děl, která tu šanci měla, ale existoval u nich 

nějaký problém. Zde uţ bylo na šéfredaktorech, jestli budou s dílem riskovat. Pokud byli 

ochotni, tak si museli, jak zmínil Josef Čermák, připravit řádnou obranu. To fungovalo na 

dvou úrovních. Na té první si šéfredaktor musel uvědomit slabá místa daného díla, která by 

mohla státní politice vadit, a bylo pak na něm, aby si předem připravil přesvědčivé 

argumemty, proč by i přesto mělo dané dílo spatřit světlo světa. Druhou úrovní pak bylo, 

obstarat si člověka, dalo by se říci přímo obhájce, který by se na ministerstvu za dané dílo 

přimluvil či by ho nějak jinak zaštítil. Ve většině případŧ se jednalo o členy KSČ, kteří byli 

literárně vzdělaní a uvědomovali si hodnotu jednotlivých děl. Proto pak také byli ochotní se 

za ně přimlouvat. Museli se tedy najít lidé, kteří byli nejen vzdělaní v oboru, ale také měli 

politickou váhu. Na to vzpomíná mimo jiné také redaktorka a překladatelka Jarmila Fialová: 

„Záleţelo samozřejmě na tom velice takticky si vybírat lektora, aby měl nějakou váhu, 

myšleno tedy odbornou i politickou, aby byl brán jako někdo, kdo můţe rozhodovat. Takţe se 

taktizovalo, abyste měla ta doporučení.“
106

  

Politika tedy zasahovala do edičního plánu jeho kontrolou a ministerstvo kultury mělo 

právo ho cenzurovat, coţ mohlo klidně znamenat, ţe několik knih bylo ze seznamu úplně 
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vyškrtnuto.
107

 Je tedy ţádoucí, pokud je řeč o této cenzuře ze strany politiky, vymezit si 

oblasti či přesné body, které byly pro reţim do určité míry problematické. Vymezit je, není aţ 

tak velký problém, jak by se mohlo zdát. Kaţdý redaktor velmi dobře věděl, co je pro reţim 

neţádoucí a sám buď problém řešil (autocenzura) nebo si minimálně musel připravit 

dostačující obranu. Na tyto hranice, za které Odeon nemohl vlivem politiky zajít vzpomíná 

bývalý šéfredaktor nakladatelství Josef Čermák: „To znamená, muselo se to lektorské řízení 

udělat tak, aby jsme měli argumenty proti uţ předpokládaným námitkám, které se můţou 

objevit. Oni ale byli většinou velmi slušní, protoţe to věděli. Na druhé straně samozřejmě jsme 

měli mantinely. Nešla nějaká kritika komunismu, socialismu nebo něco takového, to prostě 

nešlo. To nešlo. To by bývali věděli. I takové ty někdy drobné náznaky leckdy, ale naštěstí 

tohleto většinou ty velké literatury, tam ty věci moc nebyly. Byly ale aktivity jednotlivých 

osobností v cizině, které se exponovali třeba proti komunismu, no tak prostě to nešlo dělat, to 

nešlo. To by bývali zabavili, protoţe byla samozřejmě cenzura na ty kníţky. Tak by to zabavili. 

A druhý mantinel byla mravnost. Tenkrát nešlo i to, co je dneska nepochopitelné, my jsme 

měli velké problémy se slangem. U americké literatury třeba Kerouac, kdyţ to vycházelo, to 

přeloţil Honza Zábrana, a tak to byl prostě [problém]. Pak to musel nějaký támhle chlapík, 

který byl ředitelem školy pro tu depravovanou mládeţ, tak k tomuhle musel napsat předmluvu 

a při tom to byla taková ta pokrytecká, to pokrytecký moralizování.“
108

 Josef Čermák tedy 

veškerou problematiku zúţil na dvě velké základní skupiny: na hranice politické a mravní.  

Politické hranice byly vcelku jasně reţimem definované. Kontrolou na ministerstvu 

nemohly úspěšně projít knihy, které obsahovaly znatelnější kritiku socialismu či přímo 

komunismu. Knihy, které zmíněnou kritiku měly přímo jako hlavní téma, neměly šanci 

cenzurou projít vŧbec. Podobně obtíţná situace čekala knihy, jejichţ autorem byl nějaký 

reţimem odmítaný člověk. Zde se politická hranice vztahovala spíše na osobu autora, neţ na 

dílo samotné. To ovšem mohlo mít se státní cenzurou velký problém, i kdyţ bylo naprosto 

takzvaně ideologicky nezávadné. Redakce se pak bránila právě tím, ţe samotná kniha 

nezachází ani za jednu z hlavních hranic, ale mnohdy to nebylo nic platné, jelikoţ reţim 

nechtěl vidět ţádnou knihu daného autora v prodeji. Tato otázka byla problémovější, jelikoţ 

zatímco v případě obsahu díla si redaktoři sami dokázali odvodit, co by mohlo zástupcŧm 

státní politiky vadit, tak u samotných autorŧ uţ to tak snadné nebylo. Redaktoři samozřejmě 
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měli přehled v literatuře, která jim byla blízká, díky čemuţ u daného autora dobře věděli, zda 

píše proti reţimu a tak podobně, ale u některých autorŧ mohlo jít o pár vět v jednom z jejich 

děl a uţ kvŧli tomu byly na pomyslném seznamu zakázaných autorŧ. To uţ kaţdý redaktor 

vědět nemusel, a tak mnohdy mohla jeho snaha o získání autorova díla přijít na zbyt. Takţe 

v rámci politických hranic byl samotným problémem buď autor, dílo či jeho část anebo, 

v případě zahraniční knihy, také osoba překladatele. Překladatelé byli totiţ také lidé, na které 

si státní politika dávala pozor, a proto z nich bylo mnoho také na seznamu zakázaných autorŧ. 

Nejen, ţe nemohli sami vydávat knihy, ale nemohli je ani překládat. Na ukázkovou situaci si 

vzpomíná redaktor a překladatel Josef Forbelský: „V době ideologického uvolnění byl 

z iniciativy dr. Čermáka zařazený do edičního plánu Odeonu překlad barokního velmistra 

španělské poezie Luise de Góngory y Argote (1561-1627). [...] Ujmout se jich měl Josef 

Hiršal, jenţ si dobře poradil s Christianem Morgensternem a jenţ se ve spolupráci s paní 

Bohumilou Grögerovou zabýval experimentální poezií. Dr. Čermák urgoval mou práci na 

gramatické verzi, poukazoval na Hiršalovu perspektivu zakázaného autora a na moţnost, ţe 

se nad góngorovským projektem zavře voda „normalizace“.“
109

 Josef Hiršal tedy byl 

zakázaným autorem a i kdyţ na knize s panem Forbelským spolupracoval, tak uţ byli 

šéfredaktorem varováni, ţe je dost moţné, ţe kniha nebude moci vyjít. Dŧvodŧ pro to, ţe 

někteří autoři byli reţimem zakázaní bylo hned několik, ať uţ to byl pŧvod, politické názory, 

výstup z KSČ a podobně. V rámci překladatelŧ tato problematika vedla k fenoménu 

pokrývání, o kterém bude ještě řeč později. Zatímco tedy u domácí literatury se politické 

hranice týkaly autora či části díla, tak u zahraničního díla tam hrála roli i postava překladatele. 

Tato politická cenzura ovšem neplatila jednostranně. Na velice trefný příklad při překládání 

jedné holandské knihy vzpomíná překladatelka a pedagoţka Olga Krijtová: „K tomu 

poslednímu se pojí zajímavý příběh, který se týká knihy Holandská sláva, která uţ byla 

přeloţena, takţe bych ji nerada překládala podruhé, a Odeon ji tehdy pod titulem Holandská 

sláva vydat nemohl – Jaká holandská sláva? Proč holandská sláva? Co to má znamenat? [...] 

znamená holandské námořnictvo, které bylo chloubou Holandska. Boţenka Kölnová, coţ byla 

vynikající redaktorka, tehdy říkala: „Jak bychom to mohli jinak nazvat?“ A mne napadl obrat 

z Wolkera „Plout musí námořník“, coţ je název velmi odpovídající. Jen proto, ţe nemohla 

vyjít kniha s titulem Holandská sláva. Ţe autoři nemohli vyjít, to se stávalo často, ale musím 

říct – a teď si musím ohřát svou polívčičku -, ţe to nebylo jen proto, ţe z ideologických 

důvodů nemohli vyjít tady. Stávalo se i to, ţe z ideologických důvodů odmítli sami Holanďané 
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dát souhlas k překladu.“
110

 Tato citace ukazuje, do jaké míry mohla být politická cenzura 

oboustranná. Na počátku máme příklad klasické cenzury ze strany reţimu, kdy je problém 

s názvem knihy, jelikoţ odkazuje či naznačuje něco neţádoucího, a tak je třeba ho změnit. Je 

tedy na překladateli či redaktorovi, aby přišli s novým názvem, který by pak měl schválit i 

autor originálního díla. Mnohem zajímavější je ale druhý příklad, kde Olga Krijtová popisuje 

politickou cenzuru z druhé strany, coţ je něco, o čem moc pamětníkŧ nemluví. Je tedy řeč o 

politické cenzury ze strany státu, ze kterého dané dílo pochází. V tomto případě tedy došlo 

k tomu, ţe buď autor sám či holandská vláda odmítla dát souhlas k tomu, aby dané dílo vyšlo 

v socialistickém Československu. Je totiţ nutné si uvědomit, ţe stejně jako místní propaganda 

do určité míry „démonizovala“ Západ, tak i na západě docházelo k něčemu podobnému vŧči 

Východu. Tento zásah politiky jiného státu do naší literární kultury nemusel být pouze ze 

strany znepřátelených státŧ. Naopak mnohdy byl také ze státŧ, se kterými mělo 

Československo dobré vztahy. V těchto případech byla pak dŧvodem pro danou cenzuru 

osoba autora. Pokud se totiţ jednalo o autora, který byl ve vlastní zemi zakázaný, pak tamní 

vláda ţádala všechny spřátelené země, aby u daného autora učinily totéţ a odmítly jeho knihy 

vydávat. Tak tomu bylo například u kubánského autora Lezama Limy, kterého kubánští 

revolucionáři neuznávali. Na snahu o překlad jeho díla vzpomíná také redaktor a překladatel 

Josef Forbelský: „Hned po návratu jsem hleděl v Odeonu navrhnout překlad Lezamovy 

poezie. Ujal se ho Pavel Medek, výbor dostal název Noc na ostrově. Připojil jsem k němu 

stručný doslov. Víc neţ deset let, do roku 1982, však rukopis leţel v nakladatelském trezoru. 

Vydání knihy blokovali oficiální cestou Kubánci. Nakonec přece jen došlo na Lezamova slova 

a revoluce se musela s tímto velikánem, kořenícím v románsko-latinské katolicitě, vyrovnat. 

Posmrtně ho přijala jako velkého kubánského klasika.“
111

  

S tímto rozdělením literatury na literaturu „východní“ a „západní“ souvisí také otázka, 

zdali v rámci Odeonu byl státem kontrolován poměr knih „východních“ vŧči knihám 

„západním“. Na tuto otázku poskytl odpověď bývalý šéfredaktor Odeonu Josef Čermák: 

„Nejde o české, ale jde o západní nebo východní. Tohle jste narazil na…to byl velký problém. 

Já vám řeknu, jak jsme na to šli. Tak kdyţ byly ty padesátá léta, kdyţ já jsem tam začínal, to 

jsme se vyzouvali z těch bot. To bylo hrozné. Potom šedesátá léta, to šlo skoro všechno, ţe 

ano, kromě Kafky tedy, u pátého svazku skončilo vydávání spisů a patnáct let ani řádka nikde, 

jenom v negativním kontextu. To nešlo. Ale potom teda oni nám řekli, ţe musíme zachovávat 
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určitý poměr. Do roku sedmdesát byla tady nejvydávanější literaturou literatura francouzská. 

Od roku sedmdesát nastal ten anglo-americký boom. A protoţe tedy samozřejmě těm 

orgánům, jako bylo ÚV, ty viděli jenom to, ţe lezli někam té centrále, tak prostě nám nařídili 

poměr, ţe řekněme nemůţe být těch západních víc, neţ těch východních, ţe musí být určitý 

poměr. No tomu se dalo velmi dobře vyhovět, protoţe i v těch východních literaturách se 

našlo vţdycky něco, co jako mohlo [vydat]. Ale špatně se to prodávalo, takţe si oni sami 

začali říkat: „Safra, ale oni přestávají vydělávat ty peníze,“ a tak, no ale nedalo se nic dělat. 

Pak přišli na to, ţe my jsme je obalamutili, protoţe my jsme ty Bulhary a ty, já nevim koho, 

Lotyše a tak dále, jsme dělali ve strašně malých nákladech, ale abychom jim vytřeli zrak, tak 

jsme jim dělali krásnou úpravu grafickou. Takţe to byly krásné knihy a oni teda byli 

spokojení, protoţe počet odpovídal. Pak ale zjistili, ţe západní literatury vyšly v nákladu čtyři 

sta tisíc výtisků a tohle dohromady ţe bylo padesát. Tak nám nařídili výši nákladů. To uţ bylo 

horší. Tak se to zase dělalo tak, ţe se tam u některých autorů západních se zdůrazňovalo, ţe 

jsou pokrokový třeba, ţe on byl členem strany nebo se někde angaţoval v nějakém mírovém 

[hnutí], takţe tak se to dělalo. Ale oni se vţdycky ty noţe, jaksi otupily a po určité době to 

prostě změklo.“
112

 Odeonu byl tedy státem stanoven poměr v jakém má vycházet „východní“ 

literature oproti té „západní“. Odeon tedy poměr knih dodrţoval, jelikoţ „východní“ literatura 

nebyla o nic méně kvalitní, neţ ta „západní“. Problémem spíše bylo, ţe se mnohem hŧře 

prodávala, takţe udrţovat mezi nimi stejný poměr bylo pro Odeon vysoce neperspektivní. To 

bylo také dŧvodem, ţe se daný poměr udrţoval v počtu titulŧ obou literatur, ale nikoliv 

v nákladu daných knih. Ten byl totiţ mnohem větší u literatury „západní“, která se mnohem 

lépe prodávala. Tento malý trik se Odeon snaţil skrýt mnohem dokonalejší typografickou 

úpravou literatury „východní“, coţ jí mimo jiné mohlo pomoci i při prodeji. Naopak 

„západní“ literatura, která se prodávala dobře, tak dobrou úpravu nepotřebovala. I tak nezŧstal 

tento trik dlouho bez povšimnutí a Odeon brzy obdrţel od státu přesně stanovenou maximální 

výši nákladŧ, coţ uţ pro nakladatelství bylo problémovější. Proto Josef Čermák zmiňuje, ţe 

nakladatelství mělo snahu jednotlivé „západní“ autory nějakým zpŧsobem v místních 

podmínkách obhájit, coţ se dělalo rŧznými zpŧsoby, z nichţ některé Josef Čermák přímo 

zmínil. Na tato rŧzná omezení, které se netýkala pouze státŧ „západŧ“, ale také jiných státŧ, 

které zrovna nevyhovovaly ideologii reţimu, vzpomíná také redaktor a překladatel Jiří 

Našinec: „Nevím, jestli se dá mluvit o nějaké reflexi, rumunská literatura u nás obecně známá 

není. Příčin, proč tomu tak je, by bylo mnoho. V minulosti to byly důvody politické. Býval 
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jsem také redaktorem nakladatelství Odeon a existovalo jakési směrné číslo, kolik procent 

autorů by mělo být překládáno ze „spřátelených literatur táboru míru a socialismu“, a 

Rumunsko nikdy nebylo úplně košer. Ceausescu usiloval o politiku nezávislou na Moskvě, 

nebylo jasno, zda je v onom táboře pevně zakotven.“
113

 Zde tedy vidíme, ţe i Rumunsko, stát 

Východu se socialistickým reţimem v čele, bylo pro náš reţim vcelku nepřípustné, jelikoţ 

Ceausescu a jeho reţim se ideologicky vzdaloval od reţimu sovětského, coţ byl problém. 

Proto i například rumunská či jugoslávská literatura byla danými politickými kvótami 

omezena. Politická cenzura se ale nesoustředila pouze na současnou situaci ve světě, kde 

vlivem studené války byly naším reţimem odmítány některé knihy „západní“ literatury. 

V některých případech se dokonce i v rámci státní politiky objevuje jakási návaznost na 

historickou paměť, která se projevuje určitými předsudky vŧči Německu, neboli německé 

klasické literatuře. Na podobný příklad si vzpomíná redaktor, překladatel a historik Jindřich 

Pokorný: „Parzival Wolframa von Eschenbach, který byl u nás vcelku neznámý, nebyl 

přeloţen, byl záměr po mnoha stránkách nesmírně náročný a velice těţko se probojovával. Za 

prvé byl dějištěm temný středověk, za druhé je to náboţenské – copak mohou, prosím vás, 

vycházet kníţky o nějakém Svatém grálu? Za třetí je to obrovská kláda, čtyřiadvacet tisíc 

veršů. Na poradách vţdycky říkali: No soudruzi, to místo toho vydáme šest nebo osm jiných 

knih! Ovšem ti, kdo vydání hájili a prosazovali, byli lidé zavilí a protřelí stratégové v čele 

s Miroslavem Ţilinou. A pořád a pořád to znovu cpali do edičních plánů a říkali: Ale heleďte, 

vţdyť to je vlastně o rytířích a o hrdinech. Ani nevím, co všechno uváděli, je to vlastně 

hrdinský epos, říkali. Ještě k tomu to bylo od Němce! Proč bychom měli vydávat zrovna něco 

od Němce, namítali jim, kdyţ říkáte, ţe to je nějaká legenda, která povstala někde v Anglii? 

Ne ţe by Anglie byla o moc lepší, ale přece jen to nejsou naši odvěcí nepřátelé.“
114

 Citace 

tedy dobře ukazuje na jedné straně velkou nevzdělanost lidí na ministerstvu kultury, kteří měli 

schvalovat ediční plán Odeonu, kde byla kniha zabývající se tématikou Parzivala a Svatého 

grálu, a nikdo z přísedících nevěděl, o co se jedná. Poté následuje to, ţe tito lidé mají větší 

problém s německou literaturou, neţ s literaturou anglickou. Nikde se v tomto případě 

neobjevuje, jestli je autor knihy ze Spolkové republiky Německo či z Německé demokratické 

republiky. Dŧleţité je, ţe je z Německa vŧbec. Historická paměť a tradice zde získává 

přednost před soudobou politickou situací. Třetím bodem, na který tato citace naráţí, je 

politická cenzura, týkající se náboţenství. To je věc, která nesmí zŧstat opomenuta. Kniha 
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totiţ mohla být během procesu schvalování edičního plánu napadena za svŧj přílišný 

náboţenský nádech. V tomto případě byl tedy problémový Svatý grál a honba za ním, která 

byla ústředním motivem dané knihy. Reţim byl tedy silně proti těmto knihám a bylo na 

redakci Odeonu, aby tento problém dokázala nějak vyřešit, pokud tam byli lidé danou knihu 

skutečně odhodlaní vydat. O podobné situaci mluví překladatel, redaktor a kritik Dušan 

Karpatský v případě překládání knihy Pohádky z dávných dob: „Ta autorka, Ivana Brlićová 

Maţuranićová, byla velmi hluboce náboţensky zaloţená. Takţe se v jejích příbězích 

mnohokrát vyskytuje slovo Bůh. Nakladatelství s tím mělo velké problémy a chtělo milého 

Pánaboha co nejvíce vymýtit. Tehdy jsem přišel na spásný nápad. Říkal jsem: Heleďte tak ho 

budeme psát s malým b. Ono mu to neublíţí a nebude to tak nápadné. Takţe v té kníţce 

nakonec máme boha s malým b, ale máme ho tam všude, kde ho má autorka.“
115

 U dané knihy 

tedy Odeonu stačilo vyuţít tak malého triku, jako změnit jedno písmeno a kniha se díky tomu 

dočkala svého vydání. Na první pohled to vypadá jako pouze kosmetická úprava slova, ale jde 

také o to, ţe postava Boha s velkým písmenem označuje jediného Boha jako bytost, kdeţto 

s pouţitím malého písmena se z postavy Boha stává částečně pouze slovo pouţívané v běţné 

české mluvě. Podstatné je, ţe tato úprava stačila, aby byla kniha zachráněna před neústupnou 

cenzurou ze strany ministerstva kultury. V rámci politické cenzury muselo nakladatelství 

vyuţít mnoha trikŧ, jak zajistit daným titulŧm, aby mohly vyjít. Jedním z nejčastějších trikŧ 

bylo psaní předmluv či doslovŧ, které mnohdy psali členové strany, kteří byli kulturně 

vzdělaní a chtěli knize pomoci tím, ţe pod ní přidají své jméno, o čemţ uţ byla řeč. Zatímco 

dnes jsou doslovy či předmluvy určité vědecké texty, které doplňují tématiku knihy o dŧleţité 

informace pro čtenáře, tak v rámci Odeonu v dané době to byly většinou čistě politické texty, 

které se snaţily určitou knihu obhájit. Překladatel a redaktor Josef Forbelský k tomu dodává 

následující: „Po revoluci za mnou přišli moji studenti a řekli: „My vydáme vaše doslovy.“ A 

já na to: „Ani nápad!“ Doslovy se psaly nezřídka hlavně proto, aby se kniha prosadila, a 

fungovaly tedy v určitém politickém klimatu. Reţim je bral jako osvětu: „Autor je moţná 

pochybný, ale tady autor doslovu vám to vysvětlí.“ Byla to jistá taktika, známá nejen z dob 

komunismu.“
116

  

Natolik tedy k politickým hranicím v rámci knih. Druhou skupinou byly hranice 

mravní. Odeon měl velké problémy s knihami, kde se častěji vyskytovaly vulgarismy, slang či 

popisy intimností. V principu byla snaha to opět řešit skrze lektory a další reţimem prověřené 
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osoby, kteří se za knihu zaručili, ať uţ v doslovech, či jinde. Pokud to nepomohlo, pak musely 

být dané pasáţe většinou vyškrtnuty a kniha vyšla bez nich. Byl to problém hlavně u 

klasických literárních děl, kde měli redaktoři a překladatelé velký problém s tím, z knihy něco 

vynechat. Na mravností bariéry doby vzpomíná překladatel František Fröhlich: „Byl bych rád 

přeloţil román Fotbalový anděl dánského spisovatele Hanse-Jørgena Nielsena. [...] Říkal 

jsem, ţe bychom to rádi vydali, ţe jsem tím zcela nadšen, ale ţe je to takové riskantní. A on mi 

říkal: „Proč, proboha?“ A já jsem říkal: „No, ze dvou důvodů, jednak mravnostních, protoţe 

se tam moc souloţí, jednak politických, protoţe to je o vystřízlivění levicového intelektuála a ti 

levičáci jsou tam částečně zesměšňovaní.“ A on se zasmál a pronesl památnou repliku: 

„Hele, souloţí ti škrtnu, kolik budeš chtít, ale politické věci – ani jednu.“
117

 František 

Fröhlich tu naráţí na velmi dŧleţitou věc a to, ţe mravní hranice nebyly brány ani zdaleka 

váţně, jako hranice politické. Vynechat podrobný popis milostných scén nebo několik 

sprostých slov nebyl pro redaktora a, jak je vidět v citaci, mnohdy ani samotného autora tak 

velký problém, jelikoţ to ve většině případŧ samotnému dílu a jeho ději nijak neuškodí. Zato 

hranice ´politické by některá díla dohnaly k naprosté přeměně, coţ většinou nebyli ochotni 

udělat ani redaktoři, ani autor. Podobně srovnání jako František Fröhlich podává také 

redaktorka a překladatelka Marie Janŧ: „Na cenzuře jsem byla jen jednou, kvůli úplným 

hloupostem, pár slovům. Moje přítelkyně, paní Fialová z Odeonu, měla s cenzurou velmi 

směšný záţitek. Uţ nevím, co to bylo za překlad, ale ve francouzštině byla uţita drsná slova: 

hovno, prdele a tak. A ta cenzorka to nedokázala číst, ona to nemohla ani vyslovit, jenom na 

to ukázala a řekla: „To tam nemůţe být.“ U mě se zase jednalo o nějaké sexuálně podbarvené 

odstavečky. [...] Ale politickou cenzuru v překladech? Takově věci člověk automaticky 

nedělal. [...] Takovou kníţku by vám ani nikdo nedoporučil. Lektoři by vás včas upozornili, ţe 

s ní neuděláte ţádné štěstí.“
118

 Marie Janŧ tedy dochází k naprosto stejným závěrŧm, kdyţ 

srovnává oba „mantinely“, se kterými musela rdakce Odeonu neustále bojovat. Mravní 

hranice tedy práci jednotlivých překladatelŧ a redaktorŧ do takové míry neznepříjemnily, 

pokud ovšem nešlo, jak jiţ bylo řečeno, o takzvanou literární klasiku. V případě těchto děl, 

které se uţ v minulosti proslavily a mnohdy uţ byly v našem prostředí někdy vydány, měli 

redaktoři velký problém s jakoukoliv formou zasahování do díla. Zde se hodí jako příklad 

kniha Odyssea od Jamese Joyce, jelikoţ splňuje daná kritéria a mnoho dotázaných na ní 

vzpomínalo právě v souvislosti s cenzurou z dŧvodu mravních hranic. Příkladem za všechny 
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bude, co o dané knize řekla redaktorka a překladatelka Eva Kondrysová: „Chystali jsme se ji 

vydat, kdyţ se někdo na úředních místech záhadným způsobem dopídil, ţe kniha končí lehce 

eroticky laděným monologem Molly Bloomové. Kdyţ si tento monolog přečtete dnes, tak vás 

rozhodně ničím nepobouří. Ale tenkrát ta kniha tím pádem najednou získala odér něčeho 

eroticky příšerně odváţného. Celý náklad byl myslím uţ vytištěný, tak se nejdřív uvaţovalo, ţe 

to všechno půjde do stoupy. Ale protoţe to je veledílo, dospělo se nakonec k názoru, ţe kdo si 

kníţku bude chtít koupit, musí od svého zaměstnavatele přinést potvrzení, ţe ji potřebuje 

z pracovních důvodů. A tyto lístečky se staly nejţádanějším zboţím v Praze.“
119

 V případě 

tohoto díla uţ mravností hranice nebyla tak zanedbatelným problémem, jelikoţ dílo bylo jiţ 

vytištěné a problematické pasáţe z něj nebylo moţné vyjmout. Dílo bylo tedy v ohroţení, ţe 

ve svém celém nákladu nakonec nebude vŧbec vydáno. Pro Odeon by to byla značná ztráta, 

hlavně na úrovni prestiţe a dobré pověsti, jelikoţ ztrátu peněţní by si stát vyřešil po svém. 

Jelikoţ ovšem šlo o velmi slavné dílo, tak se redakci podařilo ministerstvo přesvědčit, ţe dílo 

přeci jen vyjde, ale jen pro zájemce, kteří budou mít potvrzení, ţe si knihu potřebují přečíst. 

Stejný osud potkal i knihu Prezydent Krokadýlů od Warrena Millera, coţ byla kniha natolik 

plná slangu a vulgarismŧ, ţe nebylo moţné tato slova v rámci překladu vypustit. Překladatel 

František Fröhlich vzpomíná na osud zmíněné knihy: „[...] v kaţdém případě měla ta kniha 

neskutečné obtíţe, hlavně z důvodů mravnostních a ţe je to okrajové a já nevím co všecko. 

Takţe to s ní nakonec skončilo jako třeba s Joyceovým Odyseem, vyšla jen pro „odborné 

publikum“, to znamená, ţe se neprodávala volně. Pak šlo samozřejmě o to, zařídit si protekci, 

aby člověk byl taky odborné publikum a mohl si ji koupit.“
120

 V některých případech byla tedy 

i mravní hranice opravdu znatelným a nepříjemným problémem pro celou redakci 

nakladatelství.   

Politika tedy do edičního plánu Odeonu zasahovala velmi silně, stanovovala 

nakladatelství hranice politické, mravní i jiné, za které Odeon nemohl jít a mnoha knihám 

zabránila, aby se dostaly do ruky běţného čtenáře. Jak jiţ bylo řečeno, tak ovšem nešlo pouze 

o politiku naší země či celého Východního bloku, ale o dobovou politiku obecně, která se 

projevila i na knihách a autorech „Západu“. Celkovou situaci kolem cenzury ze strany reţimu 

a vlivu politiky na ediční plán nakladatelství shrnuje redaktorka a překladatelka Jarmila 

Fialová: „Domluvili jsme se, kterou trojici detektivek, takzvanou trojku, uděláme. A vyšel 

první Simenon. Ovšem čekalo se s tím dost dlouho, mimo jiné i proto, ţe Simenon nechtěl 
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vycházet v socialistických zemích. Aby i on souhlasil s vydáním, poţádala jsem své dost vlivné 

přátele v Belgii, aby na něj zapůsobili. [...] Kdo přál Praţskému jaru, ten se nevydával. Sice 

jsme neměli písemné seznamy, ale někde ty seznamy prostě byly a my jsme si je museli jakoby 

vymyslet. [...] Musím říct, ţe takřka nebylo kníţky, která by před rokem 1968 nemohla vyjít, a 

přitom měla svou literární hodnotu. [...] Zato v normalizaci to kontrolní oddělení ministerstva 

kultury i Ústředního výboru rozjely naplno. Byli autoři, třeba André Breton, kteří vyjít 

absolutně nesměli. To se vědělo. Dokonce na přebalu kníţky jiného surrealisty, Juliena 

Gracqa, jsem napsala, ţe Breton, který neuznával romány, romány Juliena Gracqa toleroval. 

Ten přebal se musel kvůli tomu přetisknout. Bretonovo jméno tam být nesmělo. Dokonce jsme 

všichni brigádně přebaly vyměňovali.“
121

 Jarmila Fialová tedy výtečně shrnula celou 

problematiku kolem cenzury. Mluvila o zakázaných autorech, o kterých v knihách nesměla 

padnout ani zmínka, i kdyţ se jednalo o knihy jiných autorŧ. Také zmínila dŧleţitou věc, ţe 

redaktoři neměli po ruce ţádné seznamy zakázaných autorŧ, a tak si mnohdy museli domyslet, 

s kým by mohl být problém a s kým nikoliv. Doplnila to o zajímavý příklad, kdy byla kniha 

vytištěna dříve, neţ byla provedena korektura, ale naštěstí byla chyba pouze na přebalu a ne 

v knize samé. To znamená, ţe kniha mohla vyjít, ale musela být opatřena novým přebalem, 

který, dle slov Jarmily Fialové, zaměstnanci nakladatelství museli sami u knih vyměnit. 

Neopomněla zmínit ani „cenzuru z druhé strany“, tedy případ, kdy naopak autor u nás vyjít po 

určitém jednání mohl, ale sám nechtěl a vznikl problém zase tohoto typu. Zmíněný autor, 

Georges Simenon, byl slavným autorem detektivek, coţ byl ţánr, který byl v našem prostředí 

nějakou dobu také zakázaný. Detektivky totiţ měly ve zvyku porušovat obě bariéry, totiţ tu 

mravní i politickou, a tak na ně bylo nahlíţeno jako na problematickou literaturu. Redakci 

Odeonu se ale ţánr podařilo prosadit a nadále uţ mohly detektivky vycházet jako součást 

jejich edičního plánu.  

Velmi dŧleţitou oblastí, kam v rámci edičního plánu Odeonu, státní politika často 

zasahovala byla česká neboli domácí literatura. Na to vzpomíná bývalý šéfredaktor Odeonu 

Josef Čermák: „Ty edice to bylo přesně udělané. Byly tam, já nevím, edice česká literatura, tu 

jsme směli vydávat jako samostatnou edici jenom do roku sedmdesát dva. Kdyţ potom do 

Českého spisovatele po Fikarovi a Kocourkovi, se kterými jsme byli velice spřátelení, 

nastoupili Skála s Pilařem, tak začala válka a oni si na ÚV vymohli, ţe nesmíme vydávat 

českou literaturu jenom individuálně, ale na jejich schválení jen jako součást těch světových 
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edic, takţe pak jsme museli zrušit českou redakci a uţ to bylo jako trošku jinak no“
122

 Odeon 

tedy díky rozbrojŧm a rivalitě se společností Český spisovatel přišel o celou českou redakci. 

Česká literatura v Odeonu přišla o své individuální postavení a nadále uţ vycházela pouze 

jako součást literatury světové. O to více se z Odeonu stalo nakladatelství zaměřené převáţně 

na překlady zahraniční literatury. Mělo to silný dopad i na rŧzné české autory, kteří chtěli 

svou knihu vydat v rámci Odeonu. Josef Čermák vzpomíná na podobný příklad, týkající se 

díla Jaroslava Seiferta: „Dostal jsem tenkrát dopis básníka Jaroslava Seiferta, v němţ Odeonu 

nabízel k vydání vzpomínky na své přátele. Sdělil mi, ţe má důvod nevydávat jej ve 

Spisovateli, ţe má důvěru k Odeonu i ke mně (byl od mládí přítelem mého tchána). Dohodli 

jsme se okamţitě a já jsem pak poslal svou sekretářku Ilonku Lukešovou, aby rukopis vyzvedla 

na hlavní poště. Avšak dozvěděli se to ve Spisovateli a neprodleně informovali ÚV 

s kategorickým poţadavkem, ţe kniha musí vyjít u nich. Vytáhli do boje s těţkými kalibry [...] 

Rozpoutal se prudký a nerovný boj, který jsme prohráli. Museli jsme rukopis předat.“
123

 Sám 

autor tedy poţadoval, aby jeho kniha vyšla v rámci Odeonu, ale státní politika na poţádání 

Českého spisovatele intervenovala v jeho prospěch, takţe Odeon o knihu přišel a autor si 

mohl vybrat. Buď se smířil s tím, ţe jeho kniha vyjde jinde, nebo nemusela jeho kniha vyjít 

vŧbec. Odeon tedy měl minimálně stejně velké problémy s literaturou domácí, jako s tou 

zahraniční. V některých případech i větší.  

 

4. 3. Pokrývání 

Pokud je řeč o zásahu politiky a citelnému vlivu státní ideologie na nakladatelství 

Odeon, pak nelze vynechat tématiku „pokrývání“. Uţ několikrát byla řeč o autorech, 

zakázaných reţimem, jejichţ knihy se nesměly vydávat. Pokrývání je ovšem fenomén, 

týkající se zpravidla překladatelŧ. Za normalizačního období se totiţ mnoho překladatelŧ 

dostalo na pomyslný seznam zakázaných. Dŧvodŧ bylo samozřejmě hned několik od 

nesprávného politického názoru po neprověřené přátele apod. Tito překladatelé se tedy 

oficiálně nemohli ţivit svým řemeslem a museli si najít jinou práci. Jelikoţ se jednalo ve 

většině případŧ o muţe a ţeny, pro které byla literatura celoţivotním zájmem a vášní, tak se i 

přes tento váţný zákaz snaţili přispět k obohacení české kultury. I přes zákaz tedy nadále 

překládali rŧzná díla, ale museli si najít takzvaného pokrývače. Vyuţít pseudonym 

nepomohlo, jelikoţ reţim měl přehled i nad těmito falešnými jmény. Zakázaní překladatelé si 
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tedy museli najít člověka, který jim propŧjčil své jméno. Pokrývač tedy byl překladatel, který 

se podepsal a zaručil svým jménem pod překladem někoho úplně jiného. S tímto člověkem 

pak Odeon uzavíral smlouvu, jemu posílal dopisy, korektury, autorské výtisky a taky 

honoráře. Jméno daného člověka se objevilo na přebalu knihy, stejně jako na všech 

propagačních letácích a časopisech. Se skutečným překladatelem díla jednal pouze pokrývač. 

Pokrývači byli z principu věci stateční a obětaví lidé, kteří chtěli pomoci svým méně 

šťastným kolegŧm a nebáli se riskovat.
124

  

V této práci jiţ zazněly názory mnoha lidí, kteří měli s Odeonem něco společného, a 

nenašlo se mezi nimi jediného, který by s pokrývání neměl alespoň jednou zkušenost, ať uţ 

byl pokrýván, někoho pokrýval či pouze o pokrývání věděl. Co ale mnozí nevěděli bylo, proč 

měli někteří překladatelé zakázáno překládat. To mnohdy nevěděli ani samotní zakázaní 

překladatelé. Na to vzpomíná také nedávno zesnulý herec, hudebník a překladatel Rudolf 

Pellar: „Zakázali mi tedy televizi, zakázali rozhlas, a nakonec jsme uţ nesměli s Lubou ani 

překládat. Co jsme ale vlastně provedli, to jsme se nikdy nedozvěděli. Hodně lidí se nás na to 

ptalo, ale neuměli jsme jim to vysvětlit. Snad v tom mohlo hrát roli to, ţe jsme se před 

osmašedesátým rokem úzce stýkali, a dokonce přátelili s americkým kulturním atašé; 

jmenoval se Robert Bolton Warner. [...] Naštěstí se v těch dobách našlo dost lidí, kteří nám 

pomohli a „pokryli nás“ svými jmény, abychom mohli dál překládat. [...] Jednoho dne se 

ozval telefon: „Tady Honza Zábrana, já uţ jsem u vás dlouho nebyl, jste doma?“ Doma jsme 

byli, a tak Honza asi za hodinku přišel, sedl si támhle do křesla a povídá: „Nabízejí mi teď 

nějakého Hemingwaye, a to je přece váš autor. Já mám práce dost, tak vám to podepíšu. [...] 

Samozřejmě, trošku nás mrzelo, kdyţ vyšel náš překlad pod cizím jménem. Ale zase tak moc 

jsme toho nelitovali, protoţe pro nás byla vţdycky ze všeho nejdůleţitější samotná práce.“
125

 

Pan Rudolf Pellar s manţelkou se tedy nikdy přímo nedozvěděli, z jakého dŧvodu jim bylo 

překládání a  mnoho jiného vlastně zakázáno. Útěchu museli hledat v domněnkách a teoriích. 

Samotný příklad s Janem Zábranou je unikátní v tom, ţe se on sám přišel nabídnout jako 

pokrývač. Překladatelé se většinou museli snaţit, aby si někoho našli, ale v tomto případě se 

pokrývač přišel, rovnou s nabídkou na překlad, navrhnout sám. Otázku, jak přesně se všechna 

nakladatelství tedy dozvěděla, s kým oficiálně mohou uzavírat smlouvu a s kým nikoliv, 

odpovídá překladatel a redaktor Dušan Karpatský: „V květnu roku 1972 jsem se dostal na 

jeden ze seznamů neţádoucích spisovatelů a překladatelů, které se „z vyšších míst“ různě 
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telefonovaly do nakladatelství, redakcí a tak dál. Zákaz trval dost dlouho a samozřejmě i 

v mém případě, jako v případě mnoha dalších kolegů, se to řešívávalo tak, ţe jsme si našli – 

nebo nám našli někdy i nakladatelé, respektive redaktoři, kteří stáli o naši spolupráci – 

„pokrývače“, kteří svým jménem pokryli jaksi naše dílo.“
126

 Jména zakázaných překladatelŧ 

byla tedy telefonicky předávána do redakcí jednotlivých nakladatelství, aby byla všude známá 

a daní lidé neměli šanci sehnat práci.  

Pokrývání tedy byla naprosto běţná věc, která byla fenoménem uţ jen v tom, ţe se 

děla tajně, ale v masivním měřítku. Samotní dotázaní si mnohdy dodnes nejsou jistí, kdo 

všechno a na jakých pozicích, o tom věděl. Jisté je, ţe se to rozhodně nikdy ve větší míře 

neodhalilo, coţ vypovídá o charakteru lidí, zaměstnaných v nakladatelství. Mnohdy o tom 

věděli lidé na takřka nejvyšších pozicích nakladatelství. Josef Čermák k tomu řekl: „O tom 

jsme nemluvili, ale to pokrývání, kolika lidem my jsme tam u nás dělali pokrývání, já jsem o 

tom všechno věděl, ţe ano. Ale nemluvilo se o tom ani nijak na to [neupozorňovalo], to se 

bralo prostě, tak, jak to je. Dozvěděli jsme se, ţe někdo nesmí [překládat], no tak to podepsal 

někdo, kdo mohl. Třeba Praţákovi nějaký brňák, a tak. Horší bylo kdyţ hoši si to pak 

předávali a někde se namazali v hospodě, zapomněli to tam a tamní vrchní, ţe ano, byl třeba 

ve sluţbách, ţe ano. Tak jsme byli jako potom vyslýchaný.“
127

 V rámci Odeonu o pokrývání 

věděl tedy přímo sám šéfredaktor, coţ bylo pro všechny zúčastněné nejpohodlnější, jelikoţ 

měli oporu v takto vysoce postavené osobě. Šéfredaktor sám věděl, jak se věci mají, a proto i 

v případě, kdy byl tedy celý ten podvrh odhalen, jak naznačuje Josef Čermák u příkladu 

s hospodou, tak se šéfredaktorovi podařilo z toho nějakým zpŧsobem vyjít bez většího 

postihu. K tomu, ţe v rámci Odeonu se o pokrývání vědělo i na skoro nejvyšších pozicích 

dodává redaktorka a překladatelka Jarmila Fialová následující: „Ale ono se o tom 

pravděpodobně vědělo, protoţe to nešlo tak úplně utajit. Jeden náš šéfredaktor mi ke konci 

svého působení řekl: „Víš, šéfredaktor musí vědět všechno.“ Tak mi dal – velmi účelově – 

najevo, ţe to věděl. Protoţe ti pokrývaní externisté do redakce osobně docházeli.“
128

 

Redaktoři tedy mnohdy ani netušili, ţe šéfredaktor o celé věci věděl, dokud jim to sám neřekl. 

Celé to ukazuje, ţe v rámci Odeonu fungoval skutečně kolektiv lidí, kteří drţeli při sobě a 

vzájemně na sebe nedonášeli. Jen díky tomu si tito lidé mohli dovolit takhle bez větších 

problémŧ redakci navštěvovat. Na podobný případ, ale dalo by se říci trochu extrém, 
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vzpomíná básník a překladatel Jiří Honzík: „Pamatuji se – a to muselo být ještě 

v sedmdesátých letech -, kdy jsem byl jednou v Odeonu a přišel tam Josef Vohryzek, v té době 

zcela zavrţený člověk, kritik Května, který překládal ze švědštiny a někdo ho kryl. A Vohryzek 

tam přijde s nějakými samizdaty. Říkal jsem si, ţe to snad přehání, ale taky se nic nestalo. Pak 

ty samizdaty po Odeonu rozdával.“
129

 Státní politika, která do značné míry zasahovala do 

edičního plánu Odeonu, očividně neměla nad kaţdodenním děním v redakce sebemenší 

kontrolu. I kdyţ většina ředitelŧ fungovala jako státní kontroloři, tak stejně byla redakci 

Odeonu svým vlastním nezávislým „světem“.  

Pokrývání tedy fungovalo velmi dobře, ale mělo svá rizika a častokrát s tím byly rŧzné 

problémy. Překladatel a redaktor Josef Forbelský vzpomíná na jeden takový problém: „Kdyţ 

chtěl například Lumír Čivrný přeloţit Juana Ramóna Jiméneze, nechtěli mu to povolit a 

někdo ho měl zaštítit. Ale jeho to uráţelo a řekl: „Prosím vás, tak já jsem propůjčil jméno 

někomu, koho za války popravili, a teď se mám sám schovávat?“ Bylo to různé. Někdo se rád 

schovával, někoho to pokořovalo.“
130

 Byli tedy překladatelé, pro které bylo uráţlivé, ţe by se 

pod jejich překlad měl podepsat někdo jiný. S podobnými lidmi byl problém, jelikoţ na 

pokrývání rozhodně nikdo nechtěl příliš upozorňovat a u těchto lidí bylo riziko, ţe by to 

mohli příliš řešit a tak podobně. Dvě velmi zajímavé věci zmiňuje Dušan Karpatský, kdyţ 

vzpomíná na překlady z češtiny do cizího jazyka a na jednu z knih, které nikdy nemohl vydat: 

„Já jsem ji přeloţil celou, má to nějakých čtyři sta padesát stránek, takţe ţádná hračka. A 

v Odeonu to přijali, ale do toho přišel zákaz mé maličkosti, a navíc ten román nebyl politicky 

úplně košer. Takţe mi to vrátili, dali mi odstupné a tím to skončilo. [...] Bylo zajímavé, ţe 

překlady z češtiny jsem mohl klidně dělat na svoje jméno.“
131

 Vzhledem k tomu, ţe zákaz 

překládat přišel od státu zrovna ve chvíli, kdy měl Dušan Karpatský danou knihu uţ 

přeloţenou, tak ji Odeon sice nemohl přijmout a nedalo se to ani zachránit pokrytím, ale bylo 

mu vyplaceno odstupné. Ještě zajímavější ovšem je Karpatského zmínka o překládání do 

cizího jazyka, kdy očividně zákaz od státu neplatil. Překladatelé tedy nepotřebovali pokrytí a 

mohli normálně překládat pod svým jménem. Podobných překladŧ bylo ovšem málo, takţe se 

tak většina překladatelŧ neměla šanci uţivit a musela, v případě, ţe měli překlad zakázaný, 

vyuţít moţnosti pokrývání. Na další příklad, kdy pokrývání nebylo zapotřebí vzpomíná herec, 

hudebník a překladatel Rudolf Pellar: „Jednou jsme přeloţili kníţku, která vyšla bez uvedení 
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překladatele. Stálo tam jen: „Přeloţeno z anglického originálu“, jak se to v těch letech občas 

dělávalo.“
132

 Nikde nebylo uvedeno jméno překladatele, takţe se ani nemuselo vyuţít ţádné 

pokrytí.  

Pokrývání tedy byla trestná činnost, a právě proto se díky tomu pokrývači i pokrývání 

mohli dostat do mnoha problémových situací. Chtělo by to uvést nějaké výmluvné příklady. 

Na dvě problémové situace vzpomíná redaktorka a překladatelka Eva Kondrysová: 

„Například zmíněný František Vrba byl jednou po slovní potyčce s policisty zadrţen, a 

nakonec dokonce odsouzen, naštěstí podmínečně. Věděla jsem, ţe zrovna překládá knihu pod 

jménem Lubomíra Dorůţky, takţe jsem zašla k Vrbům rukopis hledat. Musela jsem ho najít, 

aby z toho nebyl malér. [...] Karlu Kynclovi u jednoho románu slíbila pomoc ostravská 

překladatelka Gabriela Nová, jenţe uprostřed práce zahynula při autonehodě. Naštěstí 

v pravou chvíli přiskočil Mirek Jindra a řekl, ţe ten překlad podepíše.“
133

 V obou situacích 

tedy nebylo daleko od toho, aby pravda vyšla najevo, a tak musel zasáhnout někdo další, kdo 

zachránil celou situaci. Tím se opět vracím k tomu, jaký kolektiv lidí pracoval v rámci 

Odeonu i k tomu, jak bylo pokrývání v rámci redakce obecně známou skutečností. Moţných 

problémŧ byl nespočet. Další věcí, ke které občas docházelo bylo, ţe pokrývač obdrţel 

ocenění za překlad, který vlastně sám neudělal. Reportérka a překladatelka Věra Šťovíčková-

Heroldová vzpomíná na tento případ, kdy překladatelka Libuše Boháčková obdrţela 

podobnou cenu: „A tady padla kosa na kámen. Po několika týdnech této trýzně Libuška přišla 

a řekla, ţe jí svědomí nedovoluje přijímat nezaslouţenou chválu, a proto oznámí, ţe knihu 

nepřekládala.“
134

 Chvályhodná čestnost dané překladatelky ovšem mohla nedozírným 

zpŧsobem ohrozit všechny, kteří se na pokrývání podíleli, od šéfredaktora, přes redaktory aţ 

po samotnou překladatelku. Proto museli tenkrát Libuši Boháčkové tento čin rozmluvit. 

Překladatel a spisovatel Antonín Přidal připomněl další problém s pokrýváním, kdyţ řekl: „V 

Praze uţ byla pokrývací jména dost vytíţená, tak jsem se začal rozhlíţet v Brně, jenţe tam 

nebyl nikdo, kdo by z anglické literatury soustavněji překládal.“
135

 Jde tedy o to, ţe najít 

pokrývače nebylo tak jednoduché. Ochotných překladatelŧ, kteří chtěli kolegŧm pomoci byl 

dostatek, ovšem nemohlo se stát, aby kaţdý z nich pokrýval najednou více lidí. Bylo by totiţ 

podezřelé, kdyby daný pokrývač za rok vydal větší počet knih. Do toho pokrývači totiţ ještě 
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skutečně sami překládali, takţe si nemohli dovolit, pokrývat příliš děl. Ještě jeden problém 

související s pokrýváním zmiňuje překladatelka Věra Saudková, která pokrývala 

překladatelku Rŧţenu Grebeníčkovou: „Kdyţ to tenkrát vyšlo, jezdili za mnou lidi ze zahraničí 

jako za překladatelkou té knihy. Bylo to náročné, protoţe jsem o tom věděla málo a Růţena 

Grebeníčková se k tomu nehlásila.“
136

 Pokrývači byli povaţováni za autory daných překladŧ, 

a proto se jim mohlo stát, ţe se s nimi dělaly rozhovory a podobné věci, kde se samozřejmě 

očekávalo, ţe o překladu budou všechno vědět. To byla menší ukázka některých moţných 

problémŧ, které se v rámci pokrývání občas vyskytly. Bylo jich tedy mnoho, ale přesto to 

redaktory a překladatele neodradilo od toho, aby se podobným zpŧsobem postavili tehdejší 

vŧli reţimu a pomohli svým kolegŧm v nouzi. Pokrývání bylo ze celé tématiky mé práce tím 

nejnesobečtějším příkladem lidského chování, se kterým se člověk mohl v Odeonu či 

v nakladatelstvích obecně setkat.  
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ZÁVĚR 

 

Období  takzvané normalizace je dobou, kterou není jednoduché komplexně 

charakterizovat, jelikoţ v jejím rámci docházelo k neustálým změnám a vývoji. Normalizace 

1. poloviny 70. let se na příklad velmi liší od normalizace let 80. a tak dále. V tomto neustále 

se měnícím období tvořilo nakladatelství Odeon jakousi kulturní konstantu. Redakce Odeonu 

měla svŧj cíl, který na první pohled pŧsobí jednoduše, a to seznámit českého čtenáře s tou 

nejkvalitnější zahraniční literaturou, klasickou i novodobou. Tohoto cíle se Odeon drţel 

nezávisle na probíhajících politických, sociálních a jiných změnách.  

Vliv a dohled reţimu byl v rámci Odeonu citelný, ale profesionální redaktoři a další 

zaměstnanci, jejichţ hlavním a prakticky jediným záměrem bylo vydávat kvalitní knihy, se 

postarali o to, ţe tento vliv se většinou zastavil na pozici šéfredaktora, spíše se nedostal ani 

tam. Tento společný cíl celou redakci spojoval a neustálé dohady s ministerstvem kultury, nad 

mnohdy směšně vypadající malicherností pro redakci vytvořily společného nepřítele, který 

jim bránil v jejich „poslání“ šířit literární kulturu. Tohle všechno v souvislosti s událostmi 

roku 1968 vytvořilo v rámci redakce svým zpŧsobem unikátní prostředí.  

Mezi Odeonem a fakultním prostředím Filozofické fakulty v Praze fungovala jistá 

neoficiální propustnost zaměstnancŧ. Z fakulty do nakladatelství odcházeli vysoce 

kvalifikovaní lidé, kteří ovšem nebyli příliš ideologicky zatíţeni, a tak nebyli schopni 

v prostřední fakulty pŧsobit. Naopak z nakladatelství odešli lidé, kteří zŧstali věrnými členy 

KSČ, jelikoţ ti se v prostředí redakce jednoduše nemohli cítit příjemně. V redakci tak vznikl 

kolektiv lidí, který drţel pohromadě a vzájemně si pomáhal. Díky tomu mohlo pravidelně 

fungovat „pokrývání“ zakázaných autorŧ a překladatelŧ. Mezi lidmi v redakci panovala 

značná dŧvěra, coţ dokazuje zmíněné „pokrývání“, ale také všemoţné triky, kterými se 

prosazovaly ideologicky problémové knihy apod.  

Všichni narátoři do posledního vzpomínají v dobrém na celkový kolektiv 

v nakladatelství a mnozí dodnes udrţují přátelské vztahy. K bývalému reţimu se jejich vztah 

uţ rŧzní. Vysloveně kladně tehdejší dobu nehodnotí nikdo, ale naopak někteří narátoři trpí 

dnes aţ mnohdy přehnanou averzí vŧči minulému reţimu, oproti jiným, kteří naopak k situaci 

přistupují racionálně a ochotně přiznávají, ţe i tehdejší doba měla své světlé stránky či, ţe 

naopak ty stránky stinné, se zdaleka nedají najít pouze v našich poměrech, ale i jinde. Kdyţ 

ale došlo na vyjádření k soudobé situaci, jaká panuje v rámci nakladatelství a jakémusi 

srovnání, tak se narátoři shodli, ţe současným redaktorŧ a nakladatelstvím celkově příliš 
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nezávidí, jelikoţ to v dnešní době mají mnohem sloţitější, neţ to bylo v Odeonu. Doba je sice 

jiná a v jistém směru uvolněnější, ale nakladatelství jiţ nejsou státní, díky čemuţ si rozhodně 

nemohou dovolit příliš experimentovat a riskovat v rámci svého edičního plánu. Odeon 

podobné věci dělat mohl, jelikoţ všechno financoval stát. Právě díky tomu se nakladatelství 

během svého pŧsobení podařilo vydat několik „skrytých klenotŧ“, u kterých nikdo nečekal, ţe 

budou mít mezi čtenáři úspěch a výsledek byl naprosto jiný.  

Moderní nakladatelství jsou tedy silně omezeny kapitálem a musí si drţet svou předem 

zvolenou trţní niku.
137

 Jistota, kterou měla státní nakladatelství jim v dnešní době chybí a 

díky tomu mŧţe být český čtenář ochuzen o rŧzná díla, která by se líbit mohla, ale 

nakladatelství jejich vydání nemohou riskovat. Velmi pěkné zamyšlení nad celou 

problematikou zmínila překladatelka a redaktorka Boţena Koseková, kterou si zde na závěr 

ještě dovolím citovat: „Dneska je situace úplně jiná. Ano, vycházejí krásné kníţky, ale vychází 

to trochu páté přes deváté, čtenář se neorientuje snadno. V kaţdém případě si myslím, ţe 

Odeon se za knihami, které v něm vyšly, můţe ohlédnout. A je to moţná škoda, ţe toto jedno 

takzvané kamenné nakladatelství nezůstalo. Jestliţe máme státní filharmonii, státní divadlo, 

mohli jsme mít i jedno státní nakladatelství, které by systematicky vydávalo takové kníţky, na 

které soukromý nakladatel těţko dosáhne. Vím, ţe ani tak dobrá nakladatelství jako Argo 

nebo Paseka a další prostě nemají peníze na to, aby si zaplatila vlastní lektory a redaktory. A 

my staří odeoňáci pro ně redigujeme dodneška. Obdivuju dobré nakladatele, kteří vydávají 

dobré knihy. My jsme měli špatné politické podmínky, dnes mají špatné ekonomické 

podmínky, takţe musíme doufat, ţe jednou přijde čas a budou dobré ekonomické i politické 

podmínky. To se zatím ještě nestalo, moţná jen během těch několika málo let první republiky, 

a taky to ovšem na její kultuře bylo znát.“
138

   

Odeon byl tedy pro české čtenáře skutečně tou pomyslnou vstupní branou do světové 

literatury či přímo kultury. Čtenářŧm se do ruky dostalo mnoho dŧleţitých zahraničních děl, 

ať uţ klasických nebo nových. Pro samotné zaměstnance Odeonu bylo nakladatelství něčím 

jiným. Samozřejmě bylo kulturním místem, kde se debatovalo o novinkách literárního světa, 

na kterých se tam také neustále pracovalo, ale bylo také tím určitým ostrŧvkem svobody, kde 

vliv tehdejší politiky byl sice znatelný, ale nikdy natolik, aby narušil specifické prostředí, 

které redakce měla. Bylo to místo, kde spolupracovala řada velmi významných a vzdělaných 
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osobností, které dokázali drţet při sobě a soustředit se na svŧj hlavní cíl, kterým bylo šíření 

zahraniční kultury do našeho prostředí. 
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