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Přílohy

Příloha č. 1: Rozhovor s Ondřejem Müllerem ze 13. 04. 2015

Nikdo nic lepšího než knihu nevymyslel

Rozhovor s Ondřejem Müllerem, 

redaktorem a programovým ředitelem 

beletristických nakladatelství Albatros Media a. s.

Nakladatelství Albatros je součástí společnosti Albatros Media, která se stále 

rozrůstá. Kdy nastal ten zlom, mělo vliv i vydání a následný úspěch Harryho 

Pottera? Jak se změnila situace před a po Harry Potterovi?

Nakladatelství Albatros vytvořilo společnost Albatros Media a bylo to jen manažerské 

rozhodnutí tehdejšího generálního ředitele Albatrosu – zvětšit nakladatelství a nabízet 

knížky pro celé spektrum čtenářů. Tak už to bylo dřív, ale smyslem bylo více to rozšířit,

od dětí až po dospělé. Éra Harryho Pottera s tím neměla nic společného.

Jaká pozitiva a negativa přináší jednotlivým nakladatelstvím to, že jsou součástí 

velké společnosti? Společná distribuce, společné organizační složky, vliv na ediční 

plány, změny v redakčních týmech...? Jaký vliv to má přímo na Albatros? 

Já mám na starosti fiction nakladatelství a nejsem stratégem těchto rozhodnutí, tak ani 

nemůžu říct, jestli jsou v důsledku dobrá nebo špatná. Každopádně to, že na trhu 

dochází k nějakému sdružování nakladatelství, už v rámci toho, že kniha je ohrožený 

druh a že nakladatelství stojí na více nohách a vede čtenáře od dětství až po dospělost, 

je například v Německu běžné. Myslím si, že je to zákonitý jev, který nastává i u nás. 

Pro nakladatelství Albatros je to tak 1:1. Být součástí velké skupiny je pozitivní při 

nákupu práv, při jednání se zahraničím, při distribuci, marketingu, ale na druhou stranu 

je ta práce taková továrnější, ztrácí ten jemný redakční charakter, který by nakladatelství

tohoto druhu mělo mít.



Co přesně je náplní vaší práce? Znamená také tvorbu jednotlivých edičních plánů 

a jejich koordinaci?

Tvorba edičních plánů, zasahování do nich a také přímo tvorba knih, pracuji jako 

kterýkoli jiný redaktor. Co se týče té programové práce, jde o koordinaci, ale já tomu 

nechávám vůli – aby se každé nakladatelství seberealizovalo, jak samo chce.

Pokud na trhu vyjdou v jednu dobu od jednoho nakladatelství dvě knížky o kočičkách 

nebo dvě knihy o tom, jak s dětmi jezdit po Čechách, to není vůbec na škodu. Protože 

stejně existují další nakladatelství a tam podobné tituly mohou vyjít také. Spíš se 

snažím, aby každé nakladatelství přicházelo pořád s něčím novým, vyvíjelo se zajímavě 

a mělo ediční plán, který neustále něčím překvapuje. To je moje hlavní starost a to, co si

přeju.

Je to tak, že knihy nových autorů jsou podporovány tituly těch renomovaných? 

Jaký je poměr vydávání nových a již známých autorů?

Je to tak. Tím je český trh specifický – je extrémně konzervativní, takže nějaká snaha 

objevovat nové autory, dostat se třeba od Lady k dětské literatuře někam dál je docela 

těžké. Musíme tedy postupovat velice opatrně, nicméně nové autory získáváme pořád, 

a to ze soutěže, kterou každoročně vyhlašujeme. Ta je zdrojem nových a často skvělých 

autorů, kteří by si třeba netroufli dát někam svoji knížku nebo se bojí kritiky. Soutěž, 

která je anonymní, jim skýtá možnost nabídnout svůj text, bez jakýchkoli problémů. 

Myslím si, že je velice dobrá a tiskem a médii malinko opomíjená, což je škoda, protože

je to jediná velká literární soutěž zaměřená na dětskou knihu v České republice. To je 

jeden zdroj nových talentů a potom je dneska takový trend, že autoři, kteří už se 

etablovali v literatuře pro dospělé, zkusí knížku pro děti. A často přijdou za Albatrosem 

jako pevnou adresou pro dětskou literaturu. U literatury pro dospělé je to jiné, například 

v Mottu to hodně vychází z různých blogů, blogerky u nás třeba vydají román. My je 

přímo vyhledáváme a kontaktujeme. Protože se to osvědčilo, Motto také vyhlašuje 

soutěž, a to o původní českou detektivku. A nakonec je to taková ta práce, že se 

potkáváte s lidmi, slovo dá slovo a vyjde knížka nového českého autora, která je 

úspěšná. Je to pracné a často se stane, že i přes marketing a práci PR oddělení autor na 

trhu nezakotví.



Jak je to se zahraniční a českou literaturou? Snažíte se dávat přednost českým 

autorům?

To se liší u knih pro dospělé a pro děti. V Albatrosu se jednoznačně snažíme dávat 

přednost českým autorům, protože Albatros je tradiční značka českých autorů 

a ilustrátorů. 

Tituly nakladatelství Albatros mají úspěch u čtenářů a získávají ocenění – jak 

odhadujete budoucí úspěšnost titulů, kde získáváte nové podněty a inspiraci, 

jakým směrem jít? Sledujete činnosti ostatních tuzemských a zahraničních 

nakladatelství, děláte průzkumy, spolupracujete se školami a knihovnami...?

Všechno, co říkáte, je pravda. Já bych to rozdělil na tři hlavní zdroje. První zdroj jsou 

besedy, na které jezdím, a na které chci, aby jezdili i redaktoři. Je to nejlepší zdroj, 

protože od dětí vždy uslyšíte něco, co by vás ani nenapadlo. To, že jsme začali vydávat 

Šmouly, najednou přišli i do kin a tak dále, to vzniklo díky besedě Jak číst komiks. Tam

se ptám osmáků/deváťáků, jestli se jim líbí Šmoulové, že to už je dneska jen taková 

sranda. Oni ale říkají „Ne, to my čteme, to je strašně pěkný!“, zeptal jsem se na to ještě 

na dvou besedách, zjistil, že Šmoulové se jim líbí, a tak jsme je koupili. Filmy a celý ten

boom, to začalo až potom. Ptát se dětí, mluvit s nimi, jestli a jak se jim co líbí, z toho 

člověk usoudí, co čtou, jak to vnímají a co by je mohlo zaujmout. Nejde ale o to úplně 

se jim podbízet, druhý zdroj je vymýšlet si prostě vlastní věci. Řekněme, že se nám něco

líbí, je nějaký trend a nebo třeba hloupá nálada ve společnosti, a tak chceme něco 

pozitivního – a to pak hledáme. Aby děti věděli, že má smysl se angažovat , a že to není 

jen všechno špatné. Třetím zdrojem je sledování zahraničních bestsellerů, ale to je 

strašně zrádné. Knížka, která je venku úplný „supertrhák“ a prodá se tady za velké 

peníze, nemusí u nás nakonec čtenáře vůbec zaujmout, může to být propadák, až třeba 

ve smyslu že se jí prodá 400 kusů. Tady sáhnout vedle, to jde strašně snadno. My proto 

nedáme jenom na to, že je někde knížka úspěšná a alespoň v Albatrosu, i když je to 

pracné, ty knihy čteme, prolistujeme je, zjistíme, jaké jsou a eventuálně se o nich 

pobavíme na redakční poradě. Ale i tak je to těžké. Na domácím trhu se daří, čeští autoři

dneska táhnout víc, než tomu bylo třeba před těma deseti lety, ale přivést na náš trh 

dobrý titul ze zahraničí, to je těžké. 



Jaké jsou průměrné náklady? Liší se náklad knihy nového a již renomovaného 

autora?

Když si nejsme jistí, tak je prvotní náklad 1 200–1 500 kusů. Pak radši uděláme dotisk. 

Dřív bylo těžké udělat dotisk, ale dneska to není problém – tedy u černobílé knížky, což 

se týká hlavně knih pro dospělé a mezi dětskými knih nových autorů, kde jsou třeba dvě

tři ilustrace. S barevnými knihami je to problém, tam se skoro nevyplatí náklad pod 

3 000, tam si musíme být velice jistí a zainvestovat, vsadit na jednu kartu, vydat 3–3,5 

tisíce kusů – buď to půjde, nebo ne. Je ale pravda, že značka Albatros má určitou 

razanci, lidi na to dají a my se snažíme, aby knihy tohoto typu byly opravdu co nejlepší. 

Ukážeme je dětem, hodně diskutujeme nad obálkou. Vydání té knížky pak někdy trvá 

taky dva roky, ale to nevadí. Záleží na tom, aby byla tak vychytaná, že na trhu neudělá 

klopýtnutí. Když se při nákladu 3 000 prodá při nejhorším 1 500, tedy polovina nákladu,

už se to jakž takž rentuje.

Jak postupujete při vytváření obálek pro dětské knihy? Řídíte se spíš vkusem 

samotných dětí – čtenářů, a nebo maminek, babiček..., které knihy nejčastěji 

kupují.

Na to jsme si dokonce před dvěma lety dělali studii, pověřili jsme mediální organizaci, 

a ta nám sledovala, jak vybrané skupinky lidí vnímají Albatros, co by z Albatrosu 

kupovali a je pravda, že čtenáři Albatrosu řekněme stárnou. Proto taky vznikla značka 

CooBoo, která se zaměřuje hlavně na teenagery, kteří už si kupují knížky sami. Ale 

jinak nakupují hlavně lidé kolem čtyřiceti či padesáti let, maminky a babičky. Nejsme si

ale zcela jistí, jak to probíhá s těmi dětmi do nějakých 8–9 let, to se špatně sleduje. Co 

naopak víme velice dobře, je jak se chovají děti, které si vybírají spolu s rodiči knížky 

z našeho Klubu mladých čtenářů, který je na školách. Tam to bohužel směřuje k takové 

té spotřební literatuře, trendy literatuře, která je vidět ve filmu, v médiích – například 

Winx, Šmoulové, Ghúlmošky. A potom ty zcela hrací knížky o tom, co je právě 

populární, jako teď třeba vymalování mandal. Jde to bohužel trochu od té kvalitní 

beletrie, která byla vždycky málo zastoupená a teď má těžkou situaci se udržet. 

Albatros je zapojen do mnoha projektů na podporu dětského čtenářství. Čtou dnes

podle Vás děti méně, ztratily chuť číst? 

To je těžká, ale kardinální otázka. Myslím si, že děti jsou velice vytížené. Přetížené 

z médií, z internetu valí se to na ně ze všech stran. Vedle toho mají milion aktivit, 



jednak daleko víc potřebují jazyky, aby se prosadily, pak aby na něco hráli, aby chodili 

na nějaké kroužky... rodiče jsou ambiciózní a i děti to samy chtějí, poněvadž to vidí 

u druhých. Na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu je otázka, jestli je to pro děti to

nejlepší. Přijde mi, že dítě nemá čas, doslova jak dospělý. Možná by si někdy něco 

přečetlo rádo, ale nemá na čtení čas. A to je základní problém – ekonomie času. Druhá 

věc je, že pak na besedách jsou takové tiché děti – nevím, jestli se ta skupinka za ta léta,

co jsem v Albatrosu, zmenšuje, myslím, že ne – které se přihlásí a vy zjistíte, že jsou to 

velkolepí čtenáři, kteří literaturu nejen, že znají, ale přímo to sypou z rukávu. Mají 

jedinečný přehled, jsou jako dospělí. A těm dnešní doba naopak skýtá daleko větší 

možnosti. Jsou to velice inteligentní a vnímavé děti, které čtou pořád, vybírají si, 

dokážou o literatuře skvěle mluvit, a to je podle mého odhadu asi 10 % té dětské 

populace – a to mi přijde hodně, to je pozitivní. Vždycky je radost si s takovým dítětem 

popovídat. Díky těmto dětem můžeme vydávat i literárně náročnější tituly nebo klasiku 

v obnovených vydáních. Já třeba strašně rád jezdím na besedu v Jičíně, kde jsme kmotry

knihovny, a kde vždycky pasují největšího čtenáře. Tam už myslím dvakrát po sobě 

vyhrál stejný kluk, a ten je strašně šikovný. Vždycky tam jedu s nějakým spisovatelem. 

Je to jedna z besed, které mám nejradši, protože tam se děti ptají na opravdu 

neuvěřitelné věci, které by dospělého, ani novináře, nenapadly. Myslím si, že to je pro 

nakladatele nádherná vzpruha a motivace dál vydávat knížky. 

Jaké další cesty volíte v cestě za současným dětským čtenářem? Jak například 

rozhodujete o tom, který titul bude vydán jako e-kniha, audiokniha? Podpoří to 

zpětně prodej tištěné verze knihy?

Já myslím, že e-knihy mají zatím tak malý prodej, že je to neměřitelné. My třeba 

vydáme titul jako knihu a jako e-knihu, a tím se prodá o dvacet knih víc, jindy o pět, od 

jiné je to padesát. Jestli to vůbec má nějaký efekt, to je obtížně měřitelné. Myslím si, že 

audioknihy jsou lepší. Ty jsem v Albatrosu dělával, ale i když je to moc hezká práce, už 

na to nemám čas. Myslím, že když se to audio pěkně udělá, určitě to může jednak 

podpořit fantazii dítěte, když si nahrávku pouští s rodiči v autě a nebo před spaním, 

a někdy to může podpořit dítě v další četbě. Nemám přesné argumenty proč, ale co 

znám právě z besed – když si děti pustí audio, první díl od něčeho, a další díly nejsou 

namluvené, tak si je třeba přečte – tak to bylo i u Harryho Pottera. Nebo třeba 

Mikulášovy patálie – dítě to podpoří, aby četlo dál. 



Mění se poměr vydávané beletrie a naučné literatury pro děti?

Do roku 2006–2007 jsme vydávali zhruba 30–40 % naučné a zbytek byla beletrie.

To bylo ale do doby, kdy jsme vydali poslední Oka – Svět v souvislostech, pak Nový 

rozum do kapsy a Rok do kapsy. Pak neuvěřitelně klesl zájem o Oka a o veškerou 

populárně naučnou literaturu, protože ty děti si dneska všechno hledají na internetu. 

I když dělají referát, ani já své vlastní děti nedonutím, aby si otevřeli nějakou 

encyklopedii, kde je to napsané. V Novém rozumu do kapsy je například perfektně vše 

o uměleckých směrech. Ale když si to moje vlastní děti nechtějí otevřít a hledají něco na

internetu, tak co mám dělat. A tak to podle mě dělají všechny děti. Takže tam je velký 

pokles a my jsme naučnou literaturu skoro přestali dělat, ale teď se to zase vrací, i když 

v jiné podobě – v Albatrosu jsme tomu dřív říkali umělecko-naučná literatura. To 

znamená – chci, aby se moje dítě nebálo, tak mu koupím knížku Nebojím se ve tmě, kde

je populárně-naučnou formou návod, jak se zbavit strachu ze tmy. Nebo téma cestování 

rodičů s dětmi, dítě si chce psát deník, tak to je to, co teď chceme vydávat – deník na 

dovolenou pro děti. Podoba se změnila a už to nejsou ty výčty v encyklopediích, protože

to je všude. Na internetu je to tisíckrát a internet je lehce dosažitelný – skoro každé dítě 

má mobil, kde si to může najít. Nebo se dostane k internetu alespoň ve škole, 

v kavárnách, zkrátka kdekoli. Obtížně se tedy uvádí nová populárně-naučná literatura, 

musí být něčím zvláštní. To byl také důvod, proč jsme úplně zastavili edici OKO, ty 

publikace by doslova zkrachovaly. Dříve byly prodeje kolem 5, 6 nebo taky 20 tisíc 

kusů během dvou let. Oka byla populární, ale teď toho neprodáme ani 1 500 kusů. 

Jak vnímáte konkurenci mezi malými úžeji zaměřenými nakladatelstvími (Baobab,

Meander) a většími společnostmi? Jaké mají menší nakladatelství  (ne)výhody?

Určitě mají výhodu, protože dělají méně knih, nejsou tak závislí na obratu, neživí taky 

tolik lidí. U nás je to zároveň zodpovědnost, protože dáváme práci množství lidí. Oni si 

můžou s těmi knížkami vyhrát a i více komunikovat s autory – tohle všechno je pravda 

a tohle by se mi v malém nakladatelství strašně líbilo. Ta nakladatelství si myslím našla 

svojí niku, takže si nijak nekonkurujeme. Nevýhodou je, že když se malé nakladatelství 

splete v publikaci nebo se publikace méně prodává, může ho to nesmírně ohrozit –

finančně, může se dostat do potíží. Ve velkém nakladatelství, při té obrovské sumě 

titulů, si někdy můžeme dovolit víc zaexperimentovat, viz třeba tituly Nebe peklo ráj, 

poezie pro děti 20. století, nebo pak Hrábky drápky odpadky, poezie pro děti 19. století. 

Příprava takové publikace je nesmírně náročná, trvala déle než dva roky, což by si malé 



nakladatelství mohlo jen stěží dovolit, protože nemá finanční prostředky, aby to utáhlo. 

Někdo říká: „Nojo, ty velký nakladatelství, ty dělaj jenom špatnou literaturu a ty malý 

nakladatelství ty se tomu věnujou, to jsou takový krásný knížky...“ Já si myslím, že 

třeba Albatros, ale i jiná velká nakladatelství, jako jsou je Knižní klub nebo Argo, 

vydávají moc pěkné knížky pro děti, stejně pěkné jako jsou knížky právě od Baobabu či 

Meanderu. Ale někdy to ta novinářská a odborná veřejnost nechce vidět, aby 

preferovala ta malá nakladatelství. Mně to ale to nevadí, protože čtenáři si ty knížky 

najdou. 

Podpoří filmové zpracování knihy její prodej?

Není to tak vždycky. Dneska na to ty zahraniční agentury hodně sází, napíšou tam 

cokoli, třeba že Steven Spielberg řekl, že z toho bude hezký film, abychom si řekli „Jee,

to koupíme, to bude skvělý, když se to zfilmuje, to se pak prodá ještě dalších 2 000 

kusů.“ Někdy to pomůže, jako třeba u Divergence, protože teenageři, kterým jsou tyto 

knihy určeny, chodí do kina. Je to publikum, které chodí do kina, a ta série se daleko víc

prodává. Ale u knih pro dospělé to už tolik neplatí. Dospělí chodí do kina málo, nemají 

na to tolik času, není to popcornové publikum, a když se objeví film na motivy knihy, 

tak to často vůbec nemusí zafungovat, neprodá se ani o kus víc. 

Shlédnete filmové zpracování raději až po přečtení knihy, nebo vám na tom 

nezáleží?

Já radši přečtu nejdřív knihu, a pak se podívám na film. Dokonce mám doma na 

DVDčku některé filmy už několik let a stále jsem je neviděl, protože si chci přečíst 

knihu.

Když vyjde v jiném nakladatelství titul na podobné téma, ovlivní to prodej?

Mohou např. Filmová kouzla v HP, vydaná ve Slovartu, zpětně podpořit prodej 

Harryho Pottera?

To byla moc pěkná knížka, tu jsem koupil dceři k narozeninám, moc se jí líbí a mně 

taky. Harry Potter je specifický fenomén. Ale třeba poseroutka – má úspěch a teď vydá 

X lidí jiného poseroutku. Prodej Deníku malého poseroutky samozřejmě klesne, ale 

když vy máte ten Mercedes, můžou ostatní dělat podobná auta, ale nikdy to nebude mít 

tu značku. Když si dítě koupí triko, říkají mu „To je Nike, viď?“ – „Ne to není Nike, ale

je to ještě lepší tričko, protože má to a to.“ – „No ale není to Nike, tak to je špatný.“ 



To je ta posedlost značkami, o které si absolutně nemyslím, že je správná, nicméně 

u literatury to funguje. V hudbě je taky Dvořák Dvořákem, i když někdo vymyslí něco 

podobného. Stejně tak Jeff Kinney.1 A stejně to bylo s Harry Potterem, lidi vždy půjdou 

za originálem. Možná to tedy trochu sníží prodej, ale nijak dramaticky. Jediná situace, 

kdy uděláme výjimku a koupíme „konkurenční titul“ nastává tehdy, když si také 

myslíme, že je to dobrá kniha a bude se hodit jako doplněk k již vydané. To byl případ 

Velkýho Nata, vydali jsme Deník malého poseroutky a k tomu titul Velkej Nate, který 

je o starším klukovi, je to malinko výš posazené a trošku jinak udělané, ale vesměs 

velmi podobné. To je tedy paralelní série, obě vydává CooBoo a obě se dobře prodávají.

Dva podobné tituly tedy nemusí ničemu vadit. Doplnil bych jen, že Deník malého 

poseroutky měl vycházet v Albatrosu, když CooBoo začínalo, byly tituly zařazeny 

tam... jsou ale určeny spíš pro cílovou skupinu nakladatelství Albatros.

Vnímáte některé nakladatelství jako svého největšího konkurenta, např. při 

získávání práv? Hraje roli předcházející spolupráce – má například společnost 

Albatros Media větší šanci získat práva na vydávání románů J. K. Rowlingové / 

Roberta Galbraitha, když byl v Albatrosu vydáván Harry Potter?

Já si myslím, že to dřív hrálo roli, že měli dobrou zkušenost. Přímo v tomto případě ale 

tím, že práva přešla na jiného majitele, už je nemá agentura Christopher Little, tak to 

skoro roli nehrálo.

Dneska je ten byznys velice tvrdý a zahraniční agentury na to vůbec nedbají... já nemám

zkušenost, že by na to dbaly. Dřív třeba hledaly kvalitního vydavatele – „Chceme 

vydávat tohle nebo souborné vydání tohohle, tak se podíváme, co vydali, hmm tohle –

a takhle pěkně, tak jim to dáme...“ Dneska rozhodují peníze. Kdo dá nejvíc, ten to má. 

Takže je to souboj, ale my nejdeme do žádných šílených střetů a částek. Přijde mi, že 

tohle dost vyhrávají právě Euromedia Group, Argo a jiná nakladatelství, ale nám to 

nevadí, protože těch dobrých titulů, které se dají vydat, je mnoho. Naopak, když je 

kolem knihy příliš velký poprask, může na ní být něco podezřelého. Může to klapnout, 

a nebo nemusí. Může a nemusí být dobře prodejná. Třeba teď kniha Marťan, kterou 

napsal Andy Weir. Knižní klub to neustále inzeruje, bylo kolem toho velké licitování, 

ale my jsme nakonec ustoupili. Nemysleli jsme si, že se prodá 6–7 tisíc kusů knihy 

o někom, kdo zůstane na Marsu a bude tam něco dělat. Třeba ano, ale už my už jsme 

tomu pak nevěřili. U těch bestsellerů je to o krk. Když už je ta částka třeba přes 

1 autor Deníku malého poseroutky



10 000 €, což je běžné, tak to už je na našem malém českém trhu, kde je něco 

bestsellerem, když se toho prodá 3 000 kusů, hodně vysoká částka.

O Harryho Pottera se nikdy nebojovalo?

To ne, byli jsme první a agenturu Chistopher Little to pak nikdy nenapadlo nabízet 

jinde. To až teď se to změnilo. I když jsme teď vydali Galbraitha, myslím, že na další 

romány od Rowlingové udělají aukci jako na cokoli jiného, ať byl Harry Potter nebo 

nebyl. 

Jaké jsou Vaše vize do budoucna? Myslíte, že bude existovat něco na způsob 

interaktivních knih? Jak to bude s e-knihami, čtečkami...?

Já si myslím, že touhle cestou to určitě půjde. Spíš si ale myslím, že bude všechno 

zaměřené na internet. Práce s internetem, čtení textů na internetu... osobně si myslím, že

čtečky jsou slepá kolej. Já to ani nemám rád a myslím si, že je to jen vývojový výboj, 

tudy nemá cenu jít dál. Vše se vrátí k internetu, jako k obrovskému hnízdu dat, 

informací, knih. Internet zůstane jako atraktor, střed, ke kterému se bude vše vztahovat. 

Lidé se tam budou setkávat, bude tam virtuální knihovna. Někdo udělá třeba barokní 

internetovou knihovnu, to je cesta – takové to hračičkování. Potom samozřejmě může 

být sběr dat, ale čtečka není dostatečně multifunkční. Jako přístroj, pomůcka na učení, 

čtečka asi zůstane, ale myslím, že to půjde spíš cestou k internetové kultuře, lepšímu 

a bezpečnějšímu využití internetu, internetovým knihovnám. Knihu si tam koupím, 

přečtu a uložím si jí do virtuální police. 

Druhá věc je, že klasické knihy zůstanou, protože je to vynález starý 400 let – zatímco 

čtečka je tu 5–6 let. Čtečka není vychytaná, takže třeba se v budoucnu najde řešení 

a bude stejně geniální jako kniha. Zatím ale nikdo nic lepšího než knihu nevymyslel. Je 

dokonale promyšlená – předsádka, jak je vše složeno dohromady, číslování stran... 

i když to člověku vůbec nepřijde, je to geniální. Knížka zůstane. A co určitě zůstane, to 

je velká barevná kniha – kniha jako artefakt, otázka prestiže. Nedovedu si představit, co 

by ji nahradilo. Pokud si chci projít a prohlédnout sebrané komiksy Supermana, velká 

exkluzivní barevná kniha je nejlepším a jediným řešením. Stejně jako nevím, co by 

nahradilo dětská leporela... Myslím, že plnohodnotná náhrada za knihu tady nebude 

ještě dlouho.



Příloha č. 2: Přehled knih nakladatelství Albatros (a později CooBoo a Plus), kterým 

byla od roku 2002 udělena Zlatá stuha – výroční ocenění nejlepších 

autorů, překladatelů a ilustrátorů knih pro děti a mládež. 

Zlatá stuha za rok 2002

LITERÁRNÍ  ČÁST

BELETRIE PRO DĚTI

Martina Drijverová: Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř

ilustrace Adolf Born

Zlatá stuha Martině Drijverové 

Ivona Březinová: Jmenuji se Ester

Ivona Březinová: Jmenuji se Alice

Zlatá stuha Ivoně Březinové

UMĚLECKONAUČNÁ  LITERATURA PRO DĚTI

Jiří Žáček: Žáčkova encyklopedie pro žáčky

ilustrace Jiří Fixl

Zlatá stuha Jiřímu Žáčkovi za literární text

LITERATURA FAKTU PRO MLÁDEŽ

Alena Ježková: Praha babka měst

Zlatá stuha Aleně Ježkové za text

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

Miloš Macourek: Mach a Šebestová v historii

ilustrace Adolf Born

Zlatá stuha Miloši Macourkovi in memoriam 



Zlatá stuha za rok 2003

 LITERÁRNÍ ČÁST

PŘEKLAD

Evy Ibbotsonová: Tajemství 13. nástupiště 

Z anglického originálu přeložil Richard Podaný.

ilustrace Barbora Kyšková

Zlatá stuha Richardu Podanému

VÝTVARNÁ ČÁST

DĚTSKÁ BELETRIE

Helena Lehečková: Čertice Trucajda

ilustrace Lucie Dvořáková, grafická úprava Václav Kučera

Zlatá stuha Lucii Dvořákové

Zlatá stuha za rok 2004

LITERÁRNÍ ČÁST

BELETRIE PRO DĚTI

Iva Procházková: Kryštofe, neblbni a slez dolů! 

Zlatá stuha Ivě Procházkové

BELETRIE PRO MLÁDEŽ

Petra Braunová: Česká služka aneb byla jsem au-pair

Zlatá stuha Petře Braunové

LITERATURA FAKTU A POPULÁRNĚ NAUČNÁ 

LITERATURA PRO DĚTI

Alena Vondrušková: České zvyky a obyčeje

ilustrace Kamila Skopová

Zlatá stuha  Aleně Vondruškové 

PŘEKLAD

Jostein Gaarder: Dívka s pomeranči 



Z norského originálu přeložila Jarka Vrbová.

Zlatá stuha Jarce Vrbové

VÝTVARNÁ ČÁST

KNIHA PRO NEJMENŠÍ

Jiřího Žáčka (sest.): V Tramtárii, tam je hej. Básničky pro 

zasmání a dobrou náladu

ilustrace a typografie Jitka Petrová 

Zlatá stuha Jitce Petrové

Zlatá stuha za rok 2005

LITERÁRNÍ ČÁST

LITERATURA FAKTU A UMĚLECKONAUČNÁ 

LITERATURA PRO DĚTI

Jitka Lněničková: Svět dětí

ilustrace Jan Maget

Zlatá stuha Jitce Lněničkové

LITERATURA FAKTU A UMĚLECKONAUČNÁ 

LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Vlastimil Vondruška: Významná sídla české šlechty

ilustrace Eva a Lubomír Anlaufovi

Zlatá stuha Vlastimilu Vondruškovi 

ZA NAKLADATELSKÝ POČIN

Jiří Žáček: Na svatýho Dyndy. 

Editorka Šárka Krejčocá

ilustrace Vratislav Hlavatý

Zlatá stuha nakladatelství Albatros za reprezentativní výbor 

z tvorby Jiřího Žáčka



Zlatá stuha za rok 2006

LITERÁRNÍ ČÁST

BELETRIE PRO DĚTI 

Iva Procházková: Myši patří do nebe 

ilustrace: Markéta Prachatická 

LITERATURA FAKTU A UMĚLECKONAUČNÁ 

LITERATURA PRO DĚTI 

František Kadlec: Praha lucemburská v obrazech

ilustrace: Petr Urban 

Zlatá stuha za rok 2007

LITERÁRNÍ ČÁST

BELETRIE PRO MLÁDEŽ 

Pavla Skálová: Malostranská psí zima

ilustrace: Martina Skala 

VÝTVARNÁ ČÁST

UMĚLECKONAUČNÁ LITERATURA A LITERATURA FAKTU 

Renáta Fučíková – Alena Ježková

Příběhy českých knížat a králů

Zlatá stuha za rok 2008

LITERÁRNÍ ČÁST

LITERATURA FAKTU PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Pavla Loucká: Dech, duch a duše češtiny

ilustrace: Zdeněk Mézl 

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ – NAKLADATELSKÝ POČIN

New York

autor: Zdeněk Mahler



ilustrace: Vladimír Fuka

grafická úprava: Albatros 

VÝTVARNÁ ČÁST

LITERATURA FAKTU PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Špalíček lidových písní

editor: Josef Krček

ilustrace: Jindra Čapek

grafická úprava: Miro Hadinec 

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ – VÝTVARNÝ POČIN ROKU

New York

autor: Zdeněk Mahler

ilustrace: Vladimír Fuka

grafická úprava: Albatros 

Zlatá stuha za rok 2009

LITERÁRNÍ ČÁST

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ – NAKLADATELSKÝ POČIN

Nebe peklo ráj

editor: Petr Šrámek

ilustrátorky: Radana Přenosilová, Alžběta Skálová a Alžběta Zemanová

grafická úprava: 2GD studio 

VÝTVARNÁ ČÁST

BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Řecké báje

autorka: Alena Ježková

ilustrátorka: Michaela Kukovičová

grafická úprava: Otakar Karlas 



Zlatá stuha za rok 2010

LITERÁRNÍ ČÁST

BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Svět podle Snoopyho (CooBoo)

autor a ilustrátor: Charles M. Schulz

překlad z angličtiny: Petr Onufer

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ – NAKLADATELSKÝ POČIN

Generace nula: český komiks 2000–2010 (Plus) 

sestavil: Tomáš Prokůpek

ilustrace: kolektiv

Lips Tullian (Plus)

autor: Jaroslav Weigel

ilustrátor: Kája Saudek 

VÝTVARNÁ ČÁST

KNIHY PRO ZAČÍNAJÍCÍ ČTENÁŘE

A pak se to stalo!

autorka: Ester Stará

ilustrátorka: Martina Matlovičová

grafická úprava: Magda Fišerová

Zlatá stuha za rok 2011

LITERÁRNÍ ČÁST

LITERATURA PRO DĚTI

Listonoš vítr

autor: Radek Malý

ilustrátor: Pavel Čech



LITERATURA PRO MLÁDEŽ

Uzly a pomeranče

autorka: Iva Procházková

ilustrátor: Jiří Franta

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ – NAKLADATELSKÝ POČIN

Píšu a sešit mi leží na kolenou – deníky 1940–1946 (Plus)

autorka: Hana Bořkovcová 

Zlatá stuha za rok 2012

LITERÁRNÍ ČÁST

BELETRIE PRO MLÁDEŽ

Nikolina cesta

autorka: Michaela Fišarová

ilustrátorka: Jana Štěpánová

VÝTVARNÁ ČÁST

KNIHY PRO STARŠÍ DĚTI A MLÁDEŽ

Hrábky drápky odpadky 

– krasohled české poezie pro děti 19. století 

autoři: kolektiv (uspořádal Petr Šrámek)

ilustrátor: Chrudoš Valoušek

grafická úprava: Lubomír Šedivý

Zlatá stuha za rok 2013

LITERÁRNÍ ČÁST

BELETRIE PRO DĚTI

Kosprd a telecí



autorka: Eva Papoušková

ilustrátorka: Galina Miklínová

LITERATURA FAKTU PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Krajiny domova

autor: Václav Cílek

ilustrátorka: Renáta Fučíková

KRITIKA LITERATURY A UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

2 × 101 knih pro děti a mládež

autoři: kolektiv (sestavil Pavel Mandys) 

PŘEKLADOVÁ ČÁST 

– LITERATURA FAKTU PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Omylem géniem (CooBoo)

autor: Richard Gaughan

ilustrátoři: kolektiv

překlad z angličtiny: Eva Vilches

Zdroj: http://www.ibby.cz/index.php/zlata-stuha-historie

Příloha č. 3: Přehled titulů oceněných v rámci kategorie Kniha pro děti a mládež 

Magnesia Litera

Rok Vítězný titul Autor titulu Nakladatelství

2003 Strado a Varius Martin Skala Brio

2004
Dějiny udatného českého

národa a pár bezvýznamných
světových událostí

Lucie Seifertová Knižní klub

2005 Tatínek není k zahození Arnošt Goldflam Andrej Šťastný



2006 Co vyprávěla dlouhá chvíle Viola Fischerová Meander

2007 Myši patří do nebe Iva Procházková Albatros

2008
Zeď. Jak jsem vyrůstal za

železnou oponou
Petr Sís Labyrint

2009 Lichožrouti Pavel Šrut Paseka

2010 Nazí Iva Procházková Paseka

2011 Pampe a Šinka Alžběta Skálová Arbor Vitae

2012 Listonoš vítr Radek Malý Albatros

2013
Velké dobrodružství Pepíka

Střechy
Pavel Čech Petrkov

2014 Hlava v hlavě
Ondřej Buddeus, 

David Böhm
Labyrint

2015 Proč obrazy nepotřebují názvy
Ondřej Horák, 

Jiří Franta
Labyrint

Roku 2015 byl také v kategorii Překladová kniha oceněn titul nakladatelství 

Albatros Jen jestli si nevymejšlíš, který z anglického originálu Shela Silversteina 

přeložili Lukáš Novák, Stanislav Rubáš a Zuzana Šťastná.

Zdroj: http://www.magnesia-litera.cz/

Příloha č. 4: Přehled titulů oceněných v kategorii Knihy pro děti a mládež v rámci 

soutěže Nejkrásnější české knihy roku

Rok Vítězný titul Autor titulu Nakladatelství

2004 Říkadla a kecadla I. Diviš Baobab

O Sasance J. Černický Meander

Kouzelná baterka
O. Černá, 

M. Kukovičová
Baobab

2005 Šmalcova abeceda P. Šmalec Baobab

Kozí knížka T. Říčanová Baobab

Křesadlo a jiné pohádky H. Ch. Andersen Brio



2006 Ateš Periša – ohnivý muž (Legendy, pohádky) Argo

Lingvistické pohádky P. Nikl Meander

Kočička z kávové pěny 
E. Volfová,

T. Horváthová 
Baobab

2007 Záhádky Petr Nikl Meander

Komínek a Budíček Pavel Hrnčíř Labyrint 

Poklad starého brouka Olga Černá Baobab 

2008 Prahou kráčí lev Alena Ježková Práh 

Pišťucha má problémy 
Lenka Brodecká,
Alžběta Skálová 

BROD (Lenka
Brodecká) 

Chrudošův MIX přísloví

Lichožrouti 

Chrudoš Valoušek 

Pavel Šrut

Baobab

Ladislav Horáček
– Paseka 

2009 Péťa medánek Alžběta Skálová
Alžběta Skálová-

koprbooks 

Ticho hrocha David Böhm Labyrint

Cirkus Chauve Jiří Bilbo Reidinger Baobab

2010 Noemova archa Tereza Říčanová Baobab

Babočky
Milada Rezková, 
Lukáš Urbánek 

Labyrint – Raketa 

Písničky bez muziky Frynta Emanuel Argo

2011 Chodit po provaze je snadné  Ivan Wernisch Meander

12 nejmenších pohádek Kolektiv Baobab

Ráj na zemi. Romské pohádky  Gejza Demeter
Nakladatelství

Triáda

2012 12 hodin s Oskarem Eva Maceková Baobab

Říkání na přání Pavlína Lörinczová Bylo nebylo

Cirkus ulice Dagmar Urbánková Baobab

2013 Hlava v hlavě  David Böhm, Labyrint



Ondřej Buddeus

12 malých hororů Kolektiv Baobab

Chrudošův zvěřinec Chrudoš Valoušek Baobab&GplusG

2014 Nech ten mech Michal Bystrov Meander

Před půlnocí 1 a 2 Martin Kubát Arbor vitae 

Jak zvířata spí Jiří Dvořák Baobab 

Zdroj: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/

Příloha č. 5: Seznam nositelů Ceny za významný přínos v oblasti literatury pro děti 

a mládež (Do roku 2012 Ceny Albatros za celoživotní práci s dětskou 

knihou)

1999 – Jindřich Kovařík

2000 – Miloš Macourek a Adolf Born

2001 – Zdeněk Miler

2002 – Hana Doskočilová, Zdeněk Smetana

2003 – Markéta Zinnerová

2004 – Jiří Běhounek

2005 – Jiří Žáček, Vojtěch Steklač

2006 – Václav Kabát

2007 – Ljuba Štíplová

2008 – Jiří Kahoun

2009 – Zdeněk Karel Slabý

2010 – Jan Žbánek

2011 – Marie Tichá

2012 – Iva Procházková

2013 –  Alois Mikulka

2014 – Jiří Šalamoun

Zdroj: http://www.albatros.cz/



Příloha č. 6: Přehled ocenění udělených v rámci Ankety SUK – Čteme všichni 

knihám nakladatelství Albatros, vydaným po roce 2002

Cena noci s Andersenem je udělována od roku 2001

2002

Cena dětí

2. místo: Joan K. Rowlingová: Harry Potter a ohnivý pohár 

Cena knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP

2. místo: Ivona Březinová: Holky na vodítku. Jmenuji se Ester 

Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství 

(uděluje porota učitelů bez rozlišení pořadí) 

Ivona Březinová: Holky na vodítku. Jmenuji se Ester

Martina Drijverová: Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř

Cena noci s Andersenem

Joan K. Rowlingová: Harry Potter 1. – 4. díl. 

2003

Cena dětí

1. místo – Joan K. Rowlingová: Harry Potter a Ohnivý pohár

Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství

Daniela Krolupperová: Proč mluvíme česky

Renata Štulcová: Nemetonburk aneb Tajemství ve skále

Ivona Březinová: Jmenuji se Martina

Cena noci s Andersenem

Joan K. Rowlingová: Harry Potter a Ohnivý pohár

2004

Cena dětí

1. místo: Joanne K. Rowling: Harry Potter a Fénixův řád



Cena knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP

1. místo – Jostein Gaarder: Dívka s pomeranči

2. místo – Martina Drijverová: České dějiny očima psa

Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství

Petra Braunová: Česká služka aneb byla jsem au-pair 

Ivona Březinová: Teta to plete

Martina Drijverová: České dějiny očima psa

Iva Procházková: Kryštofe, neblbni a slez dolů!

Alena Vondrušková: České zvyky a obyčeje 

2005

Cena dětí

1. místo –  J. K. Rowling: Harry Potter a princ dvojí krve

2. místo – Jiří Kahoun: Včelí medvídci od jara do zimy

Cena knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP

1. místo – To nejlepší z večerníčků 1, 2. Sestavila Kateřina Závadová

2. místo – Jiří Žáček: Na svatýho Dyndy

3. místo – Alena Ježková: Staré pověsti české a moravské 

Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství

Ivona Březinová: Neotesánek

Alena Ježková: Staré pověsti české a moravské

Jiří Žáček: Já a můj svět

2006

Cena dětí

1. místo – Christopher Paolini: Eldest Prvorozený

3. místo – Petra Braunová: Kuba nechce číst

Cena knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP

1. místo – Ivona Březinová: Lentilka pro dědu Edu

2. místo – Vlastimil Vondruška: Fiorella a Bratrstvo křišťálu



3. místo – Martina Drijverová: České dějiny očima psa. Kniha druhá

Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství

Daniela Krolupperová: Magdalena Dobromila Rettigová. Tajný deník její 

schovanky

Iva Procházková: Myši patří do nebe…ale jenom na skok

Zuzana Kovaříková – Viola Lyčková: Pranostiky krok za krokem

2007

Cena dětí

3. místo: Petra Braunová: Ztraceni v čase

Cena knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP

1. místo: Alena Ježková: Příběhy českých knížat a králů

2. místo: Ivona Březinová: Báro, nebreč

Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství

Petra Braunová: Pozorovatelka

Jiří Havel: Kdo má smysl pro nesmysl

2008

Cena dětí

1. místo – Joan K. Rowlingová: Harry Potter a relikvie smrti 

3. místo – Gabriela Futová: Naše máma je bosorka

Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství

Josef Krček: Špalíček lidových písní

2009

Cena dětí

2. místo – Jeff Kinney: Deník malého poseroutky

Cena knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP

2. místo – Alena Ježková: Řecké báje



Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství

Soubor básní Nebe – peklo – ráj. Tyglík české poezie pro děti

2010

Cena dětí

1. místo – Petra Braunová: Ema a kouzelná kniha 

Cena knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP

1. místo – Petra Braunová: Ema a kouzelná kniha 

2. místo – Pavel Brycz: Bílá paní na hlídání 

Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství

Jan Jirků: Tlukot a bubnování 

Renáta Šulcová: Mojmír. Cesta pravého krále 

2011

Cena dětí

2. místo – Ivona Březinová: Saxána a Lexikon kouzel

Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství

Radek Malý: Listonoš Vítr

Iva Procházková: Uzly a pomeranče

Eva Prchalová: Hromnice

Cena noci s Andersenem

Daniela Krolupperová: Bubáček

2012

Cena dětí

2. místo – Petra Braunová: Tramvaj plná strašidel

Cena knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP

1. místo – Daniela Krolupperová: Společenstvo klíčníků



Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství

Petra Braunová: Tramvaj plná strašidel

2013

Cena knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP

1. místo – Eva Papoušková: Kosprd a Telecí

2. místo – Klára Smolíková: Řemesla

Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství

Václav Cílek: Krajiny domova

2014

Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství

Ivona Březinová: Útěk Kryšpína N.

Radek Malý: Moře slané vody

Mária Nerádová: Jak velbloud potkal ťavu

Zdroj: http://www.npmk.cz/knihovna/suk-vysledky-prechozich-rocniku

Příloha č. 7: Vítězné knihy Ankety o nejlepší knihy pro děti a mládež v rámci 

projektu Čtení pomáhá

Kategorie Knihy pro děti 3. až 5. tříd základních škol

AUTOR TITUL
1. Lindgrenová Astrid Děti z Bullerbynu

2. Foglar Jaroslav Rychlé šípy (komiks)
3. Goscinny René Mikulášovy patálie

4. Rowlingová Joanne K. Harry Potter a kámen mudrců
5. Kolář Josef Z deníku kocoura Modroočka

6. Sekora Ondřej Ferda Mravenec
7. Pleva Josef V., Defoe Daniel Robinson Crusoe

8. Čapek Karel Devatero pohádek
9. Lewis, C. S. Lev, čarodějnice a skříň (Letopisy Narnie)
10. Werich Jan Fimfárum

11. Kästner Erich Luisa a Lotka
12. Štorch Eduard Lovci mamutů

13. Milne Alan Alexander Medvídek Pú



14. Seifertová Lucie
Dějiny udatného českého národa 

a pár bezvýznamných světových událostí
15. Steklač Vojtěch Boříkovy lapálie

16. Verne Jules. Neff Ondřej Tajuplný ostrov
17. Tolkien, J. R. R. Hobit

18. Žáček Jiří Krysáci
19. Ransome Arthur Boj o ostrov

Výběr čtenářů na základě jejich vlastní nominace:

20. Lindgrenová Astrid Pipi dlouhá punčocha

Kategorie Knihy pro děti 6. až 9. tříd základních škol

AUTOR TITUL
1. Saint-Exupéry Antoine de Malý princ

2. Foglar Jaroslav Záhada hlavolamu
3. Poláček Karel Bylo nás pět 

4. Rowlingová Joanne K. Harry Potter a Fénixův řád
5. Christiane F. My děti ze stanice ZOO

6. Jirotka Zdeněk Saturnin
7. Petiška Eduard Staré řecké báje a pověsti
8. Tolkien J. R. R. Společenstvo prstenu (Pán prstenů)

9. Dumas Alexandre Tři mušketýři 
10. London Jack Bílý tesák 
11. Čapek Karel Povídky z jedné kapsy

12. Franková Anne Deník 
13. Pavel Ota Smrt krásných srnců

14. Dousková Irena Hrdý Budžes
15. Durrell Gerald O mé rodině a jiné zvířeně

16. Verne Jules Dvacet tisíc mil pod mořem 
17. Twain Mark Dobrodružství Toma Sawyera

18. Salinger Jerome David Kdo chytá v žitě
19. Wydham John Den trifidů

Výběr čtenářů na základě jejich vlastní nominace:

20. Flanagan John Hraničářův učeň

Zdroj: http://www.ctenipomaha.cz/ 

– Press kit k tiskové konferenci 8. 4. 2011 Dostupný z: 

http://www.ctenipomaha.cz/files/download/Cteni-pomaha-Press-kit-2011-04-08.doc



Příloha č. 8: Ukázky vybraných titulů nakladatelství Albatros, CooBoo a Plus 
(obrazová příloha)

 

Nakladatelství Albatros

Leporela

Čtyři stupně ke čtenářství



Vítězné tituly ankety Zlatý tucet

Poezie



Nakladatelství CooBoo



Nakladatelství Plus

Zdroje: www.albatros.cz, www.cooboo.cz, www.nakladatelstviplus.cz
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