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Úvod

Tématem mé bakal ářské práce je objasnit rozš í řen í ed ičn ího profilu nakladatelství

Euromedia Group v souvislosti se získáním nakladatelské značky Odeon.

Cílem mé bakalářské práce je vysledovat, jak kvalitní a rozsáhlý je ed ičn í prolil

nakladatelství Euromedia Group - jednoho z nej silněj š ích nakladatelství na současném

knižním trhu v České republice.

Budu se zabývat analýzou ed ičn ího profilu nakladatelské značky Odeon, která po

obnovení v roce 1999 navazuje svoj í ed ičn í č i nnost í na tradici známého nakladatelství, jež

bylo v naší historii spjato s vyspělou knižní kulturou a bylo synonymem kvalitních

publikací, především překladových, méně pak domácích autorů . Pokusím se zj istit, v čem

spoč íva l o tradované výjimečné postavení nakladatelství Odeon mezi ostatními

nakladatelskými domy, s návazností na současnou nakladatelskou značku Odeon, která

přinesla nakladatelství Euromedia Group výrazné posílení jeho ed ičn ího profilu.

Znovuoživení prestižní nakladatelské značky Odeon nakladatelstvím Euromedia

Group, k.s. považuji za přínosný počin zejména pro čtenářskou obec. Mnozí čtenáři znají

značku Odeon již z let před rokem 1989, kdy Odeon patřil k nejpresti žn ěj š ím

nakladatelstvím u nás. Knížky s logem Odeonu proto dodávají publikacím prestiž a kvalitu

dodnes. Čtenáři se snadno orientují v j edinečně graficky upravených ed ičních řadách a

v knihkupectví jsou tituly Odeonu, zejména grafické ztvárnění obálek edice Světová

knihovna, na první pohled odlišitelné od jiných nakladatelství.

Pro svou analýzu jsem volila metodu chronologického popisu vzniku a vývoje

nakladatelské značky Odeon, od jeho předchůdců až po současné postavení Odeonu na

knižním trhu.

V prvních kapitolách zmapuj i vývoj nakladatelské značky Odeon od jeho počátku,

kdy se objevil jako název Fromkova knihkupectví a později kdy pů sobil jako slavné

nakladatelství české umělecké avantgardy. K historii nakladatelství Odeon zmíním

existenci Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (pozděj i SNKLU), které

se přejmenovalo na Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění , a které pod tímto

názvem trvalo až do počátku devadesátých let, kdy svou č i nnost ukončilo.

V dalších kapitolách popíši neúspěšné pokusy oživit tuto značku v první

polovině devadesátých letech několika firmami . Nejvíce se však budu věnovat firmě

Euromedia Group, potažmo koncernu Bertelsmann AG, který koupil nakladatelskou
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značku Odeon na konci devadesátých let a rozhodl se ve vydávání knižních publikací

pokračovat. Budu se snažit objasnit, co firma Euromedia Group sledovala a proč si vybrala

právě nakladatelskou značku Odeon, a to v souvislosti s Knižním klubem, který již

vlastnila, a který navazuje na Klub čtenářů dřívěj šího Odeonu.

V posledních kapitolách porovnám jednotlivé edice po žánrové, obsahové a

grafické stránce. Kvalitativní analýzou publikací vydávaných nakladatelstvím Euromedia

Group chci ve své závěrečné část i bakalářské práce poukázat na změnu a rozší ření jeho

ed ičn ího profilu v souvislosti se získáním nakladatelské značky s dlouhou tradicí Odeon.
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1. Předchůdci Odconu

V pods tatě se dá říci , že vznik SNKLHU, pozd čj š ího Odeonu - nejen ed ičně , ale i

volbou názvu - navázal jak na tradici nakladatelství Družstevní práce, které působilo od

roku 1922 do roku 1953, tak na nakladatelství Jana Fromka založené roku 1925 a končící

svou č i nnost rokem 1948.

Na Družstevní práci navázalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

(SNKLHU), zejména vydáváním klasické literatury a poezie, výtvarných publikací a

hudebních edic. Samotná značka Odeon pochází od spisovatele a výtvarníka Karla

Teigeho, který ji navrhl pro nakladatelství Jana Fromka. Nakladatelství Družstevní práce

kladlo velký důraz na jazykovou a výtvarnou stránku publikací stej ně jako pozděj i Odeon.

Fromkova hlavní Edice Gdeon se vyznačovala t iš tčnou kvalitou vydávaných publikací. Po

Družstevní práci a Fro rnkov ě Odeonu, se pozděj š í Odeon zaměřuje také na překladovou

literaturu.

Ll. Nakladatelství Družstevní práce

Předchůdcem Odeonu bylo nakladatelství Družstevní práce, nazvané podle

stejnojmenné výstavy v roce 1921 a založené roku 1922 jako družstvo č ten á řů , sp i sovate l ů

a výtvarných um ělců s cílem vydávat lacinou, ale li terárně i graficky hodnotnou knihu.

Hlavním iniciátorem byl Václav Poláček , který patřil k nej významněj ším osobnostem

českého knihkupeckého a nakladatelského dění 20. až 40. let 20.století.\

,Slo () podnik v té době nev šednih o charakteru, který ze své čt en áisk é obce vytvoiil

podílníky podniku a současně si tím zaj istil odbyt. ' i 2

Velká konkurence mezi nakladateli vedla k tomu, že ji Svaz knihkupců a

nakladatelII odmítl přijmout za č lena . Až poté, co se Družstevní práce spojila s fi rmou

Břeti slava Maria Kliky, získala v roce 1929 nakladatelskou koncesi. Majitel B. M. Klika,

který byl od tři cátých let redaktorem Družstevní práce, sice vydával od roku 1917

pohlednice, později i kvalitní knihy, neuměl je však prodávat.

I Po úspěšném p ů soben í v Družstevní práci, Aventinu a ve vydavatelských podnicích Jaroslava Stránského,
vedl Václav Poláček ( 1898- 1969) administraci Lidových novin a reorganizoval knihkupectví Františka
Topi če . Roku 1942 založil vlastní Pražské nakladatelství, zaměř-ené na uměleckohi st oric ké publikace,
zejména pragensie.
2 BOI-IATCOVÁ, M. a kol.: Česká kniha vproměnách století. Praha: Panorama, 1990, str. 435.
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Správu družstva vykonávalo pětičlenné před stavenstvo a sedmičlenná do zorčí ruda

a valná hromada jako nejvyšší orgán.

Sídlo Družstevní práce se mnohokrát měnilo . Zprvu se č lenové Družstevní práce

scházeli v soukromém bytě Jaroslava Mužíka na adrese Na Františku Č . 24. Po roce pak

přesíd l i l i do Skuherského ulice v Holešovicích, roku 1925 se přestěhovali do Dej vic, za t ři

roky pak na Vinohrady, a v t řiat ři cátém roce byli v Melantrichově ulici. Nakonec se opě t,

tentokrát i s knihkupectvím, přes ídl ili na Národní třídu.

O dění v družstvu i mimo něj , a především o literárních dílech vycházejících

v Družstevní práci a jejich autorech, informoval měsíčník Panorama, který vycházel od

roku 1923. Časopis a vůbec propagaci řídil spisovatel Václav Kaplick ý.:' Doprovodné

snímky připravoval fotograf Josef Sudek.

Nakladatelství spolupracovalo se zač ínaj í cím i, mladými a talentovanými

spisovateli, např. s .Jarmilou Glazarovou, Františkou Pecháčkovou , Emou Řezáčovou, mezi

významné autory patřili .Jaromír John, Ji ří Mahen, Karel Nový, Vladislav Vančura.

Redakce také mnoho zajímavých autor ů objevila. Mezi nimi například J. V. Plevu,

Helenu Šmahelovou č i Václava Řezáče.

Prvním redaktorem Družstevní práce byl Mi loslav Novotný.

1.1. 1. Edičn í činnost Družstevní práce

Družstevní práce se snažila vydávat překladovou literaturu z celého světa , nejen

angloamerickou, německou či ruskou, ale seznamovala čtenáře také například se severskou

Iiteraturou.

Základní edicí nakladatelství Družstevní práce byly Živé knihy. Od roku 1922 v ní

vycházela převážně díla tehdejších současných autor ů nejen domácích, ale i cizích.

Družstevní práce jako jedno z mála nakladatelství uvádělo pravid elně ve svém

ed ičn ím plánu poezii. D ůkazem toho je edice Generace, která představoval a básnické

osobnosti. Výbory z dě l našich i zahraničních autor ů byly doplněny úvody, životopisy

b á sn íků i bibliografií jejich d ěl. Vyšly zde tak sbírky básní například od J i řího Mahena,

Jaroslava Seiferta či Arthura Rimbauda.

Literaturu pro mládež představoval y v nakladatelství Družstevní práce pohádky,

dobrodružné knihy, d ívčí četba, ale i poezie. Vycházely od roku 1925 ve sbírce Do života.

3 Spisovatel Václav Kaplický ( 1895- 1982)je autorem historických rom án ů a kronik z doby husitské a
barokní (např. Čtveráci, Železn ákoruna, Táborská kronika. Kladivo na čarodéjnice, Kdo s koho).
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Dále do edičn ího profilu Družstevní práce patři ly kromě klasických děl p ů vodn ích

č i cizích i knihy naučné (sbírky Orbis Pictus, Svět , Obzory), výtvarné publikace

(monografie výtvarných um ělc ů ) , edice věnované sebraným sp is ům českých i zahran ičn ích

auto rů, hudební edice (partitury českých mistr ů ) č i vydávání pohlednic a kalend á řů .

Družstevní práce spolupracovala s lingvisty, aby zajistila j azykově clokonalé

knihy." "Už do autorské smlouvy byl zahrnut odstavec tykaj lcl se jazykové správnosti. Text

byl pak znovu piehl édn ut filologem, který se iidil Pravidly českého pravopisu a časopisem

Na še Feč5 ...6

O grafickou úpravu knih se postupně starali V. H. Brunner, Eduard Milén, Ladislav

Sutnar, Jaroslav Šváb, Antonín Strnade!.

Knihy z nakladatelství Družstevní práce měly obvykle přebal a vstupní kresbu od

významných um ěl ců , jako např. od Cyrila Boudy, Josefa Čapka, Václava Fialy, Zde ňka

Kratochvíla, Josefa Lady, Vojtěcha Sedláčka , Toyen, Ji řího Trnky atd...

Zásluhou Ladislava Sutnara" dostala produkce nakladatelství Družstevní práce

jednotný typografický charakter jednoduché koncepce představující funkcionalistický směr

v typografii . " Evropská 0' nová typografie" se objevuje ve 20. a 30. letech v d ůsledku

po tieby rychl évizuální komunikace dynamicky se rozvíjejících velkoměst. Ladislav Sutn ar

patii (...) k prednim piedstavitel ůni tohoto nového fe noménu. Sutnarova grafická tvorba

vyniká piehlednym členěním inf orm ací, koncepční prací s fo tografií, fo tomon táží a

kinematografickymi postupy. Jeho typické diagonální kompozice lWVOZI(jí poc it pohyb u

v prostoru. Principy nové typografie Sutnar vynal ézav ě rozvíjel v knižních úpravách

zejména pro nakladatelství Družstevní prá ce, které měly masovy dosah a ovlivnily českou

typogr afii 20. století. " 9

Nakladatelství Družstevní práce kladlo velký dů raz na kvalitu a vzhled

vydávaných knih a bylo tak nakladatelstvím, které vyhrávalo různ é soutěže . Od roku 1924

·1 Spoluprací Družstevní práce s lingvisty vzniklo filologické dílo Čtení o jazy ce a poezii. Inici átorem byl
spisovatel Vladislav Vančura , který navrhoval navázat kontakt s Pražským l ingvi sti ckýn~ kroužke m.
5 Časop is Naše Peč je český jazykovědný časop is vydávaný od roku 1916 pětkrát ročně Ústavem pro jazyk
český Akademie věd České republiky. Publikují se v něm č l á n ky o českém jazyce a jazykové kultuře ,

6 Viz BÍLKOVÁ, E: Národni 36. Praha: Odeon, 1988, s. 31.
7 Vlastním jménem Marie Č ermínová , 1902-1 980.
8 Česko-americký uměl ec Ladislav Sutnar (1897- 1976) patří k zakladatelským osobnostem českého

moderního designu v oblasti užitkových předmětů , architektury, divadla, výstavnictví a typografie. Formoval
základy informačního designu a předj ímal tak dnešní svět 21. století. Proslavil se také v plakátové tvorbě a
jako mal í ř rozměrných pláten akt ů (tzv. joy-art, umění pro radost) 60. a 70. let. Za své dílo získal mnoho
mezinárodních ocenění v Paříži , Barce lon ě , M il áně , New Yorku. V Družstevní práci byl výtvarným
redaktorem od roku 1929.
9 www.sutnar.cz
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byly vazby knih (ať už brožované, č i vazby p l átěné , po lop l átěné , kožené, polokožené)

vy ráběné ve vlastní knihařské dílně Družstevní práce.

Publikace Družstevní práce byly ti štěny v pražské ti skárně Grafi i, dále ve firmě F.

Obziny ve Vyškově , J. Jelena v Mělníku , v Průmyslov é ti skárně Praha, v Orbisu Praha.

Během pětadvacet i let (tedy do roku 1947) bylo vydáno v nakladatelství Družstevní

práce 815 knih.

Družstevní práce sice mohla dále existovat i po březnu 1949, kdy byla zlikvidována

soukromá nakladatelství, a to proto, že pů sob i la jako družstevní subjekt, ale j iž v roce 1950

byla s l oučena s nakladatelstvím Svazu bojovn ík ů za svobodu Mír. Rokem 1953, kdy

vznikala velká státní nakladatelství, však Družstevní práce ztratila nakladatelské

oprávněn í.

II



1.2. Fromkův Odeon

Nakladatelská značka Odcon se poprvé objevila v září roku 1925 na Vančurově

románu Pole orná a válečná . 10 Tvů rcem značky byl Karel Teigel l
, který ji věnova l jako

svatební dar tehdy čtyřiadvace t i le tému zač í najícímu nakladateli Janu Fromkovi.

Publikace Oeleonu dvacátých let dvacátého století souvisí ať po autorské, obsahové

č i grafické stránce s českou uměl eckou avantgardou, která se sdružila ve skup i n ě

DEVĚTSIL. 12

"Být avantgardní nejen vydávanou literaturou, ale i j ejí vn ějš! úpravou, s i bere za

svůj program v podstatě j en nakladatelstvi Odeon Jana Fromka. Tam se fo rmo val

poetismus (...). ..13 Nakladatelskou půdu pro č leny seskupení DEVĚTSI Lu poskytnul právě

Odeon v čel e s Janem Fromkem. Edičn í program Odeonu byl tak spjat s tvorbou um ělc ů

devětsilského okruhu a tvořil se na sch ůz ích č l en ů Devětsilu . Do redakční rady Odeonu

patřil i např. Vladislav Vančura, Vítězslav Nezval, Jindřich Honzl a Karel Teige, který

působil jako autor, redaktor, překladatel i výtvarník Odeonu.

Fromek aktivně působil v Praze v Klubu moderních nakladatel ů Kmenl4 od jeho

založení roku 1926 do roku 1931 .15

Nakladatelství, které Jan Fromek založil se svou ženou Zde ň kou Frornkovou,

sídlilo zpočátku v Praze na Smíchově (Staropramenná ul.) a roku 1927 se s nakladatelstvím

přestěhoval do Vítězné ul. (dříve Chytkova ul.) na Újezdě .

V roce 1927 vznikla při nakladatelství Odeon ve Vítězné ulici Č. I I výstavní s í ň,

která ale zanedlo uho zaniká a stává se skladem zboží, protože knih přibýva lo." Ve stejném

roce zahajuje Jan Fromek vydávání edičně rozsáhlého díla Marcela Prousta (Hledání

ztraceného času, první ze čtrnácti svazků) v překladu Jaroslava Zaorálka. V říj nu roku

1927 vychází u Jana Fromka první č ís l o Revue Svazu moderní kultury Devětsi l ReD

(redaktorem byl K. Teige). Jan Fromek vydal také teoretické studie J. Honzla, K. Teige

10 Knihu vydal jako I. svazek Edice Odeon Jan Fromek.
I I Karel Teige (1900- I951) český kritik a teoretik uměn í. Ve 20. letech spo l u tv ů rcem poetismu, ve 30. letech
m luvčí surrealismu. Zabýval se literaturou, filmem, výtvarným uměním , architekturou. Ve dvacátých letech
20. století se stal v ůd čí osobností avantgardního umě l eckého sdruženi Dev ět sil ,

12 Umělecké sdružení české avantgardy 20. let, založené v roce 1920. K zakládajícím č l e n ů m patři li

V.Vančura, K.Teige, J. Seifert, A. Hoffrneister, J. Havlíček , při sto upili např. V.Nezval, K. Bicbl, E. F.
Burian, Toyen. Zaměřova l i se ke konstruktivismu a poetismujako programu nového životního stylu a tvorby
ve všech um ěl eckých oborech.
13 BOI-IATCOVÁ, M. a kol.: éeská kniha v proměnách stoleti. Praha: Panorama, 1990, str. 477.
1·\ Kmen byl tzv. klubem moderních nakladate l ů , který sdružoval vydavatele krásné literatury a opíral se o
ideové programy svých č lenů .
15 Jan Frornek (1901- 1966) byl aktivním č lenem Kmenu. P ů sobi l jakojeden z č l e n ů redakce časop isu Kmen
a vydal Seznam knih vydaných č l eny Klubu moderních nak l adate l ů Kmen z roku 1928.
16 V roce 1927 ve výstavní síni Odeonu vystavoval Josef Čapek, který pro Jana Fromka ilustroval Vančurovo

Rozmarn éléto.
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nebo např. básnickou prvotinu Františka Halase Sepie. Tyto tituly však byly pro Fromkovo

nakladatelství ztrátové.

Základní edicí Fromkova Odeonu byla finančně náročná Edice Odeon, která měla

pečlivě grafi cky řešené a kvalitně ti štěné publikace. Další edice, které však byly již jen

doplňkem základní programové řady Edice Odeon, byly např. Románová knihovna

Kosmopolis, Edice Poesie, Bibliofilská edice, Mezinárodní soudobá architektura (edice

Karla Teigeho). Na úpravě publikací se podíleli přední češt í avantgardní výtvarníci (O.

Mrkvička , J. Štyrský '", Toyen aj.).

Bestsellerem v roce 1927- 1928 se stala až divadelní hra Vesl Pocket Revue Ji řího

Voskovce a Jana Wericha, která vyšla v nenákladné Malé edici Odeonu. Avantgardní

koncepce Jana Fromka se projevila vydáním titulu Fantomas francouzských autorů

Souvestra a Allaina. Fotomontážní obálky na jednotlivé publikace navrhoval

spolupracovník Odeonu malíř J indřich Štyrský. Mezi dalšími francouzskými autory

vydávanými ve Fromkově Odeonu byli např. A. Rimbaud č i 1. Romains.

Vydává ním nákladného díla M. Prousta spolu s revue Devětsilu přispěly

k fi nančn ím potížím, s nimiž se nakladatelství potýkalo začá tkem třicátých let v období

hospodářské krize. Krize zachvacuje cel)' československý knižní trh a dolehla tíž i vě také

na Odeon. Odeon byl zadlužen a musel snížit základní cenu knih na t řetinu . Názorové

kontlikty uvnitř devětsi lské generace urychlily krizi nakladatelství Odeon. Kmenoví

be letrističtí autoři Odeonu se rozptýlili do jiných nakladatelství a Odeon tak ztratil svou

osobitost.

V letech 1930- 1931 se nakladatelství přestěhovalo do Jungmannovy ulice.

V polovině tř icá tých let se čtenářský okruh opět rozšíři l a krize byla překonána zejména

úspěšným vydáním rom á nů D. H. Lawrence Milenec lady Chatterleyové. Fromkova

vydavatelská činnost se poté orientuje na překladovou beletrii a publicistiku. V letech

1932-1 934 se Frornkův Odeon stává levicově stranickým nakladatelstvím a vydává

l evi cově orientované autory.

V roce 1940 muselo Fromkovo nakladatelství přerušit činnost , zůsta l o pouze

knihkupectví.

17 Jindřic h Štyrský (1899- 1942)český ma líř a výtvarný teoretik, č len Devětsilu, Spolku výtvarných umě l c ů

Mánes, 1934 zak ladatel Surrealistické skupiny v Praze. S mal í ř kou Toycn t v ů rce artificialismu ( ma lířský styl
20., 30. let 20. století založený na volných asociacích). Tv ůrcem barevných koláží a fotomontáží, působ i l též
jako scénograf.
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Pokračovalo až v letech 1945-49 kdy nakladatelství vedla Zdeňka Fromková,

manželka Jana Fromka. Z. Fromková se vrací ed ičně k předv á le č n é éře Odeonu a vydává

napří klad výbor básní Paula Éluarda s ilustracemi surrealistických malířů .

Fromkovo nakladatelství muselo v roce 1949 jako soukromé nakladatelství ukonč it

svou č innost a značka Odeon tak až do roku 1966 zmizela z nakladatelského dění.
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1.3. SNKLHU - Shitní nakladatelství krásné literatury, hudby a umční

Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umční vzniklo v lednu roku 1953

v rámci tehdejší státní koncepce kultury tzv. delimitací nakladatelských podniků . Vzniklo

na základech slavné nakladatelské firm y Družstevní práce (zahájilo svou č i nnost také na

Národní tř . 36) a bylo nazváno Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

(SNKLHU). Přípravné pracoviště , jehož hlavní složkou byla redakce krásné literatury,

začalo pracovat už 4. srpna 1952.

Kmenov ými redaktory se stali pracovníci již existujících nakladatelství (Družstevní

práce, Svoboda , Práce, Orbis), které vydávaly krásnou literaturu. Součástí nakladatelství

byl už tehdy Klub č te ná ř ů " a od roku 1956 také dvouměs íčník Světová literatura.

"Světo vá lit eraturajako dvouměsíčník o 256stranách měl podle redakčního progra mového

prohlášení piin ést piedevšim novou poezii a prózu, recenze s ukázkami z děl, ( ...) ,

hodn otící studie domácí i cizí o kladnych i záporných zjevech i procesech sou časn ého

(tehdejšího) lit erárn ího dění, literárn í přehledy, glo.\) }k významným událostem, dokumenty ,

kulturn í zajímavosti atd. (, ..j . P ůvodnl náklad časopisu ze 3000 vytisk ů poměrně rychle

vzros tl na 15 000 vytisků. " 19

Revue Světová literatura byla d ů le žitým počinem , který pomohl vydávat literaturu

jinou než v té době určoval sovětský vzor. Rok 1956 byl zlomový, ,,(... ) těžiště z ůstalo

voblasti klasi cké literatury, ale vydá vala se mnohem vynalézavěji, začala se více

uplatňovat odbornost. Mladý podnik piit áhl mimoi ádn ě schopné lidi. A v roce 1956 také

vznikla revue Světová literatura, kteráprobojovávala cestu. Copro šlo tam, 10 j sme pak my

"

I I' k ov • ,,20ce a I nizne.

Ředitelem nakladatelství byl do 31. říj na 1959 Josef Kalaš, po něm František

Nečásek. Šéfredaktorem nakladatelství byl také Jan Řezáč (šéfredaktorem Světové

literatury v letech 1956- 60), v roce 1968 ho ve funkci vystřídal PhDr. Josef Čermák (ve

funkci fakticky až od jara 1969).

Hlavním úkolem nakladatelství bylo pečovat o zpř ístup ňov á n í kulturního dědictví

české literatury, a seznamovat svými edicemi české čtenářstvo s literaturami cizími

minulými i současnými .

18 SNKLHU založilo novou čtenářskou obec (Klub č te ná ř ů ) již při svém vzniku. Čte nářské kluby
nakladatelství Družstevní práce, Čtenářská obec Českos lovenského spisovatele a j iné skonč i ly současně svou

č innost.
19 Viz Kol. pracovn íků SNKLU: Malý pr ůvodce ediční činnosti SNKLU 1953-1 962. Praha: SNKLU , 1962, s.

99.
20 ANÝŽ, D.: Mladá fronta Dnes, 2000,24 . 1., str. 14, rozhovor s 1. Čermákem .
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2. Oživení značky Odeonu v 60. Ictech 20. stolctí

Prvního ledna roku 1966 změn i l o Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a

umění opět svůj název. Převzalo název nakladatelství Odeon, které bylo založeno v roce

1925 významným českým nakladatelem Janem Fromkcm. Oficiální zněn í nakladatelství

bylo Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění a pod tímto názvem pů sob il o až do

roku 1992.

Organizační přehl ed redakce nakladatelství Odeon:

• Úsek redakcí krásné literatury:

• Redakce české a slovenské literatury

• Redakce slovanských literatur

• Redakce románských a orientálních literatur

• Redakce anglo-germánských literatur

• Redakce literárněvědné a estetické literatury

• Redakce světové literatury

• Redakce výtvarného uměn í

2.1. Edičn í prom SNKLHU, SNKLU a jeho následovníka nakladatelství Odeon

Ed iční č i nnost í bylo zpočátku vydávání beletristické literatury původn í (především

klasické) a přeložené (klasické a soudobé). Později se nakladatelství soustředilo výhradn ě

na vydávání pře l ožené současné literatury ze všech kontinent ů " , včetně s lovn ík ů

spisovate lů, základních děl li terárněvědných, vydávání knih o hudbě a hudebnin a

vydávání publikací o výtvarném umění , uměleckých reprodukcí a tzv. drobné grafiky

(uměleckých pohlednic, omalovánek a obtiskli).

Hudební úsek SNKLHU přešel v lednu 1961 do nově vytvořeného Státního

hudebního vydavatelství (pozdějš í Supraphon). Od roku 1961 došlo v souvislosti s tím i ke

změně názvu na Státní nakladatelství krásné literatury a uměn í (SNKLU), od 1. ledna 1966

Odeon.

SNKLHU převzalo částečně produkci nakladatelství Družstevní práce. Na

začátku 70. let pak Odeon převzal také některé ediční řady zaniklého nakladatelství

21 Vydalo např . i překlady z perštiny či eskymáčtiny.
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Obelisk (bývalého nakladatelství československých výtvarných umělců , které vzniklo

v roce 1955), např. Galerie Obelisk, Element a Obolos, které však neměly dlouhého trvání.

Odeon od počátku své existence usiloval o renesanci českého knižního umění.

Jádrem ed iční č i nnost i Odeonu byla klasická překladová literatura. Jednalo se o edičn í řady

jako Knihovna klasikÚ, Světová četba, Dílo Franze Kafky, Živá díla minulosti, Světová

knihovna.

Typografick é kreace výtvarníka Václava Bláhy vytváře ly edici Plamen, výtvarníka

Miroslava Habra edici Národní knihovna a na edici sp is ů jednotlivých auto r ů se podíleli

výtvarníci jako Jaroslav Šváb, Old řich Hlavsa, Ji ří Balcar, Zbyněk Sekal a jiní. Jako celek

to vytvářelo pevnou základnu výtvarného názoru Odeonu. A ,,(...)k nim se druží typizované

ob álky edic vy tvarny ch, jako j e Současné světové umění a Umělecká foto grafie od

výtvarníka Libora FáIY(. ..) ".22

Odeon se snažil o prohlubování vztahu naší kultury k cizím literaturám, a to jako

k nakladatelství , které se specializovalo na světovou literaturu. Získal řadu oceněn í na

mezinárodních veletrzích v Lipsku, Sao Paulu nebo v Nice, ale také doma byl např . oceněn

Státní cenou pro autory a překladatele (A. Saudek, V. Holan ad.) a výtvarníky (C. Bouda,

J. Šerých, O. Hlavsa, J. Šalamoun, P. Sivko ad.).

Výběrem starší české literární tvorby do ed ičn ího programu Odeonu ch tělo

nakladatelství udržovat české tituly ve vědomí čtenářů , a zároveň obnovovat znalost knih

dávno zapomen utých.

Odeon založil řadu České klasické prózy, mnoho zajímavých svazk ů pocházelo

z edice Světová četba, v Knihovně klasiki'1 byly vydávané sebrané i vybrané spisy českých

klasiků (J. K. Tyla, J. Nerudy, S. K. Neumanna, J. Arbesa, A. Staška, A. Jiráska, J.

Vrchlického, V. Raise).

Spisy českých autorů vycházely také v ilustrované knihovně Nesmrtelní, v edici

Skvosty, v edici Kolibřík , Kvarta i v Klubu čtenářů.

Ilustrovaná kniha hrála v edičn ím programu Odeonu d ů le ž i to u roli, protože od

počátku spolupracoval s autory jako např . s Františkem Tichým, Janem Zrzavým, Josefem

Šímou, Janem Bauchem, Jiřím Trnkou, Karlem Svolinským, Adolfem Hoffrneisterem ad.

Nakladatelství Odeon jen zř ídkakdy vydávalo novinky české literatury.23

Odeon kladl velký d ůraz na textovou stránku díla. Již SNKLU spolupracovalo

s Ústavem pro českou literaturu ČSAV . Vysoké nároky kladl také na přek lady krásné

22 Viz Odeon dříve SNKLU (15 lel krásné knihy). Praha: Odeon, SNKLU, 1967, s. 24.
2J Výjimku tvo ři l a díla Vladimíra Holana či některé svazky Klubu čtenářll a díla z oblasti estetiky.
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literatury. Velmi pečli vě se nakladatelství zabývalo výběrem a vyhledáváním nových

překladatelů . Založilo odbornou edici Česk)1 překlad , jejíž existence byla spjata s předním

českým teoretikem p řekladu doc. PhDr. Ji řím Levým."

Jednotli vé oblasti č i nnost i nakladatelství Odeon se soust ře ďova ly na vydávání

publikací české starší a staré literatury, které se nacházely v různých knižních řadách ,

zejména v Národní knihovně , v Knihovně k l asiků , v Světové četbě , ale také v ilustrované

řadě Nesmrtelní a v dalších odeonských knižních řadách.

Velkou zásluhou Odeonu bylo zejména připom ín áni autorů kdysi velmi

uznávaných a později zapomínaných (např. Karolína Světlá) , výběrem jejich dě l. Každá

z řad , v nichž se knihy z české literární minulosti objevily, mě l a jinou funkci a obracela se,

a l espoň zčásti, k j inému čtenářskému prost řed í ." Odeon měl také velkou zásluhu na

vydání Nerudova díla, tvořícího nosný pilíř české literatury.

Činnost Odeonu v oblasti české literatury se netýká jen 19. a 20. století. Díla staré

české literatury se dají naleznout také v řadě Živá díla minulosti, jedná se napří klad o

kroniku Vincenciovu a Jarlochovu (nás ledovníků Kosmových), Štítného Knížky o hie

šachové, Staré letopisy české, Dačického Prostopravda a Paměti a další staročeské kritické

vydání edice . Odeon představuje těmito edicemi velký vědecký přínos .

V řadě Klubu čtenářll (který vznikl hned na počátku na troskách Družstevní práce

1953) se Odeon snažil poskytnout co nej většímu okruhu č ten ářů širokou paletu nabídky

literatury světové i naší.

Knihy o hudbě a hudebniny vydávalo původní Státní nakladatelství krásné

literatury, hudby a umění až do I. ledna 1961 , kdy tento úsek přeše l do nově vytvořeného

Státního hudebního vydavatelství.

Ke kulturním iniciativám nakladatelství Odeon patřilo i vydávání umělecké

literatury (např . slovesného fo lkloru, zejména pohádkového) - vydávání edice Estetická

knihovna.

Dětská četba byla zastoupena autory jako Boženou N ě rncovou nebo Jaromírem

Erbenem. Pohádka byla a je drahocenným odkazem dávných v ě k ů , ale také zdrojem

umělecké inspirace a školou vypravěčského umění.

2·1 J iří Levý ( 1926- 1967) literární teoretik a historik p ře kl adu , vydal základní dílo přek ládán í um ě leck é

literatury Umění prekladu (1963).
25 Viz podkapitola 2.2. Stručná charakteristika jednotlivých edic Odeouu, s. 10.
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V knižní řadě Lidové umění slovesné vycházely svazky lidové poezie, převažoval y

zde však svazky folklorní prózy. Pohádková edice Odeonu se netýkala pouze pohádek

českých, ale zahrnovala i pohádky nej různěj š ích národů .

Významné edice nakladatelství Odeon, mezi které patřil y knižní řada Paměti ,

korespondence, dokumenty, Český překlad , Estetická knihovna26 a Dějiny literaturv, se

vyznačovaly jedním spo lečným rysem - každá stála svým způsobem na rozhraní uměn í i

vědy.

Do ed i čn ího systému nakladatelství Odeon se řadí také dvoum ě sl čn ík Světová

literatura, který byl založen jako doplněk ed ičn í č i n nos t i redakce krásné literatury. Tento

nakladatelský časopis hrál d ů ležitou roli ve výbě ru cizí literatury. Lišil se však od jiných

nakladatelských časopisů tím, že nedělal reklamu edicím Odeonu, ale měl funkci

informativní. Přinášel ukázky z děl tehdejších současných cizích literatur. Jednalo se

zejména o díla neznámá, nezvyklá, kontroverzní.

2.2. Stručná charal{teristika jednotlivých edic Odeonu

2.2.1. Úsek redakcí krásné literatury

Členil se na redakci české a slovenské literatury, na redakci slovanských literatur, na

redakci románských a orientálních literatur, na redakci anglo-germánských literatur, na

redakci l i terárněvědné a estetické literatury a na redakci světové literatury.

Krásná literatura domácí i zahraniční byla vydávána ve čtyřech základních edičn ích

skupinách.

První skupinu tvoři la zejména prestižní edice Národní knihovna, která byla vydávaná

pod ochranou Ústavu pro českou literaturu při Československé akademii věd a přinášela

nejvýznamněj ší beletristická díla českého písemnictví 19. a 20. století. Měla zejména

mládeži podávat soustavný obraz české tvorby 19. a 20. století. Tato edice vznikla

z pověření tehdejšího ministerstva informací v roce 1949 a až do konce roku 1952 ji

vydávalo nakladatelství Orbis, v Odeonu vycházela do roku 1973. "Zpočátku vycházela

v podobě bro žury v bílé obálce. později byly její svazky vázány a opatrov ány šedivym

obalem, od roku 1962 pak vycházela v moderní grafické úpravě s piebaly. j ejichž autorem

j e Miroslav Habr. ,,2 7

26 V edici Estetická knihovna vyšla například Es/etika od G. W. F. Hegela. Dala tak program vydávání

estetiky a teorii uměn í.
27 Viz Kol. pracovn íků SNKLU: lvla/ý pn/vodce edi čnl činností SNKLU 1953- / 962. Praha: SNKLU, 1962.
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Kromě výběru bylo důležitým rysem této edice kvalitní a pečli vá příprava textů , na

kterých se podíleli nej významněj š í pracovníci literární vědy, kteří připravova li

k jednotlivým titu l ům i zasvěcené studie o autorovi a vydávaných dílech. Tuto edici

dopl ň oval a Česká klasická próza (od roku 1962-1967), ve které nakladatelství vydávalo

nej žádaněj ší prozaické knihy českých sp isovate lů . Jednotlivé svazky byly vždy ilustrovány

předním i českými ilustrátory.

Dále sem patřila Slovenská knihovna, která přinesl a nejvýznamněj ší díla

slovenského písemnictví 19. a 20. století. Na tuto řadu pak od roku 1973 navazovala Nová

řada slovenské knihovny (moderní literatura).

Čtvrtou základní edicí fondu byla Světová knihovna. kde vycházela nej významněj ší

díla literámího dědictví od autor ů klasické doby až po nejvýznamněj ší autory moderní

doby. Vznikla v roce 1961 jako základní fond svě tové klasické literatury. K vněj ším

znak ů m edice patřil y jej í obálky, na nichž byla reprodukována nejznáměj ší díla výtvarného

umění.

K menším edicím krásné literatury sem patřily také Čtení na dovolenou, č i např.

Anglický gotický román. V sedmdesátých letech dvacátého století tu pak vycházely

Ilustrovaná edice česká a sovětská klasika, Klasikové sovětské prózy (po roce 1970), na ni

navazovala edice Próza sovětských autorll, dále Knižnice vítězstv í (po roce 1973).

Druhou edičn í skupinu redakce krásné literatury tvoři ly sebrané a vybrané spisy

domácích i světových autorů . Základní edicí byla Knihovna klasikCt28
, která byla rovněž

připravovaná Ústavem pro českou literaturu a jejíž české řady přinášely kritická a úplná

vydání spisů českých klasických autorů (J. K. Tyla, B. Němcové , K. H. Máchy, J. Nerudy

ad.). Zahraniční řada Knihovny klasiků publikovala kmenový soubor literárních děl více

jak 50 autor ů. Ve spisech vydávaných v Kni hovně klasikll byly uplatňovány l i t e rárněvědné

aspekty ve výběru i v přípravě jednotlivých svazk ů, řada Vybraných spisCt byla naopak

zaměřena více čtenářsky. Vyšly tu např . spisy B. Něrncové , K. Světlé , V. Hálka, J. Arbcsa,

A. Staška, A. Jiráska, T. Novákové, K. V. Raise, ze zahranič ních autor ů zde vyšla díla od

L. Aragona, L. Feuchtwangera, A. Zweiga, S. Lewise, E. Hemingwaye, J. Londona. Edice

Galérie klasik lI vycházela v Odeonu od 70. let a prezentovala autory starší i moderní

klasiky formou 2-5 svazkových, naráz vydávaných souborů . Postupně byli zařazován i i

28 Knihy vycházely v jednotné grafické úpravě výtvarníka Františka Muziky, jednotlivi a utoř i se lišili barvou
obálky a písma titulního listu.
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nej významněj ší žij ící autoř i . Publikace obsahovala životopis autora, esejistický výklad díla

a záložky. Dalšími edicemi byly Výbory z dě l a Galérie moderních autorů .

Třet í skupinu tvo ři l y edice, ve kterých byla vydávaná jednotlivá díla krásné

literatury domácích i zahran ičn ích autorů , klasické i moderní doby, ale v širším záběru a

s vě tš í ed ičn í pestrost í./" Patři l y sem edice Skvosty30, Ko l i bří edice", I~ada bibelotl' a

Světová četba První tři edice se vyznačovaly grafi ckou peč l ivostí téměř dárkového

charakteru a podobným edičn ím pojetím. Skvosty při nášel y v celokožených vazbách, bez

přebalu , "skvosty" českého písemnictví. Mimo jiné i tituly k výro č í . Koli bř í edice. v ě t š i nou

také v celokožených vazbách, při náše l a především básnické perli čky světové i české

literatury. Řada bibelotů se zaměři la na vrcholná díla menšího rozsahu. Malá řada bibe l otů

tvoř i la poezii a aforismy. Velká řada bibelotll obsahovala prózu, známá díla světové

literatury.

K nej populárněj š ím a nej významněj š ím edicím Odeonu patři l a S větová četba.

Edice Světová četba byla založena j eš tě před existencí SNKLU vydavatelstvím Svoboda

v roce 1948. V SNKLU patř i la k ed i čně nejstarším (od roku 1953, v roce 1980 vyšel 500.

svazek), ti tulově nejbohatším a č tenářsky nej oblíbeněj š ím edicím. ,,(...)Celkov)ím

zaměien lm je obdobou kdysi roz šiien é Ottovy edice Světové knihovny - ovšem s tím

rozdílem, že se nespokojuje j en s vydáváním tzv. klasickych děl světového písemnictví ( ,,),

nýbrž že si všímá i tvorby spisovatel ů méně známých a leckdy nezaslou žen ě opomijenych

(, ..) , navíc zahrnuje také ona díla současnych autor ů , která jsou pro naši dobll

. ' " 32reprezentattvn t.

Vydáva la autory od dob nejstarších až po významná moderní umělecká díla.

Svazky byly levné, ale peč l i vě vybrané, s úvodními texty a medailonky o autorech. Obálku

navrhoval významný český výtvarník František Muzika33. Šlo o levnou, brožovanou,

nepříl i š rozsáhlou produkci" , která svými předmluvami , značně rozsáhlými medailony,

29 Tzv. Dárkové edice v Odeonu od 60. let.
30 Edici Skvosty zahajovala kniha Babička spisovatelky Boženy N ě mcov é , zá roveň byla první knihou
SNKLU.
JI V SNKLU od roku 1958.
J 2 Viz Kol. pracovn ík ů SNKLU: Mal);pr ů vodce edičn í činnosti SNKLU 1953-1 962. Praha: SNKLU, 1962, s.
47.
JJ František Muzika ( 1900- 1974) jeden z nej větš ích českých moderních typografů , č lenem Devětsi lu a
Spolku výtvarných um ě lc ů Mánes. P ů sobi l jako profesor grafiky a plsmařst v í na Vysoké škole
um ěleckopr ůmys lov é . Znamenal velký přínos knižní ku ltu ře svými grafickými úpravami publikací. Nej úže
spolupracoval s nakladatelstvím Aventinum (od roku 1927), byl také jednou z p ředn ích osobností především

mezi vá l ečné scénografie ( 1927- 1947). V malířské t vorbě se svými obrazy přib li ž uj e do oblasti fantaskního
uměn í ( napřík lad Requiem, 1943-44). V oblasti knižní kultury napsal základní teoretické dílo Krásné píSII/O
ve v)ívoji latinky, I. - I/. (SNKLU 1958, německy Artia 1965), které má mezinárodní význam.
3 ~ Rozsahem původně maximálně 12, pak 15 a pak )7 AA.
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zahrnuj ícími životopis i celé dílo autora, přehodnocovala literární dědictví. Mě l a dva typy

komentáře - encyklopedické heslo + předmluva + text na záložkách. Národnosti byly

odlišeny barvou p řebal u. Do edice nebyli zařazováni žij ící autoři. Cílem bylo

proporci onálně zastoupit světovou literaturu v žánrech od prózy přes poezii, drama, a

literární esejistiku.

Do této skupiny se zač leňují i další dva ed iční typy, soubory detektivních románlJ

od autorů jako napří klad A. Christie, G. Simenona, D. Harnmeta, E. S. Gardnera, R.

Chandlera a tzv. řada Třikrát (od roku 1980 byla samostatnou edicí, např. Třikrát Maigret

apod.) a edice vybraných divadelních her. která vydávala autory jako N. Hikmeta, J. P.

Sartra, A. Millera, L. Pirandella, F. Důrrenmatta ad.

V edici Nesmrtelní (od roku 1953) vycházela významná ilustrovaná díla literární,

básnická, prozaická č i dramatická. Ilustrace od českých i zahraničních výtvarn ík ů byly jak

klasické, tak nové, které iniciovalo samo nakladatelství.35 Vyšly zde například

Andersenovy Pohádky s ilustracemi C. Boudy, Baudelairovy Květy zla s ilustracemi J.

Šerých, Volta irova Panna s ilustracemi O. Janečka apod.

Čtvrtou velkou ediční skupinou v publikační č innost i Odeonu tvoři l a řada edic

soudobé zahraniční literatury. Edice Soudobá světová próza (od 1953) přinesla přes 200

významných děl zahraničních autorů . Prezentovala díla současné literatury z celého sv č ta

se snahou o vyvážené teritoriální zastoupení, takže vedle nej novějš í "novinkové ' produkce

byla i uplat ňov á na retrospekce patnáct až dvacet let zpčt. Obsahovala informativní

doslovy. Dále sem patřila Malá řada Soudobé světové prózy (od 1959), která přinášela

rozsahem menší díla současné světové literatury, přičemž koncepce a ed ičn í strategie byla

stejná jako u předchozí edice, a také Galerie moderních autorLI, což představoval výbě r

nej a tra kti vněj ších hodnotných autorů současné prózy.

Hlavní edicí moderní přeložené poezie se stala edice Plamen. Autoř i v této edici

pat řili k velkým individualitám světové poezie. Plamen byla edicí moderní zahran ič n í

poezie, založená v roce 1956. Vycházela brožovaná. Charakteristickým znakem pro

všechny edice soudobé literatury byla snaha o překladatelské zmapování moderní literární

produkce celého světa, od klasických literatur evropských až po novč vznikající literatury

35 Nej starš ím ilu stračn ím doprovodem v edici Nesmrtelní byly kresby S. I3oticelliho k Božské komedii
z konce 15. století. Nejv ět š í čtenářskou poptávku vyvolal Pi cass ů v ilustrační doprovod Ovidiovych proměn.
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ostatních světadílů , předevš ím z Afriky, nebo jen oj ed i ně le vydávaných, jakými byly

literatury Asie č i Jižní Ameriky.

Jen rok vycházela edice Sovět š t í spisovatelé (od 1953 do 1954), dále sem patř i la

Knižnice národních umělců českos lovenských (zanikla v 1964) a Faksimile (jen Jan

Neruda Zpěvy páteční v roce 1954).

Nejmasověj ší edicí Odeonu a na tehdejším českém knižním trhu v ů bec byla

klubová edice Klub čtenářll (zahájil svou č i nnost I. února 1953) 36. Snahou této edice bylo

poskytnout umělecky hodnotné knihy co nejširšímu čtenářskému okruhu lidí. Klub č tenářil

tak vydával širokou škálu literatury od klasických rom án ů , přes nej významn ěj š í moderní

spisovatele, knihy autorů českým č ten á řů m neznám ých, hodnotné ukázky tzv. oddechové

četby, vybrané svazky poezie, díla nauková a memoárová, knihy ilustrované předním i

výtvarníky. Klub čtenářll připravoval také svazky Malé galerie. která v kvalitní a při taž l i vé

grafické podobě popularizovala nej významněj ší autory českého i světového výtvarného

umění.

Do skupiny knižnic krásné literatury patři l y také knihy populární,

popul árněodborné č i odborné a vědecké . Svět umění a jeho představi te l e popularizovala

formou biografických rom ánů a beletrizovaných monografií edice Život a umčn í. Široký

žánrový záběr publikací v edici Živá díla minulosti obsahoval díla od ryze beletristických

knih, až po díla filozofická, historická, kronik á řsk á , memoárová nebo cestopisná.

Lidové umění slovesné (od 1954) seznamovalo čtenáře s uměl eckou lidovou

slovesností, slovesným folklorem. Edice Česk)' překlad (od 1957) při nášela reedice

klasických českých překladů z cizích literatur. Edice slovníkll sp isovate l ů měla p říru čkový

charakter a byla ojedinělá ve své koncepci a šíř i na českém trhu. Byla zdrojem

spolehlivých informací o všech autorech světové literatury od dob minulých až po

současnost.

Dějiny literatur byla edicí, která se snažila co nej ú pln ěji shrnout literární d ěj i ny

z celého světa . Vydávala soubory, které byly doprovázeny i obsáhlou bibliografií p řek l ad ů

z jednotlivých národních literatur. Skonč i la v roce 1966.

Estetická knihovna umož ňovala č ten ářům studovat základní díla světového

estetického myšlení v moderních překl adech s komentáři . Patřil a sem i edice Literární

věda, estetika a esejistika (od roku 1961 ).

36 Již v roce 1959 dosáhl Klub čtenářů počtu 200 000 č l enil.
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2.2.2. Redakce výtvarného umění

Publikace o výtvarném uměn í a reprodukce dě l výtvarného umění tvoří další

d ůl e žitou čás t nakladatelské č i nnost i Odeonu. V této oblasti vydával Odeon především

popularizačn í edice o výtvarném umění. Malá galerie plnila popu l ari zační poslání v oboru

výtvarného umění , a to i charakterem textu a výběrem i prezentací obrazové část i . Také

cenou, která byla výrazně nižší než u náročněj š í výtvarné publikace. Uspořádání , rozsah a

cena byly standardní, stej ně tak počet vyobrazení. Text byl určen neodborn íkům , kniha

měla čtvercový formát. Edice se snažila o vyvážené zastoupení českého a světového umění

staršího i nověj šího . V edici nevycházeli žijící autoři . Zpřístupňovala výtvarné uměn í co

nejširším vrstvám čtenářů . Témata do této edice byla velmi peč l ivě vybírána a vysoké

nároky byly kladeny také na ed iční dotvářen í jednotlivých edic a při vlastním tisku.

Reprodukce z této edice byly všechny barevné a cenově nízké. Monografické svazky o

výtvarných umělcích českých i zahraničních byly vydávané v edici Současné svě tové

umění.

Edice Umělecká fotografie (od roku 1958-1 991 , 47 svazků , navázala na ni edice

FotoTorst, nakladatelství Torst) přibližovala č ten á řů m uměn í fotografie před st avením

zakladatelských a současných osobností tohoto uměn í. Populárně napsané monografické i

tematické svazky z nejrůzněj ších oblastí a oborů výtvarného umění , které byly cenově

přístupné , s dobrou grafickou Úpravou, vydávala ediceUmělecké poklady.

Humor a kresby produkovala v menších monografických pracích světové

humoristické kresby a karikatury.

Další vědecké monografické práce byly vydávané vedicích České dějinv (o

velkých osobnostech českého výtvarného umění klasického i současného) , Světové dě ji ny

(o představitelích světového umění) , Památky (vědecké publikace o měst ských

památkových rezervacích a jejich výtvarném a uměleckém charakteru i významu), a

polygrafická edice Mi stři světové kresby. Svazky všech těchto edic vycházely s bohatou

obrazovou dokumentací. Dále sem patřil y edice Současné světové umění , Život a umění ,

Edice výtvarného umění, Česká literární moderna, Filmové scénáře .

Dopl ňkem edičního profilu Odeonu v oblasti výtvarného umění byly edice

Katalogy o díle, které vydávaly vědecké soupisy umělecké činnost i českých vý tvarných

um ělc ů , a Teorie a kritika, ve které byly vydávané knihy české i zahraničn í a edice ARS -

literárněvědná řada a uměnovědná řada .

Odeon vydával také reprodukce výtvarných dě l.
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2.2.3. Spo lečné edice

Dvě edice patři ly jak do redakce krásné literatury, tak do redakce výtvarného

umční.

Paměti. korespondence, dokumenty byla edicí, kde byly vydávané svazky dokumentů,

kritik, dobových č l á nků , vzpomínek so u časník ů , memoárová díla vlastních um ěl c ů i jejich

korespondence.

Tato edice se snažila postihnout všechny významné osobnosti svě tové literatury a

výtvarného umění a do konce roku 1960 také svčtové hudby.

Edice Odeonu (od roku 1966, navazovala na Fro rnk ů v Odeon) byla edicí o

aspektech a souvislostech umělecké tvorby. Charakteristickým rysem pro ni byl kvartový

formát vydaných sbírek knih. Byla tematicky a žá nrově širokou edicí, vydávala básnickou

tvorbu, memoárovou literaturu, eseje o literární a výtvarné tvorbě , studie l i te rárněvědné a

um ěnov ědn é , literární projevy výtvarných um ěl c ů , nebo fi lozofické úvahy.

Každá edice Odeonu měla jinou funkci a obracela se, alespo ň z část i , k jinému

čtenářskému prostředí. Národní knihovna byla určena mladým č tenářům , česká díla

v Světové četbě přispívala k celkovému funkčnímu profilu této edice. Edice Nesmrtelní

oživovala vztah mezi slovem a obrazem.

Celý systém edic Odeonu vznikl z iniciativy nakladatelských pracovn ík ů. Od jiných

nakladatelských podniků převzalo jen málo edic (z Orbisu Národní knihovnu, Knihovnu

klasikll, Světovou četbu a Knižnici národních umělc ll československých).

" Ve vydávání česk é klasické literatury se odeonské edice staly obecnou nOr1110/l

edičn í techniky, zej ména j azykové a textově kritické. " 37

Na výběru titul ů se podílela redakce i fundovaní externí spolupracovníci. Do

Odeonu při šl o ročně v nabídce okolo tisíc knih. Ke každé navržené knize se vypracoval

odborný lektorský posudek.

2.3. Příklady knih vydaných v jednotlivých edicích

Národní knihovna: Karel Václav Rais - Povídky

Ivan Olbracht - Nikola Šuhaj loupežník

Česká klasická próza: Božena Němcová - Povídky

37 Viz Odeon drlve SNKLU (J5 tet krásné knihy). Praha: Odeon, SNKLU, 1967, s. 6.
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Karel Poláček - Bylo nás pět

Světová knihovna: Giovanni Boccaccio - Dekameron

Alighieri Dante - Božská komedie

Theodore Dreiser - Americká tragédie

John Galsworthy - Sága rodu Forsyt ů

Johann Wolfgang Goethe - Faust

Guy de Maupassanl, Alberto Moravia, Romain Rolland

Knihovna klasiktJ: Spisy Josefa Kajetána Tyla, Jana Nerudy, Henryka Sienkicwicze,

Stendhalovy, Honoré de Balzaca, Émila Zoly, Thomase Manna, Williama Shakespeara,

Charlese Dickense, Marka Twaina.

Skvosty: Jaroslav Seifert - 3 knihy lyriky

Otakar Březina - Tajemné dálky

Bibeloty: Karel Hynek Mácha - Má]

Publius Ovidius Naso - Umění milovat

Kolibřík : Arthur Rimbaud - Verše

Světová četba : Autoři jako Antoine de Saint-Exupéry, John Steinbeck, Jean-Paul Sartrc,

Rainer Maria Rilke, David Herbert Lawrence, William Faulkner

Nesmrtelní: Ernest Hemingway - Sbohem, armádo!

Erasmus Rotterdamský - Chvála bláznivosti
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3. Zánik nakladatelství Odeon v 1. polovině 90. let 20. století

Od roku 1953 až do počátku 90. let vyšlo v nakladatelství Odeon na 7700 titulll.38

Počet titull. ročně vydaných se před listopadem 1989 pohyboval mezi sto čtyř i cet i a sto

šedesáti. Rozsah produkce se v letech 1990-1 991 snížil proti předcházejícímu období cca

na polovinu. Odeon se začína l s i l ně zadlužovat. Situaci také komplikoval fakt, že Odeon se

zaměřoval na překladovou literaturu a byl výrazně postižen devalvací koruny. To se

odrazilo i v autorizačních jednáních. Dalším z prob l ém ů bylo, že nakladatelství bylo

zvyklé plánovat mnoho let dopředu . Ed ičn í plán na rok 1993 byl schválen již před

listopadem 1989. Nakladatelství tak podepsalo velké množství smluv na kvantum titul ů ,

které nebylo v daných termínech možné realizovat. Navíc na začátku devadesát ých let

dvacátého století vznikalo velké množství nových nakladatelství, které znamenaly

konkurenci.

"Ne!itěstÍm Odeonu po listopadu 1989 bylo, že sem nepii šel koncepční a velkorysý

manažer, ktery by uměl prodat výlučnost Odeonu (...) " . 39

V roce 1992 prošel Odeon reorganizací, ale č i nnost nakladatelské značky Odeon

v tom samém roce ustala v d ů sledku společenskoekonomických změn (viz výše). Na

vedoucích místech se tu vystřídali např . J. Pelán, 1. Našinec, A. Kareninová
4o

(v listopadu

1993) ad..

V roce 1993 podporovalo Ministerstvo kultury ČR privati začn í projekt, ve kterém měl

Odeon koupit nakladatel Ivo Železný. Projekt však nakonec realizován nebyl, vládní

pri vati zační komise projekt odmítla. Po neúspěšných pokusech o reorganizaci a privatizaci

byl zadlužený Ocleon41 (největš ím věři telem Odeonu byla banka Creditanstalt) v roce 1994

předán clo likvidace. Svou roli zde hrál i spor okolo vlastnictví budovy na Národní tř ídě·
12

,

kterou spolu s Odeonem obývalo Ústřed í lidové umělecké výroby ÚLUV.
43

O pokračování

Odeonu se pokusila také společnost Krásná jizba s.r.o. v roce 1995, která ch těla privatizací

ÚLUV získat polovinu budovy a následně odkoupením Odeonu vlastnit celý dům na

Národní třídě 36. Knížky Odeonu pak měla vydávat firma Krásná jizba s.r.o..

3R Viz Mlad áfro nta Dnes, 22. I. 2000, str. 14.
39 .JANÁČEK, P.: Lidové noviny. 1994, 26. 2., str. 12.
40 Anna Kareninová ( 1954) pů sobil a od roku 1985 v redakci Odeonu. Od roku 1990 byla šéfredaktorkou

revue Světová Iiteratura, překladate lka.
oll Tiskárně v Českém T ě š ín ě dlužil Odeon na osm mi li onů tehdejších korun. Obrovským finan čn ím
závazkem Odeonu bylo na 420 rozpracovaných t i t u l ů a přes 3.000 pode~saných nak ladate l s~ýc h smluv. ~
·12 Budovu postavil Svaz českého díla (v roce 1948 splynul ~ Ust ř edlm lidové ,a l~m~l ecké vyroby) v roce 1 9 J ~
a vlastnil ji do roku 1948 pod názvem Dům umělec kého pr ů mys l u. V domě sídlilo 1 nakladatelství Družstevní

práce.
43 Ústředí lidové a umě lecké výroby vzniklo v roce 1945 prezidentským dekretem za úče lem propagovat

tradiční lidovou uměl eckou tvorbu.
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Nezdařený pokus o jeho oživení podnikla v květnu 1996 nakladatelská firma

Mustang z Plzně . Ve stejném roce odkoupila značku Odeon Marie Kyselová, která

působil a již v bývalém Odeonu jako referentka v právním a smluvním oddělení. "S pomocí

úvěru investiční a Poštovní banky v Plzni koupili (Marie Kyselová s týmem

spo l upracovn íků) značku, redakční knihovnu, sklad j illllli se sazbou vydanych i dosud

nevydaných knih, ale také archiv rozpracovanych titul ů včetně uzavienych autorských

I () " 44
S Il1 lIV, ... .

Zač ínající nakladatelský tým se přestěhoval z Národní 36 do nových prostor

v Neklanově ulici pod Vyšehradem. Po p ůl roce však záměr obnovit Odeon ztroskotal na

insolvenci majitel ů .

Druhý pokus následoval v lednu 1997 a uskutečnil a jej společnost Odcon s. r.

0 . ,45 jejíž doménou je cestovní ruch. Vzhledem ke své odlišné oblasti podnikání si firma

Odeon Travel Agency najala šéfredaktora PhDr. Josefa Šmatláka.
46

Pokusil se Odeon

vzkřísit , ale neměl dost ekonomické síly. V dubnu 1998 byly nakladatelské aktivity

v rámci této spo l ečnosti vyčleněny do dceřiné firmy Odeon Publishing s. r. o.. Její č i nnos t

pak trvala do prosince roku 1999.

44 CHUCHMA, J.: Mtadá f ronta Dnes, 1996, 18.7., str. 16. . " .
45 Spo lečnost Odeon s.r.o, vznikla v roce 1995 a poskytuje komplexní servis v oblasti obchodního cestovního

ruchu a kongresových služeb. . , I
.16 PhDr. Josef Šmatlák pracoval v Encyklopedickém ústavuČSAV a poté t řin á ct let v nakladatelstv

Svoboda a Svoboda-LibeI1as.
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4. Kou pě nakladatelské značky Odeon nakladatelstvím Euromedia

Group

V roce 1999 koupila nakladatelskou značku Odeon firm a Euromedia Group, k.s.,

kterou vlastní společnost Bertelsmann AG. Eurornedia Group k.s. vzniklo na podzim roku

1992 a sídlí v Praze 5, v Nádražní ulici.

S návrhem koupit nakladatelskou značku Odeon při šel PhDr. J i ř í Ko l ečko , tehdejší

řed i te l Knižního klubu. Euromedia Group se rozhodla pokračovat ve vydávání knižních

publikací v duchu nejlepších tradic bývalého renomovaného nakladatelského domu Odeon.

.N ákup Odeo nu Knižním klubem je prvním zdejš ím pilkladem světového

nakladatelskéh o f enoménu , kdy velké podniky, zan i ěiené na stie dni proud. pod sebe

pieblraji kvalitní nakladatelské značky s n áro čn ějši nabídkou. " 47

4.l.Knižní klub jalw počMck firmy Euromcdia Group

Do roku 1999 vycházely knihy dnešního nakladatelství Euromedia Group pod

značkou Knižní klub. Nakladatel operoval převážně na tzv. klubovém trhu: 5x ročně

vydával katalog, ve kterém si kluboví čtenáři vybírali knihu. Podmínkou č lens tví byl

odběr jedné knihy z katalogu.

Knižní klub Euromedia Group k.s. vznikl na podzim roku 1992. Je českou značkou

německého multimediálního koncernu Bertelsmann, který patří v oblasti knižní produkce

mezi největší v ůbec, Nejd říve p ůsobil jako di s tribuční zásilková spo lečnost , vlastní nebo

koprodukční tituly zača l vydávat až později . Po roce 1997 již 50 % titul ů z celkových 185

pocházelo z vlastní produkce.

Knižní klub byl až clo roku 1996 zá vislý na svém mateřském klubu Donauland

v Rakousku, který mu byl nápomocen zejména svým počítačovým systémem. Později

zača l spolupracovat přímo s ústředím koncernu v Rhed ě , které schvalovalo a nakupovalo

licence pro celý koncern. Knižní klub nem ěl možnost do jednání zasahovat, což pro něj

bylo velmi nevýhodné. Organizace celého podniku se proto musela změn i t. Za úče lem

střechové organizace velké firmy tak vznikla společnost i Euromedia Group, k.s..

Odstranění závislosti Knižního klubu na rakouském klubu se podaři lo p ředevším

díky Ing. Michaelu Dědečkovi , který byl ve vedení podniku od roku J995. Za jeho

p ů sobení byl také zakoupen obrovský sklad ležící blízko Nového Strašecí.

47 ANÝŽ, D.: Mladáfronta Dnes, 2000,22. I., str. 14.
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Ve funkcích řed i te l ů p ů sobil dále v Knižním klubu např. Ing. Petr Havlík, PhDr.

Ji ří Kolečko.

V roce 1995 byla odkoupena databáze bývalého Klubu čtenářů nakladatelství

Odeon, a to s novou koncepcí v oblasti distribuce v podobě zásilkové č i nnost i a

s reedicemi některých t itu lů. ,,(.. .) v reedicích pii šli s ladou odeonskych lillilii,

s Pijoanovymi Dějinami umění (... doplněné o dva nové svazky) či s knihami Etnesta

Hemingwaye. ..48

Produkce byla žánrově rozd ěl ena do tzv. segmentů, a to na č ten í pro ženy, beletrii

(světové autory), krimi, sci-fi a napět í , dále na české a světové autory, na literaturu faktu,

na tzv. rádce, hobby a edici přírody , na rad y do života, obrazové publikace, lexikony a

slovníky a na dětskou literaturu, kuchařky .

Na trh se tak dostalo ekonomicky silné nakladatelství nezávislé na au todopravě č i

na knihkupcích. Odkoupením databáze č l enů bývalého Klubu čtenářů získal Knižní klub

hned v první fázi velké množství č tenář ů , Č í ta l více jak 200 000 č lenů . Nyní má kolem

320 000 č lenů .

V současné době má Euromedia Group, k.s. kolem 220 zamě stanců , Od I. března

1999 je generálním řed i te lem spo lečnost i Ing. Andreas Kaulfuss M.B.A. Programovou

řed i telkou Knižního klubu je Mgr. Helena Č udov á, která předtím mj. pracovala

v nakladatelství Albatros či lkar.

V roce 2002 k 10. výročí založení Knižního klubu otevře la Euromedia Group

společně s firmou Neoluxor nej větší knihkupectví ve středn í Evropě - Palác knih Luxor

v Praze na Václavském náměst í. Luxor se svou rozlohou a službami řadí mezi první

desítku evropských knižních obchodních dom ů, Na č t yřech podlažích o rozloze t ř í a pLJ!

tisíce metr ů čtverečních nabízí veřejnosti při bl i žně t ř i cet tisíc t it u l ů tuzemské a zahran i č n í

produkce.

Od roku 2002 provozuje Euromedia Group celostátní knižní Distribuci Slovanský

dům s nabídkou více jak 12 000 ti tul ů , kterými zásobuje přímo knihkupce a obchodní

řetězce v rámci celé ČR. Euromedia Group, k.s. si tak bezesporu zajistila dominantní

postavení na knižním trhu. Firma je výhradním dodavatelem obchodních ře tě zc ů Tesco,

Carrefour, Kaufla nd, Globus, Bauhaus, Baumax a Obi. Centrální sklad firmy Euromedia

Group k. s. leží v Novém Strašecí.

·IK ANÝŽ, D.: Mlad áfronta Dnes. 2000,22. 1., sll' . 14.
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Spo lečnost Euromedia Oroup, k.s. se snažila o dlouhodobé rozšiřován í edič ního

z á b ě ru původního nakladatelství Knižní klub tím, že připojila a nyní vlastní nakladatelství

Ikar, nakladatelskou značku Odeon, virtuální nakladatelství Balios a Universum.

Společnost Eurorned ia Oroup, k.s. patří mezi nej si l něj ší a nej větš í firmy podnikající

v rámci knižního trhu České republiky. Ročně vydávala okolo 230 titul ů , Vlastníkem

společnost i je celosvčtový mediální koncern Bertelsmann AG.

4.2 . Multimediální konc ern Bcrt clsmann

Firma Euromedia Group, k.s., která vlastní nakladatelství Balios lkar Knižní klub" ,
Universum a Odeon, patří pod multimediální koncern sídlící vN ě rnecku - Bertelsmann

AG. Koncern schvaluje všechny d ůl e žit é plány, které se ve fi rmě Eurornedia Group

projednávají.

Bertelsmann AG je mezinárodní mediální korporace založená v roce 1835.

Společnost pracuje v 63 zemích a zaměstnává přes 75 000 pracovníků . Výnosy firm y

v roce 2004 činily 17 miliard eur.

Multim ediální koncern Bertelsmann zahájil v České republice svou obchodní

č innost na j aře roku 1991. O rok později zača l úspěšně provozovat Knižní klub, s cílem

vydávat zábavné a poučné knihy pro celou rodinu.

Koncernu mimo jiné patří nej známěj ší nakladatelství v USA - Randem House

(jeho součást í je Bantam Doubleday Dell) č i síť kartografic ky zaměřených nakladatelství

v Evropě - GeoCenter. V oblasti hudebního pr ůmyslu vlastní Bertelsmann vydavatelství

BMO, stej ně tak televizní stanici RTL 2 a síť rozhlasových stanic v SRN.

Pod patronací má také největší a nejvýkonněj ší tiskárnu v Evropě v Mohndrucku.

V oblasti vydávání novin a č asop i sů má význam hlavně nakladatelství "Oruner+Jahr" '1 9,

zastoupená v SRN, Itálii, Španělsku , Francii, Rakousku, Velké Británii a Polsku.

Nejznámějšími periodiky zde jsou Der Spiegel a STERN, a z novin např. Berliner Zeitung.

Na území České republiky p ů sob í v rámci skupiny Bertelsmann společnost i

Bertelsmann CZ50 či Renata Film, S.r.o..51

49 Bertelsmann koupil nakladatelství novin a č asop i sů Gruner und Jahr v roce 1969.
50 Bertclsmann CZ je přímo kontrolována společnost í Bertelsmann Springer Science+ Busincss Media
GmbH, se sídlem Gllsterloh v SRN. Tato skupina se zabývá zejm éna vydáváním a prodejem knih a
motoristických časopisů , poskytováním multimediálních fore m vydávaných titul ů , vydáváním hudebních
titul ů , provozováním televizních a rozhlasových stanic a poskytováním internetových služeb. Bertelsmann
CZ vydává v ČR dva časop isy v oblasti motoristické techniky pro užitková a nákladní motorová vozidla,

31



Dále je v České republice koncern ,,(.. .) zastoupen kromě Knižního klubu je št ě

divizí Bertelsmann Media s. r. o. (vydavatelství Astrosat \~ 'dává nejúspěšnější programovy

tydenik .. TV magazín " a dalš! vydavatelstvi odbornych časopis"{ ..BPI" a .. Vogel Media "

- napi. časopis ..Stavba ". a dále institut dálkového vzdělání ..NKA "J. dále zde působ!

nakladatelstvi GeoCenter Praha. mimo 10 vlastni hudební vydavatelstvi BMG Ariola a

no vě také hudební klub ..Svět hudby " (od roku / 996)." 52

4.3 . Ed ičn í prom Knižního klubu

Knižní klub vydává čtení pro muže - detektivky, thrillery, pak děts kou literaturu,

historické romány, knížky o um ěn í".

Vydává známé zahraniční autory jako nap ř. J. Grishama, T. Clancyho, M. Crichtona,

R. Cooka, A. C. Clarka, D. Steelovou, B. Erskinovou, E. Danikena, A. Christieeovou, J.

Irvinga, G. G. Márqueze, J. M. Simmela, D. Prestona, F. Forsytha, J. K. Rowlingovou ad..

Z domácích autorů F. Nepila, J. Krause, velké tituly jako Dějiny světa v obrazech, řadu

Nejkrásnějši divy světa, Univerzální lexikon umění. Nevysvětlitelné záhady. obrazový

cyklus Enigma, dvanáctidílné děj i ny uměn í , některé tituly v koprodukci s ostatními

českým i nakladateli, velkou část produkce tvoří překlady .

Knižní klub stále publikuje zdarma pětkrát ročně pro své č l eny katalog s aktuální

nabídkou knih. Nabízené tituly si mohou také prohlédnout a zakoupit v klubových

prodejnách, které jsou nejen v Praze, ale také v Hradci Králové, v Liberci, v Brně , v Plzni

č i v Ostravě .

V roce 1995 se Knižní klub rozhodl vyhlásit Literární cenu. Šlo mu zej ména o

podporu domácích autorů, První ročník soutěže probčhl v roce 199654
. Díla hodnotí

pěti členná odborná porota, jej íž složení se každý rok částečně mění. V porotě II. ročníku

jeden technický titul se zarn ěřením na průmys l , vědu a obchod a tituly v oblasti stavebnictví. Rovněž prodává
učebn ice pro autoškoly.
51 Stav z roku 2002.
52 Viz Kočí , A.: Profil současného nakladatele (Knižní klub). Diplomová práce. Praha, 1997, s. 8,29.
53 Např. Slavné galerie světa - Rijksmuseum Amsterdam, Louvre Pař íž, Prado Madrid, National Gallery
Londýn, Ermitáž Sankt-Peterburg, Alte Pinakothek Mnichov, Metropolitan Museum New York, Uffizi
Florencie.
5·1 V roce 1996 získal Literární cenu Knižního klubu Rudolf Čechura s románem Šperhák. V dalších letech
pak cenu získal David J. Novotný za Můj nejlepší k ámos, Oldř ich Š u leř za Sláva a pád Valašského pánbíčka
(v roce 1997), Věra Chase za Vá.í:elí pro broskve (v roce 1998), T á ň a Nálepková za Scél~ál' provinčního

piib ěhu (v roce 1999), Jan Poláček za Spánek rozumu plodí nestvůry (v roce 2000), Ladislav Pecháček za
román Osvobozené kino Mír (v roce 2002), Miroslav Stoniš za román Peterek a pastyika laní (cenu získal
v roce 2003) .
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Literární ceny , která se udělovala v září 2006 zasedali: Ivan Binar (předseda poroty,

prozaik), Tereza Brdečková (prozaička a fi lmová kriti čka) , Petra Hů lová (spisovatelka),

Pavel Janáček (literární kritik a historik), Ji ř í Seidl (člen představenstva Svazu českých

knihkupců a nakladatel ů ).

Autor vítězné práce je oceněn prémií ve výši 50 000 korun a kniha pak vychází na

podzim téhož roku, kdy byla cena ud ě l ena , V jedenáctém ročníku Literární ceny zvít čzi I a

cenu získal Vojtěch Mornstein s románem Gorazd ů v limit.

Některé vítězné tituly Literární ceny byly nás l edně oceněny i knižní cenou Magnesia

Litera, jako např . román I-lany Andronikové Zvuk slunečn ích hodin, vyznamenaný

Literární cenou Knižního klubu v roce 2001, a v roce 2002 ohodnocen knižní cenou

Magnesia Litera v kategorii Objev roku. Stejně tak v roce 2004 získal Li terární cenu

Václav Křístek s románem Cesta na poledne a v roce 2005 byla kniha nominována na

ocenění Magnesia Litera v kategorii Objev roku. Za rok 2005 získal Literární cenu Martin

Šmaus a jeho román Děvčátko, rozdělej ohníček a v roce 2006 byla kniha nominována na

ocenění Magnesia Litera ve dvou kategoriích a získala Literu za Objev roku.

Šíří nabídky se Knižní klub řadí mezi nej větší nakladatelské domy v České

republice. Ročně nabízel kolem 200 nových titul ů , v roce 2005 celý koncern vydal 454

t itu lů , při čemž Knižní klub jich uvádí 227, lkar 178, Odeon 25 a edice Lidové noviny 24
55

.

55 Euromediu Group přip ravil a v edici Svčtová litcratura celkem 60 svazk ů pro edici Lidové

noviny.
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5. Rozšíření edičn ího profilu nakladatelství Euromedia Group

Od počátku působen í Knižního klubu v České republice byla jeho idea akceptována,

o čemž svědč í i vysoký počet č lenů . Počet č l en ů však zača l rokem 1998 stagnovat a

pomalu i ubývat, takže se začal a rýsovat zře te l ná tendence, aby klub posílil pozici na tzv.

volném trhu (knihkupectví, PNS56
, supermarkety). Cílem bylo, aby se knihy víc prodávaly

v knihkupectvích.

Čtenář i však značku Knižního klubu z knihkupectví p říli š neznali. Knižní klub

nakupoval hodně titull! od cizích nakl adatel ů a nabízel je přes katalog. Vznikla proto

pot řeba jiné značky na trhu. Po založeni nakladatelské značky Baliosu v roce 1998, se

Knižní klub rozší řil o nakladatelskou značku Odeon (v roce 1999).

.Knižni klub se určitým zpl/sobem profiloval. p/~edev§ím pro stiedniho čtenáie.

možná i masového čten áie . a "špičková ,. literatura byla pleci j en okrajovou záležitosti.

(...) úspěšně j sme vydávali i renomované autory. (...), ale ve vedení společnost i uzrál

n ázor (...) mít značku, pod kterou bychom mohli vydávat vylu čn ě literaturu velmi kvalitní. "

57

V roce 2000 pak Knižní klub v rámci rozšiřování svého ed ičn ího záběru koupil

další nakladatelství lkal'.

5.1. Virtuální nakladatelství Balios

V roce 1998 založila fi rma Euromedia Group nakladatelství Balios jako virtuální

nakladatelství. Vybrané knihy byly opatřovány touto značkou a mí řily primárně na volný

trh. Šlo větš i nou o dražší, barevné publikace, jako napřík l ad náročné encyklopedické tituly

_ např . reedice Dějin umění José Pijoana, dílo, které se řadí mezi základní pro orientaci

v kultu ře . Dále pod značkou Balios vychází Robertsovy llustrované dějiny světa. Atlas

světových dějin, Světová pohoii, Historie n áboženstvl, Světová encyklopedie vin. Balios

připravoval také všeobecnou encyklopedii Universum. Po koupi nakladatelské značky

Odeon začala encyklopedie Universum nakonec vycházet pod značkou Odeon.

56 Holding PNS (První novinová spo le č nos t) zas tře š uj e mate řsk á PNS a.s., která má od prosince roku 2005 t ři
d ceřin é spo l ečnos t i _ PNS Grosso S.r.o., R.E.T. s.r.o. a Maloobchodní prodej tisku, s.r.o.. Holding PNS
dodává celostátní i regionální deníky, časop isy, neperiodické publikace a další obdobný sortiment na prodejní
místa po celé ČR . Podstatnou aktivitou skupiny PNS, konkrétně spo lečnost i Maloobchodní prodej tisku
(MPT), jc přímé provozování nejrozsáhlejší s í tě maloobchodních prodejen tisku a dop l ňkov é ho zboží na

územ í České republiky. . " •
57 Knihkupec a nakladatel, 2000, Č. 2, str. 8, rozhovor s šétrcdaktorcm Odeonu Jlnd řlchcm J ů z lem .
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5.2. Rozšířen í () nakladatelskou značku Odeon

Z d ů vodu rozš í řen í nabídky t i t ul ů koupila Euromedia Group v roce 1999 prestižní a

č ten á ř i známou značku Odeon. (Viz kapitola 4.) Záměr byl vydávat kvalitní prózu a spojit

ji se značkou, na kterou jsou č tenáři tradi čně zvyklí. V Knižním klubu vycházely také

literární knihy autor ů jako Johna Irvinga, Ernesta Hemingwaye, ale zavedením známé

odpovídající značky pro hodnotnou literaturu se č te ná ři mohli snáze orientovat v knižní

nabídce.

P ůvodn í návrh ed i čn ího plánu počíta l se sedmi edicemi (s některými existuj ícími j iž

před rokem 1989 spolu s nově vzniklými), a to s edicemi Klasická světová literatura,

Současná světová literatura, Světová četba , Antická knihovna (v šedesátých letech

dvacátého století přenechána nakladatelství Svoboda), Nobelova cena, Současná česká

literatura a Malá galerie.

5.3. Koupě mlkladatelství Ilmr

V květnu roku 2000 koupila Euromedia Group konkurenta, a to pražské

nakladatelství Ikar Praha, a.s., č ímž se rozšíř i la ročn í produkce společnost i v segmentech i

v počtu titulů na více než 400 ti tul ů. Ikar byl regulérní akciovou spo l ečnost í, jeho právní

subjektivita zanikla a stala se součás t í firm y Euromedia Group.

Šlo tedy o jiný případ než u nakladatelství Balios a nakladatelské značky Odeonu.

Dů vod byl však podobný. Snahou bylo dále posílit situaci na volném trhu, zejména v

segmentu knih pro ženy, kuchařek , průvodců apod. Důleži tým rozhodujícím faktorem,

proč firma Euromedia Group koupila nakladatelství Ikar byl také fakt, že nakladatelství

lkar operuje v České republice i na Slovensku. A právě na Slovensko mě l a fi rma

Euromedia Group plány proniknout. Pražské firmy Ikar a Knižní klub spolu navíc j iž d ří ve

spolupracovaly. Obě firmy si byly blízké svým prolilem produkce - vydávaly tituly autorů

jako Fieldingovou, Steelovou či Grishama a zaměřovaly se tak na podobný č ten á ř ský

okruh. Oba podniky vydaly dříve řadu titull'! spo lečně , p ři čemž Ikar s tituly m í řil na volný

trh a Knižní klub je nabízel abonentům čtenářského klubu.

Spojení Knižního klubu a Ikaru bylo začátkem vývoje koncentrace nakladatelského

pr ůmyslu v tuzemsku. "Tento proces se v posledních letech celosvěto vě nesmírně urychlil

_ pie dev šim v západní Evropě a n ávazn ě v obchodních vazbách přes Atlantik do Spojenych
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st át ů vznikají podniky, které si piivlast ňuji až desltky procent obrat ů národních knižních

trh ů . " 58

Iniciáto rem spojení Ikaru a Knižního klubu byl tehdejší programový řed i te l

Knižního klubu PhDr. Ji ří Ko lečko , který ale nás ledně přestoup il do pražského

nakladatelství Pragrna a dnes je řed ite l em nakladatelství Mladá fronta.

Spoje ní obou nakladatelství bylo výhodné ekonomicky pro obě strany. ,.( ...)

základním cílem spole čn ého nakladatelství j e podle Kaulfusse (pozn. generální řed i t e l

Euromedia Group) (...) s tlačen í výrobních n ákladů. Napi iklad (...) pťi nákupu autorskych

práv bude mít společenství Knižního klubu a Ikaru lepší pozici než každy sám za sebe.

Mlsto dvou programových oddělení bude (...) j edno, rovněž obchod a marketing se
-9

protnou. " )

lkal' vydává také historickou románovou b i ografď'' . Ncž se připoji l Odeon, mě lo

nakladatelství Ikar také edici, která se nazývala Edice klasika, kde vydávalo právě

literaturu klasických autorů .

V současnost i upoutává nakladatelství lkar publikacemi auto rů Johannese Maria

Simmela (např . SW!j kalich hoikosti, Tajny chléb), Arthura Goldena (román Gejša), Ericha

Segala (Muž, žena a díte) , Joy Fieldingové (román Panenka) a zejména uváděním známé

autorky Danielly Steelové.

5.4. Universum

Universum je nakladatelská značka stej ně jako Odeon - obě pat ří do nakladatelství

Eurornedia Group. Na začátku ale vyšla všeobecná encyklopedie pod značkou Odeonu.

Později začaly pod značkou Universum vycházet jiné publikace encyklopedického

charakteru (ale už nebyly označeny jako Odeon). Universum publikuje velmi úspěšné série

obrazových encyklopedií - Rostliny (Obrazová encyklopedie rostlin celého světa), Česko

(Dějiny, Místopis, Osobnosti, Památky, Piiroda, Umění) , Č lo věk (výj i mečná výpravná

publikace věnovaná č l ověku ze všech aspektů) , Země (v ýpravný obrazový průvodce

zachycuje drama , sílu a krásu procesů utvářející Zemi) nebo ZvÍ1~e.

Právě český překlad Encyklopedie Zviie z britského nakladatelství Dorling

Kindersley, který obsahuje nádherné foto grafie ž i vo č ichů všech kontinent ů zobrazuj ící

58 ANÝŽ, D.: Mladá fronta Dnes, 2000, 5. 6., str. 15.
59 ANÝŽ, D.: Mlad áfronta Dnes, 2000, 5.6., str. 15.
60 Např. román autora Gylesa Brandretha - Philip a Alžběta,
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bohatství živoč išné říše, zaznamenal na konci roku 2002 obrovský úsp ěch. Encyklopedie

Zvlie se prodejem přes t ři ce t pět tisíc kusů stala jedním z bestsell erů českého knižního trhu

roku 2002 a navíc vydčla la milion korun na obnovu pražské ZOO. 61

Na díle Universum spolupracovalo přes 350 šp ičkových českých v ě dců odborn íků a

pedagogů , kteří se projektem zabývali od roku 1997. Předlohou byla n ěmeck á

encyklopedie Knaur Lexikon, při převodu do českého prostředí ci telně upravená, ale

tvořící základní kostru hesel (40 - 50 % z něm . základu hesel). apř ík l ad v oborech

politologie a ekonomie z ůsta lo z německého originálu zachováno deset procent informací.

N ě rneck á předloha však dala urč i tě encyklopedii mezinárodní rozmčr.

Svou koncepcí i provedením odpovídá encyklopedie soudobým zah ran ič n ím

" stručným" edicím velkých zahraničních slovn ík ů jako je například Britannica nebo

Larousse.

Všeobecná encyklopedie Universum vyšla nejd říve v deseti svazcích v letech 2000

- 200 I (s logem Odeon). Desetisvazková encyklopedie vznikla ve velice krátké době 18

měsíc II a tvoří dosud nejobsáhlejší všeobecnou encyklopedii v poválečné historii naší

země . Jde o spo l ečné dílo autorského kolektivu více než 800 našich a zahran ičn ích

odborn ík ů. Obsahuje 150 tisíc hesel a na 20 tisíc přev á žn ě barevných fotografií z celého

světa . Poskytuje jako první z českých encyklopedií srovnání se situací v zemích Evropské

unie a jinde. Zahrnuje fakta ze všech oblastí lidské vzdělanost i od l éka řs tv í po

příroclovědné , společenské , ekonomické č i kulturní lexikony s novými informacemi,

které u nás dosud nebyly zmi ňovan é . Vedoucím autorského kolektivu byl PhDr. Josef

Čermák, literární historik a komparatista, který dlouhá léta pů sobi l v dřívěj ším

nakladatelství Odeon.62

Poté encyklopedie vyšla ve čtyřech svazcích v roce 2002 (také s logem Odcon) a

jako jednosvazková v roce 2003 (má již logo Universum a se svými dvaceti tisíci

prodanými výtisky se řadí mezi bestsellery). Nové vydání obsahuje výb ěr 80 000

nejd ůle žit ěj š ích hesel a více než 9000 převážně barevných obr ázk ů , map, grafů a tabulek a

poskytuje tak čtenáři nevyčerpatelný potenciál. Kromě ti štěné verze je v kompletu obsažen

i CD ROM s neomezenou platností, kde jsou něk terá data dokonce j eště aktuálněj ší než

v knize. (CD a DVD verze mají stále logo Odeon.)63

6 1 Prodej této knihy byl spojen s kampaní na opravu pražské zoo postižené povodní.
62 PhDr. Josef Čermák nastoupil do SNKLHU (poté Odeonu) v roce 1952, p ů s obil nejprve jako redaktor,
v letech 1969- 1977jako šéfredaktor a poté až do roku 1990jako hlavni lektor.
63 CD a DVD verze: Universum I (CD) - pouze textové ( př i ba leno k 10. dílu desetisvazkové encyklopedie),
Universum 2 (CD) - v roce 2002, Universum 3 (CD)- v roce 2003, Universum 4 (DVD)- v roce 2004,
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V roce 2005 pak vyšla encyklopedie Česko, a v následujicím roce 2006 byla vydána

dop l n ěn á a inovovaná dvoudílná verze encyklopedie, navazující na jednosvazkovou

encyklopedii Universum.

Od roku 2000, kdy začala vych ázet desetidílná verze, posbíral projekt již mnoho

oceněn í , napřík l ad Cenu poroty za vynikající encyklopedické dílo v soutěži Slovník roku

2000 a 2001, pořádané .J ednotou tlumo č n í k ů a přek l adate l ů .

Universum 5 (DVD) - v roce 2006 (pouze jako součás t kompletu s dvousvazkovou encyklopedií, samostatně

prodejné bude od února 2007).
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6. Ed ičn í prom Odeonu od roku 1999 po so u časnos t

P ředs tava v novodobém Odeonu byla taková, že se bude vydávat pouze překladová

a domácí próza, a to na rozdíl od starého Odeonu, který publikoval náročné barevné

monografické publikace o malířích . Novodobý Odeon se tak zaměři l kromě české prózy a

poezie i na autory světové literatury a zača l uvádět moderní překladovou prózu, klasické

autory, nositele Nobelovy ceny. Žánrový zá b ě r nakladatelství Euromedia Group se tak

rozšířil.

Knižní produkce nakladatelské značky Odeon je od roku 1999 sous tředěna v šesti

edicích. Nejpr ůkazn ěj ší edice, na které se přímo navázalo z dřívěj šího Odeonu jak jménem,

tak zaměřen ím jsou Knihovna klasiků a Světová knihovna.

V edici Knihovna klasikll, jejíž náplní je klasická světová literatura, vycházejí

významná a čtenářsky zajímavá díla hlavních světových literatur. Knihovna kl asiků

vycházela v Odeonu od roku 1953 a již dříve obsahovala mnohasvazkové řady skalních

světových klasikll.64 V novém Odeonu zahájila edice románem Klause Manna Mefisto.

V edici Světová knihovna vydává Odeon nejen současné autory již známé a

zavedené, ale uvádí také nová jména a atraktivní knižní tituly (v českých překladech často

poprvé).

Světová knihovna začala v Odeonu na začátku šedesátých let a znamenala v té době

nový přístup ke klasické literatu ře. Obsahovala v ýb ě r významných a čtenářsky atraktivních

děl světové klasiky, včetně tzv. moderní klasiky 20. století. Každý autor byl a je zastoupen

jen jedním dílem, na obálce jsou použity reprodukce z díla vrstevniekého světového

malíře , podle italského vzoru, doslov je "č tenářsky" koncipován do 10 stran rukopisu,

používají se záložky/" Jubilejní 50. svazek Světové knihovny Je št ěrči oc ásky vyjde

v únoru 2007 od Juan Marsého.

Malá edice Odeonu Skvosty poezie zpř í stupň uj e v "kapesních" vydáních výbory

z děl nej významněj ších klasických českých b ásníků. Návaznost na dřívěj ší odeonskou

edici Skvosty je zde částečně také patrná, protože knížky při pravuj e stejný editor doc.

Vladimír Justl (ve starém Odeonu pracoval 30 let).

Edice Česká řada je věnovaná současné domácí literatuře , uvádí jednak jména na

naší literární scéně j iž zaběhnutá, jednak představuje autory nové, nezavedené. Prvním

64 Např . 30 svazků díla autora Honoré De Balzaca.
65 Např. např . román Jeana-Paula Duboise - Život pofrancouzsku č i román AndrewaSeana Greera - Zpov ěď

Maxe Tivoliho.
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románem této edice byl titul Grave Cantabile Moniky Zgustov é, prozai č ky a přek ladatelky

žij ící v Barcel oně.

Novinkou nakladatelské značky Odeon je edice nazvaná Nobelova cenab6, která

vychází od září roku 2000. Publikuje díla autorů oceněných touto prestižní cenou." Prvním

titulem této edice byl Harnsun ů v román Myst érie.

Dále v Odeonu vycházej í knížky, které jsou mimo edice. Jedná se o autorsky

zaměřené projekty, tzv. autorské lady. Jsou to romány Gabriela García Márqueze, které

mají jednotnou úpravu'" , dále romány Ladislava Fuksé 9 a pak romány Johnna Irvinga.

Mimo edice i mimo autorské řady vycházejí dále romány nežijících autor ů jako George

Orwella, Friedricha Di.irrenmatta, Trumana Capota apod.

Mimo edice tu vyšla desetidílná Všeobecná encyklopedie Universum, nejrozsáhlejší

všeobecná encyklopedie u nás od dob Ottova slovníku naučného s obsahem 150 000 hesel

a 20 000 barevných a černobíl ých reprodukcí, fotografi í, map a tabulek (viz kapitola 5.4.).

Snahou bylo také pokračovat s edicí Světová četba Záměrem edice Světové četby

bylo vydávat rozsahem menší díla významných autorů , a to jako paperback. Mě la dlouhou

tradici, šlo o poměrně slavnou edici, která byla kromě Květll poezie nejstarší knižní edicí

v Čechách . Edice byla snadno rozpoznatelná od ostatních řad svou typickou rů ži c í na

obálce (od grafika Františka Muziky), jejíž barva označovala př íslušnou jazykovou oblast,

ze které dílo pocházelo. Reedice byla zahájena svazkem menších próz rakouského autora

Roberta Musila (svazek 580). Edice Světová četba však nebyla moc rentabilní (během roku

2000). Na českém trhu nebyla příli š rozlišena cena s pevnou a paperbackovou vazbou.

Lidé si paperback za cenu téměř 180- 200 Kč nekupovali, protože částka se už blížila ke

knihám s pevnou vazbou a přebal em . Ke Světové čet bě se uděl al y dvě reedice a změni l a se

vazba, aby byla l ákavěj š í. Kromě R. Musila zde vyšly j eště další t ři tituly. Úspěch u

č tenářů však neměla , a proto bylo její vydávání ukončeno .

Návaznost současného Odeonu k dřívěj šímu spočívá také v tom, že Odeon

spolupracuje s překladate l i , kteří j iž přek l ádali pro Odeon dříve , jako např í kl ad s Josefem

Čermákem, Evou Masnerovou, Evou Kondrysovou, Miroslavem Jindrou, Marií Válkovou,

Svatoplukem Horečko u , Janou Zoubkovou, Vladimírem Medkem, Zuzanou Mayerovou,

Josefem Forbelskýrn, Alenou Jindrovou-Špilarovou, Lubomírem Dorů žkou a dalšími.

66 Podobnou edici produkovalo dř í ve bratislavské nakladatelství Tatran,
67 Např. román Elfriede Jelincková Lačnost.
63 V autorské řadě vyšlo již třináct t itul ů od Gabriela Garda Márqueze (do konce roku 2006).
69 V autorské řadě vyšlo osm t it u l ů od Ladislava Fukse (záv ě re č n ým byl román Vévodkyn ě a kllclwPka).
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Na kvalitu přek l adů je kladen důraz stej ně jako u dřívějšího Odeonu. ap ř íklad

překladatelka Kate ři na Hilsk ádostala v roce 200S za nový překlad Virginie WoolfovéPaní

Dallowayov á ocenění v rámci překladate lské soutěže Josefa Jungmanna.

Nakladatelství Odeon je podporováno zahraničn ími i domácími institucemi a

prav ide lně získává granty na vydávání kvalitní literatur/ o.

V letech 2000- 2001 tu fungovala šest i č lenná ed ičn í rada Odeonu s šéfredaktorem

Mgr. Jindř ichem J ůzlem71 složená z p řek l adatel ů (napří kl ad indologa Dušana Zbavitela,

germanisty Hanuše Karlacha č i rusisty Libora Dvořáka) . Její existenci poté nahradila

vnitropodniková (Euromedia) ed i ční rada, která se schází přibl i žn ě čtyři krá t ročně v počtu

asi 20 lidí včetně zástupců obchodního oddělen í a která vybrané tituly schvaluje. Tituly

vybírá a navrhuje J indřich J ůzl (při čemž kromě vlastního vyhledávání titul ů nabízejí nové

knihy také různé agentury, využívá se také tipli od překladate l ů, novin á řů a redaktorů. )

Mezi bestsellerové autory Odeonu patří fo. M. Dostojevskij, Boris Pasternak,

George Orwell, García Márquez, Virginia Woolľová, Jean-Paul Dubois, Camille Laurens,

lan McEwan, Nic Kelman, Jonathan Coe, Dorota Maslowská. Absolutn ě nejprod ávan ěj ším

titulem, kterého se prodalo v několika reedicích a vydáních 37000 kus ů , je román Johna

lrvinga Pra vidla mo š ťárny. Těsně za ním stojí próza Michaela Cunninghama Hodiny , jíž

se prodalo 3S tisíc výt i sků . V letošním roce 2006 se nejvíc prodávají romány japonského

autora Haruki Murakamiho (jeho knih se prodá cca 10 000 vý ti sků , např . Norské drevo, Na

jih od hranic na západ od slunce, Kajka na pobiei i). Úspěch zaznamenala novinka Johna

Irvinga Dokud t ě nenajdu.

Nej zi skov ěj š í edicí Odeonu je Světová knihovna, ve které je současně nejvíc

svazků - doposud 49, p řipraven je SO. svazek (únor 2007). Ro čn ě vydává Odeon cca 2S

t i tu l ů ,

6.1. Jednotlivé edice Od eonu z hledi ska gra fického ztv:i rnční ob:Ukv

Odeon spolupracuje s externisty, kte ří jsou významní výtvarníci a grafici. Projevuje

se zde tendence, že k dobré li teratuře patří originální obálka. Tři edice Odeonu jsou v

současnosti typografické - Knihovna k l asiků , Skvostv poezie a Nobelova cena, přičemž

70 Je to podpora zejména The British Council, The Canad~ Council,.Pro Helvetia, Instituto Portugues do .
Livro e das Bibliotecas, Francouzské ministerstvo zah ran ič n íc h věc l - program F. X. Šalda, Nadace Česky

literární fond.
71 Od roku 1991 spolupracoval s firmou Labyrint, podílel se '" .VytVář~ l~í ča.sop i :u L~lbtr~11 1 r evlI.e, ex~emě
spolupracoval ji ž dříve s Knižním klubem, nakladatelstvím Eminent Č l I rons, P ů sobil Jako redaktor literární

redakce Knižního klubu.
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obálky edice Skvosty poezie navrhuje významný grafi k prof. Zdeněk Ziegler.

Českou řadu a Světovou knihovnu připravoval grafik Jan Šerých. V Edici Světová

knihovna vyšly v typografické úpravě grafika Jana Šerých svazky 1- 24 v letech 2000

2003.
72 Obálky knih této edice však upoutávaly pouze barvou. Poslední svazek takto

upravený Je titul Grahama Swifta Své/ID dne, z prosince roku 2003.

Po dvou letech Odeon od č isté typografie ustoupil a úprava se změn i l a a stala se

výrazněj ší. Počínaj e svazkem 25 v edici Světová knihovna (románem Camilly Laurensové

Láska) byla grafická podoba zm ě n ě na " a připravuje ji akademicky malíř a přední č esk ý

grafi k a typograf Pavel I-lrach.74

Grafika je nyní řešena obrazovým materiálem (fotografie, malba), která je použitá

jako podklad na celé zrcadlo přední strany obálky. Ve čtverci je zachována původn í

barevnost díla.75 Někdy je obálka vzniklá ze dvou různých děl.

Ostatní edice zůstávaj í typografické, jako např . titul autora Williama Faulknera

Divoké palmy (edice Nobelova cena) č i Františka Hrubína (edice Skvosty poezie).7ú

Autorské edice jsou v zásadě čtyři: pro díla Johna Irvinga, Virginie Woolfové,

Garcíi Márqueze a Ladislava Fukse (zde už vyšel závěrečný svazek). lrvinga navrhuje

akademický malí ř Miloslav Disman77
, Virginii Woo lťovou Petr Šejdl, Garcíu Márqueze

Juraj I-l orváth78 (nositel oceněn í za Nejkrásněj š í knihu světa) 79 a na Fukse jsou použity

koláže Miroslava Huptycha; grafikem Fuksových titul ů je akademický malíř Ivan Brúha
8o

,

který navrhuje i některé tituly mimo edice (nap ř . Truman Capote).

72 Viz př íloha Č . 5.
73 Viz př íloha Č . 5.
74 Pavel Hrach, zakládaj ící č len umělecké skupiny Typo Design Club, se narodil 19.1 2. 1947. Za svou tvorbu
v oblasti knižní grafiky, designu, v reklamní grafice č i známkové t vorbě získal řadu prestižních ocenění,
např . za Nejkr á sn ěj š i knihu (v roce 2000), Ncjkr á sn ěj š l české knihy (v roce 1996, 1997), dále cenu Zlatá
stuha kn i hk u pců (v roce 1997), dále velkou cenu Bienále Brno č i cenu Design centra ČR (v roce 1997-1 998).
Vedle zt várněn í obálek S větové knihovny Odeonu upravoval grafic ky také knihy nakladatelství Hejkal.
75 Viz příl oha Č . 6.
76 Viz p říl oha Č . 4.
77 Viz p říl oha Č . 7.
7H Viz příloha Č . 8.
79 Výtvarník Juraj Horváth získal v roce 2002 oceněn í za Nejkr á s n ěj ši knihu sv ě ta na Lipském knižním
veletrhu. Jednalo se o titul Prlb ěhy z parní lázně, které sesblral kanadský spisovatel Herbert T. Schwarz. Jde
o soubor erotických indiánských m ýtů a legend. Knížku vydalo pražské. nakladatelství Argo. J~rnj Horváth
(1974 Bratislava) vystudoval na VŠUP ateliér ilustrace a grafi ky. V ěnuj e se k.resbě, grafice, knižní grafice,
ilustraci, vydávání dětských knih a novin (nakladatelství Baobab), dále pracuje pro nakladatelství Argo, G
~ I us G, Labyrint, Triáda. Od roku 2003 vede ateliér ilustrace a grafi ky na VŠUP.
o Viz p ří loha Č . 9.
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Zúvěr

V roce 1925 pojmenoval své nakladatelství Odeon Jan Fromek, o čtyřicet let

pozd ěj i se tak začalo jmenovat státní nakladatelství. které patřil o až do roku 1990

k nejprcsti žn ěj š ím v republice. V devadesátých letech se nakladatelství Odcon však

nedokázalo př i zp ů sob i t novým pom ě r ů m , bylo zatíženo špatným hospodařením a tak se

dostalo do vážných d luh ů , ze kterých nebylo cesty zpět. V pr ů b ěhu devadesátých let

dvacátého století bylo uskutečněno několi k POkUSll, i z řad bývalých pracovn íků Odeonu,

obnovit slávu nakladatelství.

O skutečné obnovení prestižní značky Odeon se zasloužila až firma Eurornedia

Group koupí značky v roce 1999. Navázala na dřívěj ší Odeon již v roce 1997

nakladatelstvím Knižní klub, které je pokračovatelem p ů vodn í ho odeonského Klubu

č ten á řů,

Po fůzi Knižního klubu a Ikaru v roce 2000, spo lečně s koupí značky Odeon v roce

1999, se Euromedia Group k.s. stala nej větš ím českým podnikem na poli komerční knižní

produkce a z á rove ň prvním velkým př ík ladem (po vzoru jiných zahran ič n ích

nakladatelství) koncentrace nakladatelského podnikání v Čechách.

Edičn í koncepce Odeonu zahrnovala již od roku 1953 všechny literární žánry od

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

výtvarného umění , historie a teorie literatury, literární vědy a estetiky a také reprodukce

výtvarných děl.

Knižní produkce byla rozč leněna do řady edic, které svou tematickou náplní,

grafickým ztvárněním a t iskařským zpracováním patři ly k vrcho l ům české knižní kultury.

Právě precizním grafickým zpracováním ed i čních řad dnešního Odeonu, kdy nakladatelství

spolupracuje s nej významněj šími českým i grafi ky, navazuje na tradici publikací Odeonu

před rokem 1989.

Systém edic hrál a hraje v publikační č i nnost i Odeonu podstatnou úlohu. Do jisté

míry omezuje nahodilost a je dobrou zárukou pro systematický rozvoj edičn í č i nnos t i a

formování stá lého č tenářského okruhu. Mezi nej s l avněj š í edice "starého" Ocleonu patř i l y

Knihovna klasikll, edice Světová četba (ocl roku 1948), Nesmrtelní, Živá díla minulosti,

Soudobá světová próza, Galerie moderních auton:'!, Světová knihovna, edice poezie

Plamen, edice výtvarného umění Malá galerie, Světové umění a Umělecké profily.

Jedinečnou č i nností "starého" Odeonu bylo také provozování nejmasověj šího

čtenářského klubu v tehdejším Československu , jenž vznikl spolu se založením
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nakladatelství. Nakladatelství se tak podaři lo Klubem čtenářů dosáhnout kolem 430 000

č l en ů . Nabízel předevš ím kvalitní přek l adovou beletrii světových autorů u od roku 1956

periodickou literární revue Světová literatura, která přinášela info rmace o novinkách

svě t ové literatury.

Odeon v 60. 70. a 80. letech 20. století byl obrovským kolosem se stovkou

zam ě s t nanc ů , kdy vycházelo kolem 200 č i 300 knížek ročně. Objemem a kvalitou své

produkce patř il Odeon do absolutní špičky v československé kult uře a vynikající pov ě s t

získal i v mezinárodních kruzích.

Dnes je nakladatelská práce j inak orientována, a poměřovat d řívěj ší Odeon

s dnešním je velice složité. Dříve měl o nakladatelství Odeon tři cet šp ičkových redaktorů a

desítky extern is t ů . Dnešní Odeon se opírá především o externí spolupracovníky:

překl adatel e , redaktory, literární vědce a publicisty, korektory a grafiky. Nakladatelská

značka Odeon však svou ideou proťes i on ali ty ve všech č láncích nakladatelské č i n nost i

navazuje na "starý" Odeon a svoje jméno si udrželo v zahran ič í i přes tíživé období

počátku devadesátých let dvacátého století. Renomé této značky ve světě usnad ň uje dodnes

př í stup k dobrým světovým t i t u l ům ,

V současnosti vycházej í knihy Odeonu v pět i edicích, při čemž dvě významné edice

dnešního Odeonu jsou skutečným pok račováním edic d řívěj šího Odeonu. Jde o Knihovnu

klasikll, která byla v Odeonu od roku 1953 a pak edice Světová knihovnu, která byla ve

starém Odeo nu od začátku 60. let. Novodobý Odeon na ni navázal stejnojmennou edicí,

kde se objevuj í zaj ímaví auto ři světových literatur, kteří buď už mají známé jméno, nebo to

jsou noví li ter á rn ě zajímaví autoři. Další t ři edice, které dnes v Odeonu vychází jsou

Nobelova cena, Skvosty poezie a Česká řada . V autorských edicích vycházej í díla G. G.

Márqueze, .J. Irvinga a L. Fukse.

Starý Odeon v ítěz i l u váděn ím nových jmen v českých překladech . Na to dnešní

Odeon navazuje právě edicí Světová knihovna, která pat ří k jedné z nejob líbeněj š ích a

nejprodávaněj ších č ten á řs kých edic. Ú roveň dnešního nakladatelství Odeonu tak

koresponduje s někdej š í kvalitní odeonskou produkcí a ed iční profi l Odeonu s dobře

vybranými a d ů kladn ě redakčně vypravenými náročněj š í mi tituly má stále více svých

č t en á řů ,

Nakladatelství Euromedia Group tak získáním nakladatelské značky Odeon jednak

svůj ed ičn í záběr na českém knižním trhu kva li ta ti vně rozš íř i lo a obohatilo svlij

nakladatelský profil o tradiční symbol známé a generacemi respektované značky, jednak
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posílilo své postavení na současném trhu mezi ostatními konkurenty. Touto koupí sm ě řuje

k dominantnímu postavení mezi českým i nakladateli.
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English summa ry

The Odeon Publishing House has long been connected with high book culture in

Czech literary history. The name Odeon itself has a long pedigree in Czechoslovakia, and

dates back to the nineteen twenties, when it fi rst appeared as the name of Fromek 's

publishing house. Later the State Publishing House of Belles-Iettres, Music and Arts

(SNKLHU) appropriated the famous Odeon mark and subsequently in the nineteen sixties

changed its name to Odeon.

It ranked, both by volume of sales and by the high quality of its publ ications from

both czech and foreign authors among the absolute top in Czechoslovakian culture till the

early nineties. The nineties brought for Odeon a short interruption of its publishing, and in

fac t a suspension of all its activities, in consequence of the socioeconomic changes at that

time. The mark Odeon again became synonymous with the highest quality book production

when the Euromedia Group k.s. company acquired the Odeon mark in 1999 and once again

began publishing books under this famous and prestigious mark.

The editorial policy of Odeon publishing since 1953 has comprised the broad

literary genre from the antiquities until the present day, with the dominance of translation

literature, next the literary historical works and the theory of fin e art, bellcs-Iettres and

aesthethics and also the reproduction of creative art. Book production was divided into

many book series, and their theme contents, graphical interpretation and printing processes

belonged to the top of the Czech book culture. By its cooperation with prominent Czech

graphic designers making precision graphical interpretations of the book series, the Odeon

of the present-day continues the tradition of Odeon's editions before 1989.

A the present day, Odeon publishes issues in fi ve book series of which two of them

are a continuation of the former Odeon. It is now mainly the book series called Svetova

knihovna, which is one of the most popular and top selling series.

Within the last ten years, following the acquisition of Odeon mark and Ikar

publisher, the corporation Euromedia Group including also Knizni klub, Balios and

Universum book marks, has become the largest Czech enterprise of book publishing and

the one first examples of the concentration of the publishing business (after the fashion of

other world publishers).

1 found out that the publishing company Euromedia Group k.s. greatly extended its

position in publishing in the Czech book market mainly by acquiring the famous Odeon

mark, and has become an integral part of Czech culture life.
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