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Vzdělávací cíle
Po prostudování učebního textu byste (se) měli:
➢ orientovat v publikačních profilech,
➢ získat základní přehled o nakladatelích literatury pro děti a mládež,
➢ znát databázi ISN,
➢ umět vyhledávat v databázi ISN.
Měli byste získat znalosti pro splnění uvedených kritérií v kompetenci Orientace v nakladatelské
politice v ČR:


Přiřadit názvy nakladatelů k charakteristice jejich publikačního profilu



Vyhledat dle zadaného názvu nakladatele v databázi ISN (International Standard
Number) – Ohlášené knihy a hudebniny Národní knihovny České republiky – publikace
plánované k vydání

NAKLADATELSKÁ KNIŽNÍ PRODUKCE V ČR
Knižní nakladatelství sehrávají zásadní roli na trhu s knihami. Udávají směr knižního trhu
prostřednictvím nabídky titulů. Kvalita titulů se odráží v získaných literárních cenách. Čtenářům je
pak rozmanitost titulů předkládána prostřednictvím různých kampaní na podporu čtenářství,
prostřednictvím knižních veletrhů a dalších projektů.
Všechny potřebné informace naleznete na webu Svazu českých nakladatelů a knihkupců
(www.sckn.cz).
Podle Bilanční zprávy1 o vydávání knih v ČR z roku 2015 bylo v tomto roce vydáno přes 18 000
titulů knih, registrováno přes 6 000 nakladatelů s přiděleným ISBN, beletrie bylo vydáno přes
5 000 titulů a dětských knih téměř 2 000 titulů.
Rozklíčovat množství nakladatelů s dětskými tituly (tituly pro děti a mládež) se pokusíme
předkládanými vybranými publikačními profily.

1

Celá zpráva dostupná z: http://www.svetknihy.cz/userdata/files/2016/bilance-2015.pdf
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PUBLIKAČNÍ PROFILY NAKLADATELŮ
Orientace v nakladatelstvích na knižním trhu je nedílnou součástí dovednosti knihovníka, nejen
při práci s dětským čtenářem. Tato dovednost dává knihovníkovi prostor při formování
čtenářských návyků malých, ale i větších čtenářů.
Na úvod předkládaného tématu si prostřednictvím publikačních profilů představíme několik
nakladatelství, které se menší či větší mírou podílejí na kni žním trhu zaměřeném na dětského
čtenáře od jeho útlého věku až po starší školní věk.

ALBATROS MEDIA (www.albatrosmedia.cz)
Tento „mamutí“ vydavatel sdružuje několik významných nakladatelství, jejichž knižní produkci má
ve své výhradní distribuci.
Albatros Media a.s. zahrnuje následující vydavatelské značky – Albatros, B4U Publishing, Biz
Books, CooBoo, Computer Press, Cpress, Edice ČT, Edika, Fragme nt, Management Press,
Motto, Plus, XYZ.

ALBATROS (www.albatrosmedia.cz) – Praha
Nakladatelství Albatros je nejstarší české nakladatelství, které se od svého vzniku specializuje na
vydávání literatury pro děti a mládež (bylo založeno v roce 1949; do roku 1969 působilo pod
původním názvem Státní nakladatelství dětské knihy). Dnes je součástí moderní mediální
společnosti Albatros Media a.s. V roce 2016 nakladatelství Albatros získalo prestižní pečeť
Czech Superbrands award 2016. Albatros tak potvrdil své výjimečné postavení na českém
knižním trhu. Ocenění Superbrands je nejuznávanější nezávislou globální autoritou v oblasti
hodnocení a oceňování obchodních značek. Titul Supebrands je znakem speciálního po stavení
a uznáním vynikajícího postavení značky na lokálním trhu. Za dobu své existence vydalo
nakladatelství přes 10 tisíc titulů. V současné době je to cca 130 knížek ročně a soustředí se na
kvalitní původní i překladovou literaturu především pro děti od 2 do 12 let. Široké autorské
i žánrové spektrum nabízí vedle zavedených autorů (např. Václav Čtvrtek, Hana Doskočilová,
Josef Lada, Ondřej Sekora, Jan Werich, Jiří Žáček, Adolf Born, Zdeněk Burian, Zdeněk Miler,
Helena Zmatlíková aj.) a evergreenů jako např. leporelo Polámal se mraveneček, příběhy
s Krtkem, Mikeš, Malý princ, Děti z Bullerbynu atd. také současné autory české i zahraniční
(Petra Braunová, Ivona Březinová, Alena Ježková, Radek Malý, Jindra Čapek, Renáta Fučíková,
František Skála; Eoin Colfer, Jostein Gaarder, dvojice R. Goscinny – J.-J. Sempé, Darren Shan,
Jenny Nimmová, Hergé atd.). Albatros je dlouhodobým exkluzivním vydavatelem knížek Astrid
Lindgrenové a příběhů Harryho Pottera J. K. Rowlingové pro území České republiky. V poslední
době vydává své nejlepší knihy pro nejmenší také ve slovenštině. Vyberete si u nich od leporel
pro nejmenší přes poezii, pohádky, knížky pro začínající čtenáře, literaturu populárně-naučnou
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a vzdělávací až po fantasy, detektivní příběhy a komiksy. V nabídce mají knížky bohatě barevně
ilustrované i příběhy pro zdatnější a náročnější čtenáře. Atributy nakladatelství – kvalita, tradice,
vzdělání, zábava.

B4U PUBLISHING, s.r.o. (www.b4upublishing.com) –
Brno
Nakladatelství B4U publishing se zaměřuje zejména na literaturu pro děti a mládež, především
pak na původní autorské projekty ve spolupráci se zajímavými českými i zahraničními ilustrátory.
Jednotlivé knižní tituly v sobě propojují důraz na výtvarnou podobu a netradiční formu
s neotřelým tématem a interaktivitou. Nakladatelství se strategicky zaměřuje na prodej titulů do
zahraničí. Mezi partnery, kteří vydávají knihy B4U Publishing, se řadí mnoho významných
světových nakladatelských domů včetně Penguin Random House, La Martiniere Groupe
(Francie), Hachette (Francie), Sterling Publishing (USA), Quarto Group (USA), National
Geographic, De Agostini Editore (Itálie) a mnoho dalších. Tituly nakladatelství jsou úspěšné také
na českém trhu, o čemž svědčí několik nominací na cenu Magnesia Litera a stejně tak několik
získaných cen za původní knihy pro děti – Zlatá stuha. Knihy nakladatelství B4U Publishing byly
již přeloženy do 23 jazyků a prodávají se ve 28 zemích světa.

CPRESS (www.albatrosmedia.cz) – Brno
Nakladatelství CPress pružně reaguje na vzrůstající popularitu oborů v oblasti odborné
a populárně-naučné literatury. Systematicky tak rozšiřuje svou knižní nabídku zejména v
oblastech knížek pro nejmenší, cestování, historie a military, hobby, auto-moto, zdraví a životní
styl, příroda a zahrada, umění a kultura a technika a věda. Novým knižním oborem, který si už
pevně vydobyl své místo v tomto nakladatelství, jsou kuchařky, a to jak pro dospělé, tak i pro děti.
Knižní perlou je unikátní edice Muzeum v knize, která přinesla na český trh zcela originální
zpracování knih s vloženými kopiemi dobových dokumentů a historických materiálů. Výbornou
obsahovou i grafickou kvalitu knih potvrzují získaná ocenění za nejkrásnější knihy na předních
knižních veletrzích z posledních let. Nejvýznamnější české nakladatelství non-fiction literatury.
Nezaměnit za Computer Press!!

COOBOO (www.albatrosmedia.cz) – Praha
Moderní, mladé (až provokativní) nakladatelství především pro teenagery, atributy nakladatelství
– COOL, IN, NEW (cool books). CooBoo je nakladatelství knih především pro teenagery, které
vzniklo v roce 2009. Jeho název je zkratkou slov cool a books. CooBoo se proto nebojí vydávat
knihy provokativní, kontroverzní, ale i tituly určené jen pro pobavení a odpočinek. Ročně vydá
přes šedesát pečlivě vybraných titulů, a to nejen beletristických, ale i z oblasti non-fiction.
Nechybí mezi nimi ani komiksy, mezi nimiž se najde i celá řada kvalitních titulů od Pu píků přes
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Thorgala až po Leonarda a Malého upírka. K nejúspěšnějším titulům nakladatelství patří
například Deník malého poseroutky, zpěvník Tomáše Kluse Já, písničkář, hororová série Darrena
Shana Demonata, romány Sarah Dessenové nebo příběhy z Monster High. V roce 2011 začaly
knihy se značkou CooBoo vycházet také na Slovensku, takže už teď si slovenští čtenáři mohou
užít oblíbené série Tajný kruh nebo Oliver Nocturno v rodném jazyce, a další tituly na sebe
nenechají dlouho čekat.

EDICE ČT / ČESKÁ TELEVIZE (www.albatrosmedia.cz)
– Praha
Žánrový rozsah knižní produkce České televize odpovídá pestrosti programové nabídky na
obrazovce. Potenciál vydavatelské činnosti České televize napojené na její bohatý archiv pořadů
i premiérovou tvorbu v oblasti dětských, dramatických, hudebních a dokumentárních pořadů
soustavně vzrůstá. Za dobu existence již vydali několik desítek knížek. Mezi oblíbenými
naleznete např. obrázkové publikace z večerníčkových seriálů (např. Chaloupka na vršku, Bob
a Bobek), kde formou komiksových stripů, výřezů z příběhu, mají děti možnost „číst jinak“ knihu
o svých oblíbených hrdinech. Dále vydali např. knihu Kláry Smolíkové Vynálezce Alva, publikaci
výtvarníka Hza Bažanta a Petry Braunové Sám v muzeu (jež opět navazuje na naučný seriál
o významných historických osobnostech), dále vydávají knihy o etiketě z pera Jiřího Chalupy
a Ladislava Špačka, kuchařky pro děti Draci v hrnci, knížku Jogínci, která děti učí základním
cvikům z jógy, a mnohé další.

EDIKA (www.edika.cz) – Praha
Nakladatelství Edika představuje širokou nabídku knih, které jsou určeny nejen pro děti a mládež,
ale také jejich rodiče a pedagogy. Moderní učebnice sledující trendy ve vzdělávání pro všechny
věkové skupiny a stupně pokročilosti. Knižní portfolio nakladatelství Edika zahrnuje nejen ucelené
řady jazykových učebnic, vysokoškolské učebnice, učebnice pro technické obory, odborné
slovníky či dvojjazyčné verze známých literárních děl, ale také bohatou nabídku publikací
a pracovních sešitů pro rozvoj schopností a dovedností dítěte, jeho předškolní i školní přípravu.
Součástí knih jsou rozmanité přílohy jako například oblíbené zvukové nebo multimediální CD či
DVD nosiče, které jsou v případě jazykových učebnic a příruček namluvené rodilými mluvčími.
Cílem nakladatelství je vydávat publikace a multimédia zaměřená na výchovu a vzdě lávání, a to
nejen pro všechny úrovně škol, ale i širší trh se zvláštním důrazem na jazyky, učebnice pro děti
a psychologii. Mezi nejúspěšnější tituly patří Pravidla českého pravopisu, dětská naučná kniha
s názvem Čeští panovníci byli taky jenom lidi nebo 111 napínavých experimentů pro děti.
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EGMONT PUBLISHING (www.egmont.cz) – Praha
Právě zásluhou Egmontu byly našim dětem představeny postavičky, které znal celý svět a které
si děti rychle zamilovaly. Mezi ně bezesporu patří Kačer Donald, Myšák Mickey, Medvídek Pú
a spousta dalších, jejichž příběhy po generace podporují dětskou fantazii. Svět Walta Disneye byl
tehdejším dětským čtenářům v 90. letech téměř neznámý. Není proto divu, že mnohé děti lačnily
po možnosti začíst se do příběhů těchto postav, což jim jako vůbec první společnost Egmont
umožnila. Knihy pro děti a mládež z produkce nakladatelství Egmont představují svým čtenářům
pozitivní vzory a hodnoty naší společnosti a vedou je k tomu, aby dokázali rozlišovat mezi
dobrem a zlem a předvídat důsledky svého jednání. V současnosti se velice rychle rozšiřuje
nabídka knih z nového odvětví YOUNG ADULT literatury. Žánr Young Adult je určený tzv.
„mladým dospělým“, tedy čtenářům zhruba od 13 do 21 let. New Adult pak na Young Adult
přirozeně navazuje. Ve světě i u nás se žánry stávají velmi populární a Egmont nezůstává
pozadu a přináší naším čtenářkám a čtenářům stále nové knihy s fantastickými příběhy.

FRAGMENT (www.fragment.cz) – Praha
Nakladatelství Fragment vzniklo v roce 1991 pod názvem Jan Eisler – Fragment a od května
2007

funguje

jako

Nakladatelství

FRAGMENT.

Dlouhodobě

patří

k

nejvýznamnějším

nakladatelům v České republice a od prosince 2014 je součástí mediální skupiny Albatros Media
a.s. Za dobu svého působení uvedlo na knižní trh přes 2 650 titulů. Každoročně je to přes 200
novinek pro celou rodinu od leporel přes populárně naučnou literaturu, beletrii pro všechny
věkové skupiny až po odborné tituly a učebnice. Čtenářům přináší tituly jak od dobře známých či
bestsellerových českých a zahraničních autorů (např. Zdeněk Svěrák, Václav Čtvrtek, Zdeněk
Miler, Jiří Žáček, Josef Lada, Helena Zmatlíková, Pavel Kantorek, Christopher Paolini, Suzanne
Collinsová, Rick Riordan, C. S. Lewis, Thomas C. Brezina, L. J. Smith a další), tak také od
mladých nadějných autorů (např. Michaela Burdová, Kateřina Petrusová, Sandra Vebrová,
Kristina Hlaváčková aj.). Mezi zavedené a široce oblíbené bezpochyby patří tituly „v kostce",
edice kapesních cizojazyčných slovníků, Young Adults série či edice klasických příběhů
převyprávěných pro začínající čtenáře. Vůbec nejúspěšnějšími tituly nakladatelství jsou knihy
Zdeňka Svěráka – Povídky, Nové povídky a Po strništi bos společně s evergreeny Anglickočeským a česko-anglickým slovníkem a leporelem Kamarádi zvířátka.

XYZ (www.albatrosmedia.cz) – Praha
Nakladatelství XYZ patří k nejvýznamnějším a nejúspěšnějším nakladatelským domům
v České republice. Na trhu působí od roku 2004 a celkem již čtenářům přineslo na 1 000 titulů.
Škála titulů nakladatelství je opravdu pestrá: původní česká i zahraniční beletrie, historické
romány,

autorizované

životopisy

či

rozhovory,

literatura

faktu,

historické

publikace

i výpravné encyklopedie a komiksy, nechybí ani knihy pro děti a mládež. Nakladatelství XYZ má
5
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ambici oslovovat kvalitně redakčně a graficky zpracovanými knihami čtenáře všech věkových
kategorií a zájmů. To, že se tento cíl daří plnit, dokazují i mnohá ocenění, která knihy z produkce
XYZ získaly, například Ceny E. E. Kische a Ceny Miroslava Ivanova za nejvýznamnější počiny
v oblasti literatury faktu nebo Cenu Jiřího Marka udělovanou Českou asociací autorů detektivní
literatury, a také fakt, že knihy Nakladatelství XYZ patří podle všech objektivních zdrojů
dlouhodobě mezi nejprodávanější tituly v České republice. Nakladatelství XYZ spolupracuje
s předními českými autory, překladateli, výtvarníky i grafickými studii. Ke zpracování a vydání
svěřily týmu XYZ svá díla významné osobnosti české kultury. O kvalitách nakladatelství svědčí
i úspěšný průnik na slovenský trh a rozšíření portfolia o audioknihy, které pro XYZ namlouvají
přední čeští umělci.

EUROMEDIA GROUP, a.s. (www.euromedia.cz)
Euromedia Group, a. s., (dále jen EMG) patří mezi nejsilnější a největší firmy podnikající v rámci
knižního trhu v České republice. Vlastní nakladatelské značky Knižní klub (od r. 1992), Odeon
(od r. 1999), Ikar (od r. 2000), Universum (od r. 2000), YOLI (od r. 2014), Esence (od r. 2016),
Pragma (od r. 2016) a Pikola (od r. 2017). Jednotlivé nakladatelské značky EMG svým
zaměřením usnadňují čtenáři orientaci. Majitelem EMG je společnost Arraviet, s.r.o. V České
republice zahájila EMG svou obchodní činnost na jaře roku 1991. O rok později začala pod
názvem Knižní klub úspěšně provozovat čtenářský klub, který během své dvacetileté existence
zaujal již více než 1 milion čtenářů. V současné době má Knižní klub přibližně 200 000 členů.
EMG je rovněž vlastníkem největšího knižního velkoobchodu v ČR, který zásobuje knihkupce,
knihkupecké sítě, internetové obchody i hypermarkety produkcí většiny tuzemských nakladatelů.

KNIŽNÍ KLUB (www.knizniweb.cz) – Praha
Na českém trhu již tradiční značka je také nejstarší nakladatelskou značku EMG. Nabízí
především českou literaturu, detektivky, krimi, thrillery, military, historické romány a dětskou
literaturu. Ke kmenovým autorům KK patří např. Agatha Christie, Dick Francis, Frederick Fo rsyth,
Ken Follett, Robin Cook či Philipp Vandenberg. V edici Záhady vychází např. Erich von Däniken.

YOLI (www.yoli.cz/) – Praha
YOLI se zaměřuje na literaturu v žánrech young adult a new adult, tedy převážně pro mladé
dospělé. Nabízí široké spektrum překladů současné tvorby, od dystopií či fantasy až po romance.
Prostor tady dostává řada světoznámých autorů a autorek, mezi jinými Colleen Hooverová, Gayle
Formanová, Abigail Gibbsová, Veronica Rossi či Lauren Kate.
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OSTATNÍ
ALPRESS, s.r.o. (www.alpress.cz) – Frýdek-Místek
Knižní nakladatelství Alpress zaujímá na trhu s knihami jedno z předních míst a pro své čtenáře
vydává knihy nejznámějších světových i českých autorů ve všech žánrech. Především to jsou
romány pro ženy, romány pro muže, světová literatura, thrillery, dobrodružné a historické romány,
příběhy ze života, knihy pro děti a mládež (série o koních, Učíme se hrou, Čtení pro dívky),
komiksy a také populárně naučná literatura z oblasti esoteriky, hobby, sportu. Nechybí knihy
o zdraví, zdravé výživě a také velmi žádané knihy záhad. Na webových stránkách nakladatelství
Alpress snadno najdete nejprodávanější knihy, knižní novinky, levné knihy, knihy v akci,
připravované knihy a veškeré aktuality, jež nakladatelství Alpress pro čtenáře připravuje. Nechybí
ani galerie autorů a ukázky z vydaných knih.

Argo (www.argo.cz) – Praha
Argo je nakladatelství se širokou žánrovou základnou, vydávají knihy nejen pro děti, ale také pro
dospělé. V produkci pro děti pak najdete žánry jako dobrodružná literatura, pohádky a mýty,
fantasy, básně, komiksy a naučnou literaturu. Celkově nakladatelství od doby svého vzniku
vydalo na 2 000 titulů pro děti i dospělé. Argo postavilo svou práci na týmovosti, kooperaci,
objevování nových, zajímavých autorů. Svou tvorbu rozděluje do několika edic, za své tituly
získalo již četná ocenění, vč. cen Magnesia Litera či Nejkrásnější kniha roku apod. Nakladatelství
totiž nesmírně dbá rovněž na formální úpravu knihy a design. Vydávají mezi dětmi velmi oblíbené
knihy Davida Walliamse (např. Dědečkův velký útěk, Babička drsňačka a další), Markuse Zusaka
(Zlodějka knih aj.) či Philipa Pullmana (např. Stín severu atp.). Mezi dalšími zvučnými jmény se
např. mezi autory fantasy vydávanými tímto nakladatelstvím objevují třeba Chris Riddell, J. R. R.
Tolkien, nebo třeba i Carey Edward, autor titulu Kronika rodu Iremongerů 1 – Smetištejn.

ARTUR (www.artur.cz) – Praha
Nakladatelství ARTUR vzniklo v roce 1990. Věnuje se převážně knížkám pro děti. Důraz klade na
kvalitu produkce, nikoli na množství vydaných titulů. Orientuje se na kvalitní texty doprovázené
oblíbenými ilustracemi Heleny Zmatlíkové. Převažuje tvorba pro nejmenší, ať již jde o klasické či
moderní pohádky. Příležitostně vydává i publikace pro dospělé, především beletrii. V roce 2001
zahájilo novou edici věnovanou divadlu – edici D. Tvoří ji především divadelní hry, ale nevyhýbá
se ani další divadelní literatuře. Všechny vydavatelské počiny spojuje péče o grafickou podobu
publikací a jejich polygrafické zpracování. Zároveň nakladatelství ARTUR zprostředkovává
autorská práva k ilustracím Heleny Zmatlíkové pro domácí i zahraniční nakladatele.
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AXIÓMA Praha, s.r.o. (www.axioma.cz) – Praha
Nakladatelství knih pro děti AXIÓMA vzniklo v roce 1990. Od svého počátku se věnuje vydávání
převážně původní české literatury pro děti a mládež. Cílem nakladatelství je podporovat domácí
tvorbu, české autory a výtvarníky.

BAOBAB (www.baobab-books.net) – Praha
Baobab je malé alternativní nakladatelství ilustrovaných knih pro děti a mládež. Věnuje se
vydávání původních textů a zajímavých překladů. Jejich knihy se vyznačují značnou mírou
originality, neotřelosti, uměleckosti, nesnaží se o typické provedení, naopak jde o designové
kousky. Jejich knihy získávají četná ocenění (Zlatá stuha, Nejkrásnější kniha roku aj.), jsou
obvykle i zařazovány do katalogu Nejlepší knihy dětem. Nakladatelství má několik edic – Do malé
kapsy (původní autorské knihy mladých, začínajících autorů a výtvarníků), Lemur (klasické
světové i české ilustrované tituly pro děti 20. století), Bigbao (publikace pro starší děti
a dospívající). Spolupracuje s nastupující generací výtvarníků. Organizuje a iniciuje menší
kulturní akce zaměřené na propagaci nekomerční literatury a divadla, pořádá literární čtení
a výstavy.

BĚŽÍ LIŠKA (www.beziliska.cz/beziliska) - Praha
Alternativní názvy: Nakladatelství Běžíliška; nakladatelství Běžíliška – František Havlůj. Mladé
nakladatelství originálních a autorských knih pro děti, jež klade důraz na kvalitní textové, výtvarné
i řemeslné zpracování. Hlavním vůdčím produktem jsou leporela – ta klasická, lepená na silném
kartónu, vázaná v plátně, bez lamina. Produkce je založena na úzké spolupráci autorů a redakce
– knihy vznikají jako společné dílo autora textu, ilustrací i sazby a kniha vychází v podobě, na
které se všichni autoři shodnou. Kromě důrazu na kvalitní provedení je jejich cílem objevovat
a experimentovat – vytváří prostor pro originální autorské projekty, které budou dlouhá léta sytit
hlad čtenářů po kvalitní dětské literatuře a zároveň stále přicházet s něčím novým a originálním.

GRADA PUBLISHING, a.s. (www.grada.cz) – Praha
DKK = Dětský knižní klub Grada. Knihy s logem GRADA vycházejí v České republice již od roku
1991. GRADA si za dobu své existence vybudovala pozici největšího tuzemského nakladatelství
odborné literatury co do objemu tržeb, počtu vydávaných nových titulů i šíří oborů své působnosti,
a to jak v České, tak i ve Slovenské republice. K dnešnímu dni GRADA vydala téměř 8 000
novinek v celkovém nákladu více než 16 milionů knih. Nabídka společnosti GRADA pokrývá
široké spektrum odborné literatury z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Ročně produkuje více
než 400 novinek ve více než 29 oborech asi v 90 edičních řadách. V její produkci jsou tituly
s právní tematikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financí a účetnictví, manažerské tituly,
psychologické, zdravotnické, knihy s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví, knihy
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technické z nejrůznějších oborů a profesí. Tuto pestrou škálu doplňuje i naučně odborná
literatura, která nabízí řadu publikací s velkým záběrem pro denní praktický život. Důležitou
součástí nakladatelské strategie je přinášet odborníkům a širší odborné veřejnosti aktuální
znalosti a informace ze všech oborů a oblastí jejich činnosti, znalosti v maximální odborné kvalitě,
včas, v optimální formě a rychlé dostupnosti. Autory knih se značkou GRADA jsou proto nejlepší
čeští odborníci v daných oblastech. Grada vydává také mnoho překladů významných
zahraničních titulů. Z nabídky GRADA si tedy pro svou práci potřebné znalosti vyberou nejen
vynikající experti a přední odborníci, ale veškerá odborná veřejnost včetně studentů všech stupňů
škol a také pro řadu všeobecně praktických témat a publikací i široká veřejnost.
Značky GRADA
Stále rozšiřující se nabídka knih nakladatelství si vyžádala založení nové značky. V roce 2015 tak
GRADA zakládá značku COSMOPOLIS pro literaturu beletrie. Ta pro čtenáře vybírá to nejlepší
od zahraničních i českých autorů. Značka BAMBOOK je určena všem dětským čtenářům.
Nabídkou dětských knížek provází její maskot, pandí kluk Bambook, který seznamuje děti se
světem čtení a příběhů. Třetí ALFERIA je určena čtenářům, kteří rádi hledají odpovědi i mimo
tradiční, vědecky podložené teorie. Orientuje se na literaturu z oblastí rozvoje osobnosti, kariéry,
bohatství a peněz, rodiny, vztahů, lásky, sexuality, zdraví, zdravé výživy, životního stylu,
duchovna a alternativních náboženských směrů. Najdeme v ní ale i ezoteričtěji pojatá témata
z oblasti symbiózy těla a ducha.

MEANDER (www.meander.cz) – Praha
Zakladatelkou a majitelkou nakladatelství je překladatelka Ivana Pecháčková. Počátky Meandru
sahají do roku 1995, kdy se Ivana Pecháčková rozhodla začít knížky také vydávat. Napsala dvě
první knížky pro děti a neměl je kdo vydat, a tak je vydala sama. Později k tomu přibyly knihy
jejích přátel a známých. Ediční řada Modrý slon – zde vycházejí náročnější, umělecké autorské
knihy pro děti. Právě tyto knihy nakladatelství proslavily – každá z nich je svého druhu
sběratelským kouskem, prvních sto výtisků je zpravidla číslováno a obsahuje vlastnoruční podpis
autora. Jsou to skutečně výjimečná díla. Nezaměnitelné umělecké knihy pro děti, dětské knihy
pro dospělé a komiksy pro všechny, autorů českých i zahraničních, začínajících i těch
legendárních, od Havla přes Magora, Brabence a Wernische až po Petra Nikla nebo Radka
Malého. (Věkové kategorie: 0-3 , 3-6 , 6-9 , 9-12 , 12-15 , 15 – 99; žánr: dobrodružné, obrázkové
leporela, novinky).

PORTÁL, s.r.o. (www.portal.cz) – Praha
Portál se svými tituly zaměřuje na děti od narození do 12 let. Produkce zahrnuje říkadla a hry pro
nejmenší (Romana Suchá, Zuzana Pospíšilová, Jiří Havel, Vladimíra Gebhartová), písničky
a básničky pro předškoláky (Pavel Jurkovič, Alena Tichá, Milena Raková a další), pohádky
i dobrodružné příběhy pro starší děti. Stále populárnější je edice „prvního čtení“ pro začínající
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čtenáře. Oblíbené jsou také soubory hádanek a hlavolamů nebo pracovní listy pro rozvoj
grafomotoriky či sociálních, řečových nebo poznávacích dovedností dětí.

SVOJTKA & CO., s.r.o. (www.svojtka.cz) – Praha
Tato firma působí na knižním trhu (s menšími obměnami) od roku 1990. Vydáv ají barevné
obrazové publikace, většinou přejaté od renomovaných světových nakladatelství. Celou tuto dobu
se snaží nabídnout co možná nejširší spektrum v oblasti takzvané non-fiction literatury. Patří sem
například encyklopedie pro děti i dospělé, atlasy, militaria, ale i knihy o cestování, zvířatech,
rostlinách, hudbě a umění, kuchařky, hry a testy pro mládež, široké spektrum knih pro
předškoláky a školáky, knížky pro volný čas a mnoho dalších. Lonely Planet, světově proslulá
edice průvodců, je nejlepší a nejoblíbenější pro svoji praktičnost, přehlednost a aktuálnost.

TRITON (www.tridistri.cz) – Praha
Alternativní název: Nakladatelství Stanislav Juhaňák – Triton
Pohádkové edice: Laskavé čtení, Miniknihy, Komiks Bublifuk
Nakladatelství Stanislav Juhaňák – Triton vydává knihy od roku 1991. Specializuje se především
na lékařské, psychologické, filosofické, historické a pedagogické knihy. Z krásné literatury pak na
biografie, sci-fi a fantasy a pohádky. Autory odborných knih jsou především vysokoškolští
profesoři a špičkoví pracovníci vědeckých institucí a lékařských pracovišť (Institut klinické
a experimentální medicíny, lékařské fakulty, Endokrinologický ústav, Institut pro vzdělávání ve
zdravotnictví, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Západočeská univerzita v Plzni,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého
v Olomouci aj.). Každý rok vydá nakladatelství přibližně 120–150 českých i zahraničních titulů,
a to i v koedicích s jinými nakladateli (Argo, Labyrint, Epocha, ČBS, Schattauer aj.). Nejnovější
knižní řadou je edice Laskavé čtení, v níž vycházejí ilustrované knihy pro děti.

❖ Úkol: Vyplňte si zkušební test, který naleznete na konci této lekce v Moodle. Test je
zaměřený na znalost publikačních profilů.
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INFORMACE O NEVYDANÝCH TITULECH
V rámci zodpovídání referenčních dotazů při práci se čtenářem se knihovník může setkat
i s dotazem na dosud nevydaný titul jako takový nebo na nevydaný titul konkrétního nakladatele.
Kde takovou informaci knihovník získá? Možností je několik, vydavatelským plánem počínaje
a databází ISN konče. Někteří mohou jako mezi článek zkusit štěstí brouzdáním na internetu ☺.
Databáze ISN – Ohlášené knihy a hudebniny 2 obsahuje základní bibliografické údaje knih
a hudebnin ohlášených českými nakladateli registrovanými v systému ISBN či ISMN. Podstatou
databáze jsou informace o nevydaných titulech (knih a hudebnin) s přiděleným ISBN 3
nebo ISMN, tituly jsou z databáze přesunuty po dodání povinného výtisku do NK ČR. Pokud
v databázi zůstává již vydaná kniha, je to z důvodu nedodání právě povinného výtisku nebo
z jiných důvodů. V bázi lze vyhledávat prostřednictvím rejstříků Názvů, Autorů, Nakladatelů
a ISBN/ISMN. V závislosti na dotazu pak můžete zvolit některý z nabízených rejstříků. Jako další
možnost se nabízí vyhledávání prostřednictvím jednotlivých selekčních termínů – slov z názvů,
slov ze jmen autorů, slov z názvů nakladatelů a ISBN/ISMN.

Obr. 1 – Způsoby vyhledávání v databázi (rejstříky nebo slovní spojení)

ISN - Ohlášené knihy a hudebniny [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2014 [cit. 2017-05-22].
Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz>.
3
Další informace o systému mezinárodního standardního číslování dostupné z:
<http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn>.
2
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Obr. 2 – Výsledek hledání pomocí slov/slovních spojení

Obr. 3 – Výsledek hledání prostřednictvím rejstříků

❖ Úkol4: Vyhledejte v databázi ISN nakladatelství Meander, XYZ a Fragment. Kolik
„nevydaných“ titulů mají jednotlivá nakladatelství?

4

7, 15, 126
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