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Abstrakt
Ve své práci jsem se komplexně zaměřila na malé a relativně mladé
nakladatelství Kniha Zlín. Cílem je poskytnout základní údaje o českém knižním trhu,
zmapovat historii nakladatelství, s tím související vývoj jejich poměrně specifického
edičního profilu, do kterého je v poslední době zahrnut také trend v podobě
elektronických knih. Na základě poskytnutých statistik zhodnotím úspěšnost
jednotlivých edic a konkrétních titulů, jak papírových, tak e-knih, a srovnám Knihu Zlín
s konkurenčními nakladatelstvími.
V další části práce shrnuji dosud vynaložené marketingové aktivity jak
z prostředí internetu, tak i mimo něj a obraz nakladatelství v médiích.

Abstract
In my work I focused on small and relatively young publisher Kniha Zlín. The
purpose is to provide basic information about Czech book market, history of this
publisher and point on the progress of its rather specific edition profile including the
current trend of e-books. On the basis of provided statistics I evaluate the success of
single editions and specific titles, both paperbooks and e-books and I compare Kniha
Zlín with other similar publishers. In final part of work I summarize online and offline
marketing activities of Kniha Zlín and the image of publisher in media.
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Úvod
V uplynulých deseti letech vznikla na českém knižním trhu řada nových
nakladatelství. Zatímco v roce 2002 bylo zaregistrováno 3 267 nakladatelů, na konci
roku 2011 už jich bylo už 5 1671. Velcí hráči na českém knižním trhu se za poslední
dobu výrazně nemění. Objevují se však nová nakladatelství. Často se jedná o malou
firmu s poměrně specificky vyhraněným edičním profilem. Jednou z nich je též Kniha
Zlín.
Jedná se relativně mladé, avšak velmi progresivní nakladatelství, které si
zaslouží pozornost i na akademické půdě. Založeno bylo prvotně spíše jako záliba,
aktivita ve volném čase, kdy jeho majitel Marek Turňa vydával 1 - 5 titulů ročně.
V posledních třech letech však Kniha Zlín ve vydávání zaznamenala raketový vzestup,
který se kryje s rozmachem technologií, internetu a sociálních sítí. Na jednu stranu se
objevily nové způsoby, jak si získat zákazníky, zároveň však jednotlivé subjekty na
knižním trhu čelí tlaku celkové modernizace.
V poslední době se také o českém knižním trhu mluví v souvislosti s aktuálním
trendem elektronických knih a čteček. Trend e-knih do České republiky výrazně proniká
od roku 2010 a poptávka po e-knihách exponenciálně roste. Vydavatelství, Knihu Zlín
nevyjímaje, na tyto skutečnosti reagují a v konkurenci ostatních vyvíjí vlastní, originální
marketingové strategie. V této bakalářské diplomové práci jsem si proto dala za cíl
popsat vývoj edičního portfolia vydavatelství Kniha Zlín a rovněž odpovědět na otázku,
jakými marketingovými aktivitami toto nakladatelství svoji činnost podporuje. Původní
osnovu své bakalářské práce jsem rozšířila o kapitoly Český knižní trh a Kniha Zlín
v médiích, neboť mi tyto informace přišly k tématu rovněž relevantní a přínosné.
Tato bakalářská diplomová práce je proto rozdělena do několika částí. Kapitolu
Český knižní trh umisťuji na samý začátek. Jakkoliv bylo její psaní přiznaným
rozšířením práce, uvádí vydavatelství Kniha Zlín do kontextu. V této kapitole se věnuji
specifickým okolnostem, které český knižní trh utvářejí, a uvádím základní data, jež
jsou mu symptomatická.

1

SČKN. Zpráva o českém knižním trhu 2011/2012. In: Sckn.cz [online]. 1. 11. 2012 [cit. 2012-11-30].
Dostupné z: http://sckn.cz/content/zpravy/file-847.pdf
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Dále již přecházím ke sledovanému nakladatelství. Věnuji se jeho historii,
okolnostem založení i jeho vývojem až do momentu psaní této práce. Následně
s pomocí získaných dat popisuji jeho ediční profil a všímám si důležitých aspektů
jednotlivých edic. Své poznatky prezentuji i v grafech. Stála jsem před rozhodnutím,
zda tyto grafy umístit do příloh, avšak pro celistvost a logičnost práce jsem je po
konzultaci s vedoucím práce záměrně zanechala v této části.
V následující části práce se věnuji fenoménu elektronických knih (e-kniha, ebook) a všímám si, jakým způsobem se dotýká českého knižního trhu, jehož je Kniha
Zlín součástí. V tabulce poté shrnu poznatky o ekonomické stránce věci.
Kapitola Marketingové aktivity Knihy Zlín je rozdělena na dvě části. V té první
si věnuji interaktivním marketingovým kanálům, z nichž nejvíce prostoru dostává
internet a sociální sítě. Nezapomínám však ani na tradiční marketingové kanály, u
kterých mne zajímá, nakolik jsou Knihou Zlín využívány, jaký mají charakter a nakolik
se doplňují s kanály interaktivními. V kapitole rovněž popisuji konkrétní marketingové
aktivity, které sledované nakladatelství vyvíjelo na internetu. Důležitým aspektem je
moment komparace, kdy srovnávám jednotlivé strategie Knihy Zlín a konkurenčních
vydavatelství. V poslední části kapitoly se snažím načrtnout jakési základy, nosné pilíře
návrhu marketingové kampaně ke konkrétnímu knižnímu titulu.
Pátá kapitola, nazvaná Kniha Zlín v médiích, je pak věnována mediálnímu
obrazu, kterého je sledované vydavatelství nositelem. Všímám si zde jak celostátního,
tak regionálního tisku a to včetně deníků. Výsledky shrnuji v tabulce.
S ohledem na charakter práce jsem se rozhodla knižní zdroje citovat tradičním
způsobem - tedy uvedením jména autora ke konkrétní citaci (např. „Halada 2007, s.
19“), ovšem na zdroje internetové záměrně odkazuji formou poznámek pod čarou. Celá
práce je následně zhodnocena v Závěru.
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1 Český knižní trh
Charakter českého knižního trhu je importní. Podle SČKN2 bylo z celkového
počtu 16 017 vydaných titulů v České republice v roce 2011 celkem 6 514 titulů
přeložených z cizích jazyků, což činí 34,3 % z celkového objemu. Tento fakt souvisí
velikostí českého trhu a také skutečností, že čeština není globálním jazykem. V České
republice se nejčastěji překládá z angličtiny, jež tvoří 56,7 % všech překládaných titulů,
němčiny (19,5 % překládaných titulů) a francouzštiny (5,3 % překládaných titulů). Jak
ukazuje Graf č. 1, v roce 2011 vyšlo v České republice nejméně titulů za posledních pět
let.
Graf č. 1: Počet vydaných knižních titulů v ČR v letech 2005 - 2011

Zdroj: Zpráva o českém knižním trhu 2011/2012 [online]. SČKN, 2012 [cit. 2012-12-26].
Dostupné z: http://sckn.cz/content/zpravy/file-847.pdf

Objem českého knižního trhu v roce 2011 se odhaduje na 7 miliard Kč včetně
DPH. Metoda, kterou byl odhad prováděn, však připouští odchylku +/- 0,5 miliardy Kč.
Zjistit tento údaj je totiž velmi komplikované vzhledem k tomu, že Český statistický
úřad, nakladatelé ani distributoři tato data nezveřejňují.

2

Svaz českých knihkupců a vydavatelů. Služby SČKN (např. právní poradna) jsou k dispozici jeho
členům zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Některé své aktivity ale SČKN dává k dispozici
veřejnosti i akademickému zkoumání. Zveřejňuje například pravidelný týdenní žebříček prodaných titulů
nebo vytváří bibliografickou databázi vydaných knih.
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Podle exportního katalogu Svět knihy3 počet registrovaných nakladatelů k 31.
12. 2011 byl 5 167. Alespoň jednu publikaci z celkového počtu subjektů v roce 2011
vydalo 2 529 nakladatelství. Z celkového počtu registrovaných nakladatelů se tento
počet může zdát jako malý podíl. Je však třeba dodat, že Národní agentura ISBN se řídí
mezinárodně uznávanou metodikou, podle níž se nemohou žádná nakladatelství
z evidence vyškrtávat a to ani v případě, když jsou dlouhodobě neaktivní a žádné tituly
v uplynulých letech nevydala.
Zajímavostí je, že i přesto, že Česká republika je velmi malým trhem, neustále
každým rokem stoupá počet nových registrovaných nakladatelských subjektů. Trend
potvrzuje i Jan Halada ve své Encyklopedii českých nakladatelství 1946 - 2006: „Stále
další a nakladatelé vstupují do nakladatelského kolbiště a usilují o čtenářskou přízeň.
Vždyť jen za poslední tři roky, tj. od roku 2004 do roku 2006, se objevilo více než třicet
nových nakladatelských subjektů (a mnozí z nich s nezanedbatelnou silou své
produkce), přičemž se nedá říci, že by stejný počet odpadl či svou činnosti utlumil!
Těch, co skutečně skončili, není ani čtvrtina z tohoto množství“ (Halada 2007, s. 19).
Pro srovnání, v roce 2009 bylo na území České republiky registrováno 239
nových nakladatelů a v roce 2010 dokonce 292. Lze tedy vidět, že český knižní trh je
poměrně nasycen, ale že zároveň i v období ekonomické krize od roku 2009 jsou stále
zakládána nová a nová nakladatelství.
Největším činitelem na českém knižním trhu bylo v roce 2011 nakladatelství
Albatros Media, které v uvedeném roce vydalo celkově 804 knižních titulů. Předběhlo
tak největšího nakladatele roku 2010, Euromedia Group, a to téměř o jedenkrát větší
počet vydaných knih. Zajímavostí je, že v žebříčku největších nakladatelství co do počtu
vydaných titulů ročně se v roce 2011 nakladatelství Albatros Media umístilo až na 11.
místě. Tento velký posun v počtu vydaných titulů je zapříčiněný faktem, že během let
2009 - 2010 založila společnost Albatros Media další nakladatelské útvary (CooBoo a
Plus) a získala další, původně samostatné nakladatelské subjekty Computer Press,
Motto a XYZ.
Vraťme se ještě k SČKN a jeho Zprávě o českém knižním trhu 2011/12. Podle té
společnost Albatros Media nabízí své knihy pod devíti značkami, které tvoří samostatná
3

Czech Book World News: Export catalogue [online]. [cit.
http://www.svetknihy.cz/userdata/files/2012/web_cbwn-2012-2013.pdf.
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2012-12-26].

Dostupné

z:

nakladatelství: Albatros, BizBooks, CooBoo, CPress, Computer Press, Edika, Moto,
Plus a zmiňované XYZ. Na druhém místě v počtu ročně vydaných titulů se umístilo, jak
již bylo řečeno výše, nakladatelství Euromedia Group se 474 vydanými tituly. Zbylých
8 nakladatelství, které tvoří desítku největších českých nakladatelství, jsou Grada
Publishing (420 vydaných titulů), MOBA (356 titulů), Univerzita Karlova (322 titulů),
Masarykova univerzita (286 titulů), Akademie věd České republiky (257 titulů),
Univerzita Palackého v Olomouci (224 titulů), Nakladatelství ČVUT v Praze (213
titulů) a Egmont ČR (210 titulů). Toto pořadí je určeno množstvím vydaných novinek a
nejsou v něm zahrnuty dotisky4.
Zajímavostí je, že z 30 největších nakladatelů v České republice tvoří třetinu
nakladatelství, která patří vysokým školám či státu, např. Univerzita Karlova,
Masarykova univerzita, Akademie věd České republiky nebo Univerzita Palackého
v Olomouci, které jsou dokonce v první desítce největších nakladatelů.
Graf č. 2: Skupiny nakladatelů podle velikosti - rok 2011

Zdroj: Zpráva o českém knižním trhu 2011/2012 [online]. SČKN, 2012 [cit. 2012-12-26].
Dostupné z: http://sckn.cz/content/zpravy/file-847.pdf.

Z Grafu č. 2 vyplývá, že 82,5 % nakladatelství během kalendářního roku nevydá
více než 5 knih. Zbylých 17,5 % nakladatelů vydá více než 5 knih ročně a tvoří 80,3 %

4

Zpráva o českém knižním trhu 2011/2012 [online]. SČKN, 2012 [cit. 2012-12-26]. Dostupné z:
http://sckn.cz/content/zpravy/file-847.pdf.
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celkové produkce knih, z toho největší nakladatelství v Česku, která vydají více než 100
titulů ročně, tvoří 33,8 % celkové produkce knih.
Dále je potřeba uvést, že český trh je specifický také mírou monopolizace.
Pokud si vezmeme pět největších nakladatelů v zemi, ve většině evropských států tvoří
tato skupina velmi vysoký podíl celkové produkce knih - například ve Finsku 72 % a ve
Francii až 78%. V České republice je podíl této první pětky na celkové produkci pouze
13,5 %. K tomuto 70% podílu na celkové produkci se dostáváme až při čísle prvních
250 největších nakladatelů. Tuto skutečnost znázorňuje Graf č. 3.

Graf č. 3: Podíl na celkové produkci titulů v roce 2011

Zdroj: Zpráva o českém knižním trhu 2011/2012 [online]. SČKN, 2012 [cit. 2012-12-26].
Dostupné z: http://sckn.cz/content/zpravy/file-847.pdf.

8

2 Nakladatelství Kniha Zlín
2.1 Historie
Nakladatelství bylo založeno v roce 2004 Markem Turňou. Původně však nebylo
vytvořeno s podnikatelským záměrem, ale jen jako volnočasová aktivita. Turňa si
kupoval knihy slovenského nakladatelství Drewo a Srd a zejména jeho poezie
slovenských autorů se mu natolik líbila, že s nakladatelstvím navázal spolupráci.
Dohodnuto bylo přeložení do češtiny a následné vydání některých titulů v Česku pod
hlavičkou nově vzniklého, pro tento účel založeného nakladatelství Kniha Zlín. Se
slovenským nakladatelstvím Drewo a Srd spolupracovala Kniha Zlín do roku 2008.
Nejednalo se však o výdělečnou činnost, spíše o Turňovu zálibu doprovázenou
nadšením a zájmem o literaturu (Kajabová 2012, příloha).
Na českém knižním trhu však takové počínání není ničím neobvyklým. Drtivá
většina registrovaných nakladatelství (konkrétně 82,5%, jak již bylo ve výše
uvedené charakteristice českého knižního trhu zmíněno) jsou ta, která ročně vydají
maximálně 5 titulů. „Poměrně stálá a nikoliv malá skupina nakladatelů, kteří si buď
vydávají svá vlastní díla či mají nakladatelství jako hobby, nebo dokonce jako poslání,
ale i skupina nakladatelů, kteří vydají jeden či více titulů, aby se na určitou dobu
odmlčeli a opět se s další knihou vynořili“ (Halada 2007, s. 19).
Pro nakladatelství Kniha Zlín nastal zlom v roce 2009, kdy začalo vydělávat.
Zásadním titulem a pomyslným mezníkem v historii nakladatelství se stala kniha
Skleněný pokoj od Simona Mawera, které se onen rok prodalo přes 9 000 kusů. Takový
prodej neměl v nakladatelství obdoby. Do tohoto momentu Kniha Zlín prodávala své
knihy v desítkách, maximálně stovkách kusů. Od této chvíle začalo nakladatelství
vydávat jak díla mladých autorů, tak i osvědčených autorů světové literatury.
Podle Turni se knihy z jeho nakladatelství těšily dobrým recenzím od předních
českých periodik jako Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny a časopisů jako A2 či
Reflex. Konkrétně v Reflexu začalo ročně vycházet 10 – 13 recenzí na tituly Knihy
Zlín. Turňa zároveň zdůrazňuje, že nakladatelství nikdy příliš neinvestovalo do reklamy
a PR, ale s médii navazovalo spolupráci pouze na bázi barterového obchodu, a to velmi
úspěšně (Kajabová 2012, příloha).
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Ačkoli počet vydaných knih v minulosti každým rokem rostl (v roce 2011 se
vydal dosud nejvyšší počet titulů, 45), Marek Turňa předesílá, že chce i nadále udržet
nakladatelství v rovině záliby a ne byznysu, což znamená, že každou knihu, kterou
vydá, chce on sám přečíst. Zmíněných 45 vydaných knih v roce 2011 bylo pro něj
jakýmsi stropem a v budoucnu by chtěl počet vydaných knih udržovat na čísle okolo 35
kusů ročně.
V Grafu č. 4 můžeme přehledně vidět, jak se v průběhu let měnil počet
vydaných knih. V roce 2004 to byl 1 titul, v roce 2005 3 tituly, v roce 2006 1 titul,
v roce 2007 5 titulů, v roce 2008 15 titulů, v roce 2009 22 titulů, v roce 2010 31 titulů a
konečně v roce 2011 rekordních 45 titulů.
Graf č. 4: Počet vydaných titulů nakladatelství Kniha Zlín v letech 2004 - 2011

Zdroj: Vlastní.

2.2 Ediční profil
Kniha Zlín vydává již od začátku svého působení tituly v celkem pěti edicích:
Fleet, Neewit, Tema, Track a Walt. Edice Fleet představuje úspěšné autory a
představitele jak evropské, tak světové literatury. Edice Neewit si klade za cíl mapovat
mladou evropskou literaturu především z oblastí směrem na východ, ale i jih od českých
hranic. Většina z těchto knih je vydávána za podpory různých grantů, neboť se
neprodávají ve velkém množství výtisků. Edice Tema se věnuje literatuře faktu a
seznamuje český knižní trh s autory, kteří jsou v současnosti uznávaní a populární
v oblasti tzv. non-fiction literatury. Obecně společným cílem knih z edice Tema je podat
poutavě fakta z oblasti vědy tak, aby byla srozumitelná i pro laika. Edice Track
10

seznamuje čtenáře s autory, kteří jsou sice úspěšní, ale jen na území země, z níž
pocházejí. Poslední edicí je Walt a zaměřuje se na poezii jak českých, tak zahraničních
autorů. Patří do ní také díla regionálního charakteru, především knihy o rodině Baťů.
Ediční plány na každý rok jsou sestavovány na základě pravidelného
monitorování světového tisku a serverů souvisejících s knihami, zhruba o 60 %
vydaných knih je rozhodnuto na nejrůznějších světových knižních veletrzích jako
například London Bookfare a Frankfurter Buchmesse.
Kniha Zlín v roce 2004, ale protože v prvních čtyřech letech své činnosti vydala
zanedbatelný počet knih, detailněji monitoruji dostupné údaje z let 2008 – 2011. A to
podíl jednotlivých edic na celkovém počtu vydaných knih a podíl jednotlivých edic na
celkových prodaných kusech knih v daném roce.
V roce 2008 se vydalo celkem 15 knih, z nichž největší zastoupení měly edice
Track a Neewit; v obou se vydalo po šesti titulech, celkově tak tvořily 80 % z počtu
vydaných knih. Největší podíl na celkovém prodeji měla edice Track (45 %) a druhý
největší podíl v prodejnosti tvořila edice Fleet (34 %).

Graf č. 5: Podíl edic na celkovém prodeji v roce 2008

Zdroj: Vlastní.
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Graf č. 6: Počet vydaných knih v jednotlivých edicích v roce 2008

Zdroj: Vlastní.

V roce 2009 vydala Kniha Zlín celkem 22 titulů. V edicích Track a Neewit šlo
opět o největší počet knih, a to 6 titulů v každé z nich, čímž měly podíl 54,6 %
z celkového počtu vydaných titulů. V edicích Walt a Fleet se však vydalo po pěti
titulech v každé, můžeme tedy sledovat velký nárůst oproti minulému roku. Největší
podíl na celkovém prodeji měla edice Fleet, a to 72 %, což je za celé sledované období
nejvyšší číslo. Je to dáno zlomovým titulem pro nakladatelství - Skleněný pokoj od
Simona Mawera. Jen tato kniha tvořila téměř polovinu z celkového počtu prodaných
titulů v roce 2009.
Graf č. 7: Podíl edic na celkovém prodeji v roce 2009

Zdroj: Vlastní.
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Graf č. 8: Počet vydaných knih v jednotlivých edicích v roce 2009

Zdroj: Vlastní.

V roce 2010 vydala Kniha Zlín celkem 35 titulů. Edice Neewit si s 9 knihami
stále držela první místo v počtu prodejů, 8 titulů bylo vydáno v edici Walt. Zároveň
nově přišly do prodeje knihy z edice Tema, a to hned v 8 titulech. Patřil mezi ně
například čtenářsky velmi oblíbený Alain de Botton či populární titul Jak prodat
vycpaného žraloka (za 12 milionů dolarů) od Dona Thompsona.
Edice Tema si okamžitě získala na oblíbenosti a tvořila druhou nejprodávanější
edici v roce 2010 s podílem 26 %. Nejúspěšnější edicí co do počtu prodaných titulů byla
znovu edice Fleet, jejíž prodeje tvořily 47 %.
Graf č. 9: Podíl edic na celkovém prodeji v roce 2010

Zdroj: Vlastní.
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Graf č. 10: Počet vydaných knih v jednotlivých edicích v roce 2010

Zdroj: Vlastní.

V roce 2011 vydala Kniha Zlín rekordní počet titulů, 45. Největší počet z nich,
13, byl v edici Track. S 12 vydanými tituly následovala edice Walt. V edici Fleet vyšlo
9 titulů, z nich 3 byly od autora Jo Nesba (zároveň šlo o první 3 vydané knihy tohoto
autora v nakladatelství) a jen počet prodaných kusů těchto tří titulů tvořil téměř třetinu z
celkového prodeje za rok 2011. Největší podíl prodeje tvořila edice Fleet (60 %), druhý
největší podíl prodeje měla znovu edice Tema (23 %). Tento rok zaznamenala Kniha
Zlín historicky nejvyšší prodeje knih. V nakladatelství bylo dosaženo přírůstku o více
než 100 % oproti minulému roku.
Graf č. 11: Podíl edic na celkovém prodeji v roce 2011

Zdroj: Vlastní.

14

Graf č. 12: Počet vydaných knih v jednotlivých edicích v roce 2011

Zdroj: Vlastní.

Jak vyplývá ze zpracovaných údajů z let 2008 - 2011, jednoznačně nejúspěšnější
edicí nakladatelství Kniha Zlín je Fleet, v níž vychází díly známých a populárních
autorů. Nejúspěšnějšími tituly z edice Fleet v uplynulých letech byly Skleněný pokoj od
Simona Mawera, Nemesis další knihy Jo Nesbo a Klec pro majáky od Mikea Perryho.
Dalšími autory z edice Fleet jsou například Mari Jungstedtová, Antti Tuomainen či
Michel Faber.
Druhou nejprodávanější edicí je edice Tema i přes to, že existuje až poslední dva
roky sledovaného období. Získala si velmi rychle na oblibě, neboť ve svých knihách
rozebírá vědecká a filozofická témata současnosti, která se snaží čtenáři podat poutavě a
srozumitelně. Nejúspěšnějšími tituly z této edice z uplynulých let jsou knihy Alaina de
Bottona, který je ve světě literatury také již zavedeným jménem, dále Kvantová teorie
nikoho nezabije od Marcuse Chowna a Jak prodat vycpaného žraloka (za 12 miliónu
dolarů) od Dona Thompsona. Dalšími autory z edice Tema jsou Nick Lane, Charles
Saatchi, Olivier James nebo Adrián Paenza.
Edice Walt, Neewit a Track vykazují několikanásobně menší prodeje, než
předchozí dvě, přesto jsou však nedílnou součástí edičního profilu Knihy Zlín. V edici
Walt vychází díla např. Marie Riedlbauchové, Pavla Petra či Jaroslava Pospíšila, který
píše knihy s baťovskou tématikou.
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Jelikož si jsou edice Neewit a Track v zásadě velmi podobné, v budoucnu se
uvažuje o jejich spojení. Dále je také v plánu vytvoření řady Thrill, která by vydávala
autory krimi a thrillerů. Jo Nesbo a další by tak z edice Fleet spadali také do této
kategorie. Ostatní plánovaní autoři k zařazení do této řady jsou například Kristina
Ohlssonová, Mari Jungstedtová, Antti Tuomainen a Nelson Demille. Již nyní jsou za
tímto účelem tvořeny webové stránky http://thrill.knihazlin.cz/.

2.3 E-knihy
Pomyslný počátek e-knih můžeme datovat už od roku 1971, kdy byl založen
Projekt Guttenberg. Tento projekt si klade za cíl digitalizaci dokumentů a knih
s kulturním přínosem a jejich následné šíření a archivování, a to v dostupných
formátech pro každý počítač, čímž je možné jej považovat za vůbec nejstarší digitální
knihovnu, která navíc úspěšně funguje na dobrovolnické bázi.
„Filozofie Projektu Guttenberg je poskytovat informace, knihy a další materiály,
tak aby byly dostupné veřejnosti v takové formě, kterou může většina počítačů,
programů a lidí jednoduše číst, používat, citovat a vyhledávat v nich“5.
Tento projekt chtěl poskytovat všechny materiály zdarma a dosud je také zdarma
poskytuje, postupně se však rýsoval prostor pro velký byznys v této sféře. S rozvojem
internetu se e-knihy stávaly čím dál populárnějšími, komplikace však nastávaly
v nepřeberném množství jejich formátů. V roce 1993 však představila softwarová firma
Adobe Systems zcela nový revoluční formát dokumentů PDF (portable document
format, v češtině přenosný formát dokumentů), pro jehož vytváření vyvinula program
Adobe Acrobat a Adobe Reader pro čtení. Pro svou vysokou kvalitu se stal velmi
rozšířeným a e-booky v tomto formátu se prodávají dodnes.
S technologickým rozvojem však musel nutně vyvstat problém ohledně čtení
dokumentů či knih na počítači ze zdravotních důvodů. Bylo tedy nutné vytvořit zcela
novou technologii. A tak vznikly první elektronické čtečky s displejovými
technologiemi e-ink (elektronický inkoust) a e-paper (elektronický papír). Matná

5

HART, Michael. The history and philosophy of Project Gutenberg. In: http://www.gutenberg.org
[online]. 1992 [cit. 2012-12-2]. Dostupné z:
http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The_History_and_Philosophy_of_Project_Gutenberg_by_Mic
hael_Hart
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obrazovka připomínající papír a text jakoby napsaný inkoustem tak opravdu splňují
požadované parametry pohodlí při elektronickém čtení.
První čtečku využívající technologii e-paper uvedla firma Sony v roce 2004. Po
třech letech, v roce 2007, uvedla firma Amazon na trh svou vlastní řadu čteček Kindle,
která sklidila obrovský úspěch a stala se nejrozšířenějším nástrojem ke čtení e-knih
současnosti. I když nebyla první čtečkou, až právě Amazon Kindle odstartoval
opravdovou revoluci v prodeji e-knih.
Za tímto úspěchem stojí nejspíše fakt, že Amazon je nejúspěšnější a největší
internetové knihkupectví s dlouholetou tradicí, a tak i jejich nový produkt byl přijímán
s důvěrou a již od začátku se nečekaně dobře prodával. Samozřejmě nelze opomenout
fakt, že společnost Amazon má zvládnutou marketingovou strategii a na uvedení
nového produktu, který měl v podstatě kompletně změnit dosavadní knižní trh, byla
velmi dobře připravena.
Současný trh elektronických čteček však stále není formátově jednotný. Jelikož
existuje opravdu nepřeberné množství druhů a značek, i jednotlivé formáty se mohou
lišit. Jak jsem zmínila již výše, jedním z nejrozšířenějších formátů zůstává stále PDF.
Dalším hojně využívaným formátem je ePub. Důvod, proč je tak rozšířený a mezi
nakladateli oblíbený je, že využívá zabezpečení DRM. „DRM neboli Digital Rights
Management je dodatečné zabezpečení eknihy, pomocí kterého může autor eknihy
omezit její použití pouze na určitý počet zařízení. V případě aktivovaného Adobe DRM
pro eknihu je nutné mít pro možnost jejího čtení či nahrání na čtečku nainstalovaný
software Adobe Digital Editions nebo mít nainstalovánu aplikaci, která Adobe DRM
podporuje (např. Bluefire Reader pro iPad, Aldiko pro Android OS, atd.)“6.
Dalším rozšířeným formátem ke čtení e-knih také formát MOBI, který má
v podstatě stejné vlastnosti jako předešlý formát ePub, ale je specifický právě hlavně
pro čtečky Amazon Kindle.
„Rozdělení trhu je zajímavé z pohledu formátů e-knih a používaných zařízení.
Informace z obchodů Kosmas a Palmknihy potvrzují velké rozšíření čteček Kindle –
největší zájem je právě o knihy ve formátu MOBI, který Kindle podporuje. Přestože má

6

Jak nakupovat | FAQ. In: Ereading.cz [online]. 2010 [cit. 2012-12-6]. Dostupné z:
https://www.ereading.cz/cs/jak-nakupovat?id=6#8
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tento formát jen 30% zastoupení v nabídce obchodu Kosmas, na objemu stažených knih
se podílí padesáti procenty“7.
Hlavními důvody, proč se e-knihy staly tak oblíbenými, je jejich snadná
přenosnost a dostupnost. Jedna kniha v MOBI formátu má v průměru 0,5 MB, a tak se
do čtečky s např. 4GB pamětí vejdou tisíce knih. A v neposlední řadě také i fakt, že ekniha stojí méně než kniha papírová. Lidé se však mylně domnívají, že jakmile
odpadnou náklady na výrobu papírové knihy, musí být e-kniha snad téměř zadarmo.
Realita je však jiná.
Vladímír Pistorius se k ceně e-knih vyjádřil takto: „Předpokládejme, že za
papírovou knihu zaplatí čtenář 100 Kč. Na autora a nakladatele z této částky připadne
po odečtení DPH, polygrafických a distribučních nákladů dohromady 100 Kč × (1rabat-podíl polygrafie) / (1 + DPH10%) = cca 27,3 Kč. Pokud by autor a nakladatel
neměli prodejem e-knihy přijít o peníze, musela by se prodávat za 27,3 Kč × (1 +
rabate-knihy) × (1 + DPH19%) = 49,9 Kč. To znamená, že cena e-knihy by neměla být
nižší než 50 % ceny knihy klasické. (Pokud se i e-knihy dostanou do nižší kategorie
DPH, může být jejich cena 46 % ceny papírových knih.) Pokud by se e-knihy prodávaly
za cenu nižší, znamenalo by to menší součet autorského honoráře a nakladatelské režie“
(Pistorius 2011, s. 227).
K tomuto je ještě nutné dodat, že polygrafické náklady na tvorbu knihy tvoří cca
25 % ceny a distribuční rabat se pohybuje mezi 35-45 % z ceny knihy.
Cena e-knihy se tedy na trhu pohybuje nejméně na 50 % papírového vydání,
většinou je to však mezi 50-70 % ceny papírové knihy. Cenu e-knihy si určuje
nakladatel, její distributoři ji většinou dodržují, ale nemusí, povinně dané to není.
Zásadním momentem pro e-knihy byl rok 2010, kdy ceny čteček v zahraničí
velmi zlevnily. Tento trend se pak projevil i na českém trhu. V USA bylo v roce 2011
v elektronické podobě už 20 % prodaných knih, ve Velké Británii 6,5 %, ve Švédsku
6,0 % a v Česku zatím pouze 0,03 %. V letošním roce se však i v ČR očekával strmý
nárůst, který se podle prozatímních statistik plní, ale na výsledná data si ještě budeme
muset počkat.
7

SCHON, Otakar. E-knihy v Česku – za rok 30 tisíc prodaných, 2,6 milionu stažených. In: http://ihned.cz
[online]. 6. 1. 2012 [cit. 2012-12-6]. Dostupné z: http://tech.ihned.cz/c1-54357010-e-knihy-v-cesku-zarok-30-tisic-prodanych-2-6-milionu-stazenych
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Jiří Vlček, který je ředitelem serveru Palmknihy.cz, největšího distributora eknih v Česku, se k situaci vyjadřuje takto: „Elektronické knihy se postupně dostávají ke
slovu i u nás. V USA již v loňském roce patřilo e-knihám dvacet procent knižního trhu.
U nás předpokládáme podobný vývoj v roce 2015, kdy by měly prodeje e-knih tvořit
patnáct procent českého knižního trhu, v oblasti beletrie pro dospělé pak polovinu“8.
A jak se vlastně začal český trh s e-knihami tvořit? Obdobou výše zmiňovaného
Projektu Guttenberg v Česku byl právě server Palmknihy, který vznikl v roce 1999.
Jeho zakladatelé tehdy velmi prozřetelně viděli v e-knihách budoucnost. Nejdříve je
poskytovali zdarma, pak se je snažili zpoplatnit, ale český trh na toto ještě nebyl
připraven, a tak se vrátili k původní ideji volného poskytování.
Pravděpodobně prvním serverem, který začal e-knihy v Česku opravdu prodávat,
byl distributor wKnihy. Založen byl v březnu 2010. Palmknihy začaly své knihy znova
zpoplatňovat také v roce 2010. Neplatí to však o všech knihách, stále je možno najít na
webových stránkách kategorii „Knihy zdarma“.
Dalším významný portál s prodejem e-knih vznikl v září 2010 a nese jméno
eReading.cz. „Projekt eReading si dává za úkol nabídnout legální, komfortní a cenově
výhodnou e-knihu pro českého čtenáře. V zahraničí je trh s e-knihami (e-books) již
rozvinutý a každoročně exponenciálně roste, eReading chce českému čtenáři nabídnout
to, co čtenáři zejména v USA a Velké Británii již řadu let s oblibou využívají.“ Takto se
portál eReading.cz prezentuje na svých oficiálních webových stránkách9.
Také Kosmas, knihkupectví jak kamenné, tak internetové, se rozhodlo reagovat
na vysokou poptávku po e-knihách. Začalo je prodávat od listopadu 2011.
Slovenské knihkupectví Martinus.sk začalo prodávat e-booky v prosinci 2010. V
Česku do té doby slavilo velké úspěchy, a tak se rozhodlo provozovat portál
Martinus.cz, který byl uveden do provozu v lednu 2012, funguje tedy zatím krátce.
Prodává nejen e-booky, ale i tištěné knihy. Zajímavostí je, že jeho nabídka činí přes
100 000 knih, což je naprosto rekordní počet, který z něj, co do počtu nabízených titulů,
tvoří pravděpodobně největší internetové knihkupectví v České republice.
8

Prodeje elektronických čteček i e-knih v ČR rychle rostou. In: Financninoviny.cz [online]. 19. 8. 2010
[cit. 2012-12-6]. Dostupné z: http://www.financninoviny.cz/zpravy/prodeje-elektronickych-ctecek-i-eknih-v-cr-letos-rychle-rostou/830050
9
O eReading. In: Ereading.cz [online]. 2010 [cit. 2012-12-6]. Dostupné z: http://www.ereading.cz/cs/oereading
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Dalším významným hráčem na poli e-knih je server eBux.cz. Provozuje ho
jedno z největších českých nakladatelství, Euromedia Group. Tento portál byl spuštěn
v dubnu 2011. Zásadní informací je, že eBux.cz prodává pouze e-knihy kompatibilní
s platformou

Wooky. Wooky je projekt, který si klade za cíl jednotný prodej

elektronického obsahu v Čechách a na Slovensku. Nabízí zdarma softwarovou aplikaci,
která je dostupná pro všechny běžné operační systémy. Dále také vyvinuli svou vlastní
řadu čteček a tabletů. Na konci roku 2011 začalo s projektem Wooky spolupracovat i
jedno z největších internetových a kamenných knihkupectví v Česku, Neoluxor.
A jak si na poli trhu s e-knihami stojí nakladatelství Kniha Zlín? Svou první eknihu prodala 10. listopadu 2011, šlo o titul Klec pro majáky od Mika Perryho. Nyní,
k 1. 12. 2012 má v nabídce 41 e-knih, z nichž největší počet, 18 knih, je z edice Fleet.
Z dříve vydaných titulů před nástupem e-knih se vybraly k převedení do e-formátu ty
nejúspěšnější, nyní již každá nově vydaná kniha vychází současně i jako e-kniha,
maximálně s drobným časovým zpožděním.
„Vzhledem k tomu, že se trh s e-knihami dobře rozjíždí, zkracuje se i časová
mezera mezi vydáním tištěné a elektronické knihy. Začínali jsme na 3 měsících hájení
tištěné knihy, později jsme přišli s e-knihou už po měsíci za vyšší cenu, od teď už
budeme vydávat zároveň. Chceme ale zachovat na první 3 měsíce vyšší cenu za e-knihu
a později dát slevu (samozřejmě u e-knih, kde nám cenu neurčuje smlouva),“ uvádí
Olga Biernátová z Kniha Zlín, která zde má na starosti e-knihy a online marketing10.
O výrobu e-knih se Knize Zlín starají Palmknihy. Je jim zasílána kniha v PDF či
doc formátu a Palmknihy ji převádějí do formátů pro jednotlivé čtečky. Kniha Zlín
momentálně distribuuje své e-knihy ve formátech ePub, PDF a MOBI prostřednictvím
serverů Palmknihy, eReading, Wooky, Martinus, Kosmas a iBookStore.
Prodeje na jednotlivých serverech se liší, obecně nejvíce knih se prodá na
Palmknihách a Kosmasu.

10

Kniha Zlín a e-knihy, zkušenosti, čísla, vize, nadšení. In: http://nofreeusernames.posterous.com
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Tabulka č. 1: Prodeje e-knih v ČR během prvního pololetí roku 2012
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Palmknihy

189

210

246

305

427

410

Kosmas

171

174

171

273

430

205

eReading

-

57

179

223

224

268

iBookStore

-

-

-

-

217

213

Ostatní

-

1

20

137

166

132

Celkem

360

442

616

938

1464

1228

Zdroj: Vlastní.

V lednu 2012 tvořily trojici nejprodávanějších e-knih tituly Nemesis a
Pentagram od Jo Nesba a Kvantová teorie nikoho nezabije Marcuse Chowna. V únoru
2012 to byly stejné tři tituly, prohodily si však pořadí: nejprodávanější e-knihou byla
Kvantová teorie nikoho nezabije, druhou byla kniha Pentagram a třetí Nemesis.
V březnu 2012 byla nejprodávanější knihou Lovci hlav od Jo Nesba, druhou Kvantová
teorie nikoho nezabije a třetí Nemesis. V dubnu 2012 obsadily první tři příčky knihy od
Jo Nesba, a to v tomto pořadí: Spasitel, Nemesis a Lovci hlav. V květnu 2012 byly opět
tři nejprodávanější knihy od Jo Nesba: Spasitel, Nemesis a Pentagram. V červnu 2012
tvořily první trojici tituly Nemesis a Spasitel od Jo Nesba a třetí nejprodávanější eknihou se stal titul Léčitel od Antti Tuomainena.
Z tohoto lze vyvodit, že Jo Nesbo je jednoznačným tahounem prodeje e-knih
nakladatelství Kniha Zlín. A nemá úspěchy jen, co se týče žebříčků prodejnosti Knihy
Zlín, ale také v celkové prodejnosti e-knih na českém knižním trhu.
Od dubna 2012 zveřejňuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů žebříček top
10 e-knih za jednotlivé měsíce, ze kterého můžeme vidět, že Jo Nesbo má u čtenářů
knih i e-knih opravdový úspěch. Do tohoto žebříčku poskytují údaje servery Kosmas,
Palmknihy, eReading a Databook, údaje tedy samozřejmě nemohou být úplně přesné,
protože nepokrývají celý trh s e-knihami v Česku. Zjistit tyto údaje o prodejnosti od
všech prodejců e-knih je samozřejmě nemožné.
V dubnu 2012 obsadily první čtyři příčky tohoto žebříčku jen knihy Jo Nesba,
celkově tedy téměř polovinu nejprodávanějších knih za tento měsíc tvořily tituly Kniha
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Zlín. Aby další údaje nebyly poněkud monotónní, uvedu, že knihy Spasitel, Pentagram,
Nemesis a Lovci hlav se pravidelně, až na září, umisťovaly v žebříčku každý měsíc na
předních pozicích. V říjnu k nim přibyl ještě titul Sněhulák od stejného autora.
Z dostupných žebříčků do listopadu 2012 můžeme vyhodnotit, že v tomto roce se titul
od nakladatelství Kniha Zlín umístil jako nejprodávanější e-kniha celkem v pěti
měsících z osmi.
V říjnu 2012 se konala konference Czech Internet Forum, kde Olga Biernátová
prezentovala fakta o trhu e-knih a své zkušenosti z nakladatelství Kniha Zlín.
Návštěvníci se tak mohli dozvědět, že do října 2012 prodala Kniha Zlín celkem 11 420
e-knih, což činí 10,5 % podílu na celkovém prodeji. Zajímavé je, že z tohoto čísla byla
převážná většina knih od Jo Nesba, a to 7 741 prodaných e-knih. Ohromující fakt je také
ten, že papírových knih od Jo Nesba se k říjnu 2012 prodalo již přes 100 000 kusů.
Olga Biernátová také dodává, jaké jsou cíle v oblasti e-knih pro Knihu Zlín: „Eknihy v Česku mají budoucnost a zdá se velmi příznivou. Pokud trendy prodeje
porostou, stane se zisk z prodeje e-knih významným pro každého nakladatele. Určitě se
budeme snažit v této oblasti rozvíjet, nabízet nové tituly, pořádat zajímavé akce,
plánovat proma e-knih ve větší míře, snažit se kvalitativně i kvantitativně dostat na
úroveň zahraničních trhů. Přejeme si, aby e-knihy nabízelo více nakladatelů, protože
čím větší je trh, tím větší je poptávka. Prospěje to opravdu všem!“11.

11
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3 Marketingové aktivity Knihy Zlín
3.1 Interaktivní marketingové kanály
Nakladatelství Kniha Zlín soustřeďuje své marketingové aktivity nejen na
internet, ale i mimo něj. Zejména však internet a sociální sítě jsou pro nakladatelství
prostorem pro inzerci a obecně propagaci. Je třeba říci, že internetová reklama nabývá
na čím dál větším významu a efektivnosti.
Jelikož je Kniha Zlín nakladatelství progresivní, tuto skutečnost si uvědomuje a
snaží se se svými zákazníky a fanoušky velmi aktivně komunikovat pomocí sociálních
sítí. O skvělém přístupu k zákazníkům svědčí také nominace v anketě Křišťálová lupa
v roce 2012 za práci se zákazníky.

3.1.1 Sociální sítě
Nejúspěšněji

se

Knize

Zlín

daří

komunikovat

s příznivci

především

prostřednictvím sítí Facebook a Twitter. Na Facebooku má fanpage téměř 2000
fanoušků (1761, údaj k 1. 11. 2012) a na Twitteru přes 500 followers (550, údaj k 1. 11.
2012).
3.1.1.1 Facebook
Je třeba zmínit, že obecně většina fan stránek dříve fungovala převážně pouze
pasivně. Lidé jejím „olikováním“ dali najevo svůj zájem (a vytvářeli tak uměle svou
image a žebříček hodnot na sociální síti), ale nebyli zvyklí jakékoli interakce, protože ji
stránka málokdy vyžadovala.
V poslední době však Facebook prošel rozsáhlými změnami, které kompletně
změnily také marketingové strategie jednotlivých subjektů a začala se po celém světě
pořádat nejrůznější školení a workshopy na téma „Jak zaujmout na Facebooku“ či „Jak
pracovat s fanoušky“.
Reklama a obecně marketing na Facebooku nabyl na důležitosti a je aktuálně
rostoucím trendem. Vznikl tedy přirozeně úkol, jak naložit se stávajícími pasivními
fanoušky. Jednoduše si je většina stránek musela doslova převychovat, aby začali
reagovat na příspěvky a cíleně odebírat obsah. Nově nabytí fanoušci už by tak už přišli

23

do jakéhosi „rozjetého“ projektu a od začátku by byli zvyklí veškeré publikované
informace aktivně přijímat a registrovat ve svém newsfeedu.
Facebookový profil Knihy Zlín byl založen 13. října 2010, kdy již tyto tendence
obecně fungovaly. Od začátku tedy velmi aktivně komunikují s fanoušky. Nesdílí pouze
obsah týkající se nakladatelství, ale také kulturní tipy, videa a zajímavé či vtipné fotky
související s knihami a knižním trhem. Pořádají také pravidelné soutěže o knihy a
ankety. Toto vše tak nevědomě nutí uživatele do interakce a dialogu s nakladatelstvím,
které si tak se svými fanoušky buduje velmi přátelský vztah.
Kromě Facebookového profilu „Kniha Zlín“ spravuje také fan stránku „Jo
Nesbo CZ“, což je skvělý tah, neboť lidé, kteří se do skupiny přidali čistě jen proto, aby
vyjádřili svůj zájem prostřednictvím „olikování“ stránky, tak odebírají kromě
relevantních a aktuálních příspěvků, které se týkají Jo Nesba, také propagační
příspěvky. Kniha Zlín totiž prostřednictvím profilu informuje o svém vydávání
jednotlivých Nesbových titulů. Kromě fan stránky Jo Nesbo CZ na Facebooku také
Kniha Zlín vlastní webové stránky http://jonesbo.cz.
3.1.1.2 Twitter
Twitter je ve světě velmi oblíbenou sociální sítí a má zcela rozdílnou povahu od
Facebooku. Příspěvky jsou omezeny počtem znaků (příspěvek, neboli tweet, jich může
mít maximálně 140), což právě i propagaci produktu nebo služby znesnadňuje. Na
druhou stranu, princip „stručně, jasně, výstižně“ má také v obchodním prostředí svá
pozitiva. Obsah příspěvku tak zbytečně nezahlcuje a nutí uživatele například přejít na
přiložený odkaz, kde se mohou dozvědět více.
V Česku počet jeho aktivních uživatelů, zejména poslední rok, prudce roste.
Facebook však nadále zůstává komunikačním kanálem číslo jedna. Co se týče profilu a
povahy příspěvků Knihy Zlín na Twitteru, platí pro ně obecně podobné, jako na
Facebooku: přátelský přístup a komunikace s fanoušky, reakce na jejich dotazy a
podněty. Obecně jsou uživatelé Twitteru považováni ve srovnání s Facebookem za ty
více intelektuální a inteligentní, což také může být zčásti dáno i omezením 140 znaků a
nutností vyjádřit stručně a výstižně danou myšlenku. Uživatelé Twitteru sami
prohlašují, že napsat příspěvek na Twitter je pro ně takto mnohem těžší než na
Facebooku.
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„Twitter sehrál naprosto klíčovou roli při arabském jaru stejně a jako hrál
důležitou roli při amerických prezidentských volbách. Díky Twitteru jsme se dozvěděli
o zabití Bin Ladina, nebo o zvolení německého prezidenta (15 minut před tím, než to
bylo oficiální). Díky Twitteru se daří efektivně informovat obyvatele oblastí, které
zasáhl hurikán apod“12.
3.1.1.3 Google+
Tato sociální síť se bohužel nesetkala s tak velkým ohlasem, jak bylo očekáváno.
Většinu jeho profilů tvoří neaktivní uživatelé. Kniha Zlín zde také spravuje svůj profil,
avšak není tak intenzivně aktualizován, jako na výše dvou jmenovaných sítích. Jak již
bylo řečeno, fanoušci se také nezapojují a ani jich není velký počet (240, údaj k 1. 11.
2012).
3.1.1.4 Issuu
Tato sociální síť se zaměřuje na online prohlížení digitálně uploadovaného
materiálu, například knih, magazínů, novin a ostatních tištěných médií. Její využití je
tedy velmi úzké, a tak je také okruh uživatelů velmi specifický. Kniha Zlín ji využívá
k publikování ukázek z jednotlivých knih, většinou v rozmezí 10-20 stran. Toto může
představovat, zvlášť pro nakladatele, velký potenciál, avšak Česko je touto sociální sítí
téměř nedotčené.
3.1.1.5 Youtube
Ač to není pro nakladatelství typické, Kniha Zlín spravuje také svůj kanál na
Youtube.com. Publikuje zde video rozhovory s autory (především Jo Nesbo) a trailery
ke knihám.

12
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3.1.2 Konkrétní marketingové kampaně na internetu
3.1.2.1 Namaluj sněhuláka
Tato kampaň se vztahovala k vydání titulu Sněhulák od Jo Nesba. Běžela na
Facebooku a Twitteru, kde byli fanoušci vyzváni k tomu, aby nakreslili sněhuláka jako
přebal této knihy. Vylosovaný výherce pak získal knihu Sněhulák hned první den
prodeje.
Lidé na Twitteru si také velmi rychle zvykli psát o jednotlivých knihách, na
svých blozích publikovat recenze a přidávat tzv. hashtagy13 a označení Kniha Zlín, aby
o tom správce Twitter profilu věděl a názor si přečetl, popřípadě i zareagoval. V případě
knihy Sněhulák je to zatím nejvíce patrné, protože se jedná o velmi úspěšného autora a
dopředu silně promovaný titul.
3.1.2.2 Vesmír v tweetech
Jak již název napovídá, tato kampaň probíhala především prostřednictvím sítě
Twitter a stránky vesmirvtweetech.cz. Stejnojmenná kniha je totiž koncipována jako
140 tweetů, tzn. krátkých mouder, o vesmíru. Na zmiňované stránce si může návštěvník
náhodně vygenerovat libovolný tweet z této knihy a pokud se mu myšlenka líbí, může ji
sdílet prostřednictvím libovolné sociální sítě, anebo si zde knihu přímo koupit jak
v tištěné verzi, tak v e-formátu. Tímto tak velmi originálně byla zajištěna jednoduchá,
ale efektivní propagace titulu.
„Vygeneruj si jeden ze 140 tweetů z knihy Vesmír v tweetech a sdílej ho dál.
Proč je obloha v noci temná? Proč se hvězdy třpytí? Dalo by se na Saturnově měsíci,
Titanu, plavat? Jak je možné, že Měsíc nespadne na Zemi? 140 kapitol a cca 235 000
znaků o záhadách vesmíru“14.
3.1.2.3 Interaktivní ilustrace ke knihám
Ve spolupráci s organizací Flash Guerilla jsou k některým titulům, především
těm nejúspěšnějším, vytvářeny interaktivní flashové15 ilustrace, k nimž je volně

13

Slova nebo fráze, před které se vkládá symbol #, který na sociální síti Twitter slouží k rychlému
vyhledávání konkrétního obsahu.
14
Vesmír v tweetech. In: http://vesmirvtweetech.cz [online]. 2012 [cit. 2012-12-1]. Dostupné z:
http://vesmirvtweetech.cz
15
Formát videí hojně používaný na internetu, jsou vytvářeny v programu Adobe Flash Player.
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dostupný embed kód16 k libovolnému umístění na webové stránce. Momentálně jsou
dostupné k 14 titulům.
3.1.2.4 Lovci hlav: doplň text
Jelikož byl podle knihy Lovci Hlav od Jo Nesba natočen stejnojmenný film,
Kniha Zlín uspořádala na Facebooku soutěž o lístky na jeho premiéru. Úkolem bylo
originálně doplnit text ke třem scénám z filmu tak, aby byl zároveň zachován jeho
kontext.
3.1.2.5 Vaše příběhy
Kniha Zlín vyhlásila v listopadu 2012 na internetu velkou vánoční soutěž o
hodnotné ceny, elektronické čtečky Kindle a e-knihy v nich. Úkolem bylo vyfotit se
s libovolnou knihou od Kniha Zlín a napsat osobní příběh, který se k ní váže, nebo
jakékoli doporučení či důvod, proč by si ji měli přečíst i ostatní. Lze tak vidět, že se
Kniha Zlín snaží personalizovat komunikaci se svými zákazníky.

3.1.3 Ostatní marketingové aktivity na internetu
Kniha Zlín tvoří pomocí služby Mail Chimp newslettery, které následně rozesílá
každý měsíc přihlášeným emailovým adresám. V současnosti jej má přihlášený
k odběru přes 600 emailových adres, ze kterých asi 350 tvoří jednotliví knihkupci.
Další důležitou aktivitou pro Knihu Zlín je umisťování bannerové reklamy na
idnes.cz v sekci Kultura-Literatura, portálu zeitung.cz a palmknihy.cz. Majitel
nakladatelství Marek Turňa se vyslovil, že reklamu na internetu chce řešit především
barterově, a tak výše jmenovaným za ni dodává knihy. Na idnes.cz se navíc také velmi
často objevují recenze na jejich knihy.
Kniha Zlín si také své fanoušky získává tím, že jim rozdává knihy zadarmo.
Systém je velmi jednoduchý: když čtenáři napíší o knize recenzi na svůj blog, dostanou
ji zdarma. Tomuto se říká „advanced reading copies“, v češtině propagační výtisky.
Tyto knihy se nemusí shodovat s těmi, které se pak následně prodávají v eshopu a na
pultech knihkupectví. Může jít o jinou grafickou úpravu nebo o ještě ne úplně hotovou
knihu, např. bez titulní obálky. Většinou tato aktivita fungovala na facebookových
stránkách, kde Kniha Zlín oznámila, že bude rozdávat advanced reading copies v e16

Embed kód je HTML kód pro vložení videa či flash animací na webové stránky.
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formátu (jednalo se hlavně o e-knihy Jo Nesba) a následně se přihlásili zájemci. Tato
služba se stala velmi oblíbenou, není to rozhodně ve všech nakladatelstvích standardní,
ale Kniha Zlín si své fanoušky opravdu hýčká.

3.2 Tradiční marketingové kanály
Nejdůležitější součástí prezentace nakladatelství jsou především bannery
v pražském metru, jedná se o propagaci vždy jednoho konkrétního titulu. Dále jsou to
také plakáty v jednotlivých knihkupectvích, jako například Neoluxor. Kniha Zlín si také
dobře uvědomuje důležitost nadstandardních služeb zákazníkům a pravidelně pořádá
autogramiády svých úspěšných autorů. V minulosti tak přijali pozvání do Česka třeba Jo
Nesbo nebo Simon Mawer.
S knihkupectvím Neoluxor a dalšími českými nakladateli spolupracují na velmi
oblíbené akci „Velký knižní čtvrtek“. Tato událost probíhá v říjnu, nakladatelé vyberou
to nejlepší z titulů, které chystají vydat na podzim, a vznikne tak zajímavá kolekce,
která je v tento den uvedena na pulty vybraných knihkupectví.

3.3 Pozice na knižním trhu a srovnání s konkurencí
Ačkoli má Kniha Zlín poměrně specifický ediční profil, na trhu fungují
nakladatelství, která se alespoň částečně specializují na podobná témata a žánry.

3.3.1 Jan Melvil Publishing
Toto nakladatelství vydává knihy, které se, co se týče tématu, velmi podobají
edici Tema v Kniha Zlín. Zaměřují se na publikace především o osobním rozvoji,
naučnou a částečně také dětskou literaturu. S Kniha Zlín má společnou také relativně
krátkou dobu existence, bylo založeno v roce 2007 v Brně. Co se týče přístupu
k zákazníkům, obě nakladatelství jsou velmi aktivní na sociálních sítích a pořádají pro
své fanoušky speciální soutěže.
Vzhledem ke svému velmi specifickému edičnímu profilu vydává Jan Melvil
Publishing podstatně méně titulů než Kniha Zlín, do roku 2012 jich nakladatelství
vydalo asi 20.
Stejně jako Kniha Zlín provozuje samostatné stránky jonesbo.cz, čímž si
rozšiřuje základnu fanoušků, Jan Melvil Publishing provozuje velmi oblíbený a čtený
web mitvsehotovo.cz, který se formou blogu zaměřuje právě na osobní rozvoj a
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produktivitu vlastní práce a tímto otevírá cestu a poskytuje prostor právě publikacím Jan
Melvil Publishing.
Toto nakladatelství také brzy začalo vydávat své knihy v elektronické podobě, a
to už v roce 2010, kdežto Kniha Zlín až od listopadu 2011. Patří mezi nejúspěšnější enakladatele v zemi, vydávající knihy souběžně v tiskové a elektronické podobě. Co se
týče objemů prodeje, Kniha Zlín však zůstává úspěšnější, neboť vydává ročně více knih
a její nejprodávanější tituly v e-podobě jsou také světovými bestsellery (Jo Nesbo,
Simon Mawer).
Své e-knihy navíc průběžně vylepšují a opravují případné chyby. Velké
pozitivum je také v e-shopu to, že vydané tituly jsou v režimu „vše skladem“.

3.3.2 Free time publishing
Free time publishing je první čistě elektronické vydavatelství v České republice.
Vzniklo teprve v říjnu 2011, funguje tedy něco málo přes rok. Valná většina knih nikdy
nespatřila papír a vznikla tedy originálně jako e-kniha, z tohoto důvodu Free time
publishing vydává zatím pouze české autory. Koresponduje tedy hlavně s edicí Neewit
Kniha Zlín. Na kontě má zatím 16 titulů. Velkým kladem je zajímavý a graficky
nápaditý design webových stránek.

3.3.3 Argo
Nakladatelství Argo funguje 20 let a za tu dobu si vybudovalo pevnou pozici na
českém knižním trhu. Jeho ediční profil je mnohem širší než Knihy Zlín, přesto mají
obě nakladatelství společný rys: stejně jako Kniha Zlín vydává Argo díla osvědčených
světových jmen (mezi jejich kmenové autory patří například Woody Allen, Dan Brown,
Paulo Coelho či Robert Fulghum), ale také si klade za cíl objevovat nové zajímavé
autory.
O úrovni nakladatelství svědčí také to, že řada jimi vydávané české beletrie byla
oceněna v prestižní soutěži Magnesia Litera.
Knihy nakladatelství Argo se také vyznačují specifickým a velmi nápaditým
designem, sami také tvrdí, že kladou velký důraz na kvalitní grafické a knihařské
zpracování. V tomto ohledu však pokulhává grafický design jejich webových stránek,
ve srovnání s webovými stránkami Knihy Zlín působí prezentace Arga velmi
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nepřehledně, až amatérsky. Online prezentace vydavatelství Kniha Zlín je tedy
jednoznačně lepší a zajímavější.
Ze sociálních sítí působí pouze na Facebooku, kde mají opravdu velkou
základnu fanoušků (přes 15 000 uživatelů), ale svůj potenciál nevyužívají dostatečně.
Kniha Zlín, která má konkrétně na Facebooku patnáctkrát méně fanoušků, s nimi
pracuje viditelně lépe a efektivněji, například aktivním zapojením v nejrůznějších
soutěžích a diskuzích.

3.3.4 Host
Nakladatelství Host funguje stejně jako Argo od začátku 90. let. Vydává tradičně
českou prózu a poezii začínajících i známých autorů, a také naučnou literaturu. Až
v posledních letech se začal Host orientovat také na beletrii překladovou, může se pyšnit
vydáváním knih v současnosti velmi oblíbeného Stiega Larssona nebo Muriel Barberry.
Host si také vybudoval pozici na poli literatury i díky vydávání stejnojmenného
časopisu (již od roku 1985), který si klade za cíl českou literární scénu reflektovat a
přispívat k její kultivaci.
Nakladatelství Host se snaží působit aktivně také na sociálních sítích, kromě
Twitteru má profily na stejných sítích jako Kniha Zlín (Facebook, Google+, Youtube,
Isuu). Vzhledem k dvacetileté tradici však na jmenovaných portálech oslovují pouze
nízký počet uživatelů, potenciál mají rozhodně vyšší.
Zde se nabízí srovnání právě s nakladatelstvím Argo, které na trhu působí zhruba
stejnou dobu. Zatímco Argo pracuje na Facebooku s více než 15 000 fanoušky,
nakladatelství Host jich má pouze okolo 2000, což je markantní rozdíl. Jejich
komunikace má převážně informativní charakter a nenabízí tolik prostoru pro interakce
ze strany fanoušků, jako tomu je u vydavatelství Kniha Zlín. Web nakladatelství Host je
jednoduchý, přehledný a dobře členěný.
Celkově lze říci, že co se týče komunikace se zákazníky a příznivci, vychází
z tohoto Kniha Zlín nejlépe i přes fakt, že je na českém literárním trhu nováčkem a o
přízeň na internetu tak musí bojovat tvrději.
Na druhou stranu, to, že nakladatelství Kniha Zlín vzniklo teprve před sedmi
lety, se může jevit i jako výhoda, protože nebylo svázáno jakoukoli tradicí a již od
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začátku se prezentovalo velmi moderním přístupem. Dosáhnout změny například ve
způsobu prezentace v médiích a komunikaci se zákazníky je rozhodně jednodušší
v malém nakladatelství o nízkém počtu zaměstnanců, které si svou pozici na trhu teprve
buduje.

3.4 Návrh marketingové kampaně ke konkrétnímu knižnímu
titulu
Pro návrh marketingové aktivity jsem si vybrala knihu Deníky od Keitha
Haringa, která má vyjít na jaře 2013.
Keith Haring byl jeden z nejvýznamnějších představitelů pop-art směru, který se
zasloužil mimo jiné také o rozvoj graffiti městské kultury. Spíše než na plátno totiž
vytvářel svá umělecká díla přímo na zdi domů a jiné stavby. Typickým prvkem pro
jeho tvorbu jsou jednoduché různobarevné postavy tvořící mozaiku. Rozhodla jsem se
tento zapamatovatelný a snadno rozpoznatelný prvek využít také v marketingové
aktivitě propagující jeho knihu.
Bude vytvořena samostatná webová stránka, podobně jako u propagační akce ke
knize Vesmír v tweetech. Jelikož Keith Haring proslul svým graffiti na zdech světových
velkoměst, na stránce budou fotky těchto zdí, pod kterými bude napsáno, o které město
se jedná, např. Melbourne, Berlín, New York, Amsterdam. Poslední fotkou bude stavba
v Česku, která by byla vhodným prostorem pro graffiti, např. dům na Národní třídě, na
kterém se nyní pravidelně objevuje legální graffiti. Plocha zdi by však byla bílá či
v neutrálních barvách a návštěvníci stránky by měli možnost pomocí flashové aplikace
umístit na ni libovolně jednotlivé vybrané symboly a graffiti od Keitha Haringa. Tuto
svou zeď by pak měli možnost odeslat a zařadit ji tak do soutěže.
Tři nejlepší návrhy by byly vybírány samotnými fanoušky Knihy Zlín, na
stránce by byla sekce, kde by se tyto zaslané návrhy zobrazovaly, a návštěvníci
webových stránek by tak měli možnost pro nejlepší návrh hlasovat. Byla by zde také
možnost sdílení svého návrhu do soutěže pomocí sociálních sítí Twitter a Facebook
s heslem „Namaloval jsem zeď podle Keitha Haringa, líbí se ti?“.
Motto webové stránky i soutěže by bylo „Keith Haring sice vytvořit graffiti
v Česku už nestihl, nyní máte možnost to za něj udělat vy!“ Výherci by získali knihu
Deníky Keitha Haringa a další ceny dle uvážení Knihy Zlín.
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4 Kniha Zlín v médiích
S využitím on-line elektronického mediálního archivu Newton Media jsem
analyzovala četnost zmínek ve článcích v tištěných i elektronických médiích v České
republice. Analyzované období je 1. 1. 2008—1. 12. 2012.
V roce 2008 se Kniha Zlín objevila v 94 článcích. Většina z nich jsou recenze
nebo doporučení k četbě např. v Lidových novinách, MF Dnes (tištěná i elektronická
verze idnes.cz), Hospodářských novinách, Reflexu, Respektu či kulturním týdeníku A2.
V roce 2009 jsme mohli najít zmínku o Knize Zlín ve 134 článcích. Znovu je
většina článků doporučením k četbě či recenze. Můžeme však postupně pozorovat, že o
některých titulech se píše výrazně více. Mezi tituly, které jsou v článcích zmiňovány
nejvíce, je Moje první sebevražda od Jerzyho Pilche a v posledních třech měsících roku
2009 je to kniha Skleněný pokoj od Simona Mawera, která patří celkově k vůbec
nejúspěšnějším vydaným knihám nakladatelství. Pro česká média a vůbec čtenáře je
také tento světový bestseller, který byl dokonce nominován na jednu z nejprestižnějších
knižních cen Man Booker Prize, zajímavý tím, že se odehrává v brněnské vile
Tugendhat.
V roce 2010 se nakladatelství Kniha Zlín vyskytlo ve 205 článcích. Lokace
článků zůstává z velké části stejná jako v minulých letech, lze si však všimnout, že
jeden totožný článek vycházel v mutacích regionálních týdeníků (je jich 27)
nakladatelství Vltava-Labe Press, a.s., a tak značně zvýšil počet celkových zmínek
v médiích. Se zvyšováním povědomí o nakladatelství a jeho popularity se můžeme
setkat také s občasnými rozhovory s Markem Turňou, zakladatelem nakladatelství, nebo
také články, které na existenci nakladatelství poukazují s doporučením konkrétních
vydaných titulů. Velmi četné jsou zmínky o titulech z v tomto roce vzniklé edice Tema,
např. Kvantová teorie nikoho nezabije od Marcuse Chowna či Jak prodat vycpaného
žraloka (za 12 milionů dolarů) Dona Thompsona.
Na konci roku můžeme opět najít četné zmínky o Simonu Mawerovi a jeho
další vydané knize v nakladatelství, Mendelův trpaslík, která navazuje na úspěch
Skleněného pokoje. Poprvé se také Kniha Zlín objevuje v žebříčcích nejprodávanějších
knih v Literárních novinách a Babylonu, a to s tituly Jak prodat vycpaného žraloka (za
12 milionů dolarů), Kvantová teorie nikoho nezabije a Mendelův trpaslík.
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V roce 2011 můžeme pozorovat zmínky o Knize Zlín ve 342 článcích. Objevují
se hlavně v informacích o knižních novinkách a samozřejmě také recenzích. Ty odráží
nejúspěšnější vydané tituly tohoto roku, stále se hodně hovoří o knihách z nově vzniklé
edice Tema, hlavně o filozofických knihách Alaina de Bottona. Dále také o velmi
úspěšném titulu Klec pro majáky Mika Perryho. Jedná se totiž o intimní zpověď na
kontroverzní téma. I přes cizokrajně znějící jméno se jedná o osobní zpověď českého
muže, který se narodil v těle ženy. V dubnu se dostává do prodeje první v Česku vydaná
kniha populárního Jo Nesba, Nemesis. V médiích jej často srovnávají s knižní trilogií
Milénium Stiega Larssona a Jo Nesbo si jako další severský spisovatel postupně získává
velkou pozornost českého publika. Od této chvíle se píše o Knize Zlín ve většině článků
v souvislosti právě s titulem Nemesis a Pentagram, který následně vyšel v říjnu. Obě
knihy se skvěle umisťují v žebříčcích prodeje, o čemž informují Literární noviny.
Několik zmínek můžeme najít také v regionálním tisku, který se chlubí úspěchy
nakladatelství; píše o titulech, které Kniha Zlín vydává a týkají se zlínského regionu a
baťovské tematiky. Dále je také nakladatelství zmiňováno v souvislosti s kavárnou a
knihkupectvím Loft 577, kterou krátce provozoval právě zakladatel nakladatelství,
Marek Turňa.
V roce 2012 se Kniha Zlín objevila v 609 článcích. Tento počet byl však
monitorován do 1. 12. a určitě ještě naroste, jelikož v předvánočním čase je vždy
vydávána spousta článků s knižními tipy na Vánoce. V březnu vyšel další díl ze série
případů Harryho Holea, Spasitel od Jo Nesba, a tak se psalo v drtivé většině článků
právě na toto téma, což bylo ještě umocněno tím, že Jo Nesbo se vydal v dubnu na
autogramiádu přímo do Prahy, kterou Kniha Zlín zorganizovala. Tato kniha se dobře
umisťuje v žebříčcích nejprodávanějších knih, jako její předchůdkyně. Jelikož od dubna
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nejprodávanějších e-knih, odkryl tak novinářům a širší veřejnosti dosud neznámá data
úspěchů prodejnosti e-knih a lze od té doby pozorovat, že se o nakladatelství Kniha Zlín
od té doby psalo hodně právě v souvislosti s nimi, jelikož se detektivky od Jo Nesba
pravidelně každý měsíc v tomto žebříčku umisťovaly. K e-knihám se také vyjadřuje
v mnohých článcích Olga Biernátová, která je má mimo jiné v Knize Zlín na starosti.
V říjnu byla vydána pátá kniha Jo Nesba, Sněhulák, která od začátku bourá rekordy
prodejů. Zmiňuje se o ní také v kontextu s oblíbenou akcí Velký knižní čtvrtek, do které
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ji Kniha Zlín nasadila, což ještě podpořilo už i tak vysokou prodejnost tohoto titulu jak
na poli papírových, tak e-knih.
V Grafu č. 13 je shrnut vývoj počtu zmínek o Knize Zlín v médiích během let
2008 až 2012. Růst článků, ve kterých je Kniha Zlín zmíněná, exponenciálně roste.
Vysoký nárůst během let 2011 - 2012 jsme mohli zaznamenat právě díky začátku
prodeje e-knih a vydávání děl Jo Nesba.

Graf č. 13: Počet zmínek o Knize Zlín v médiích (1. 1. 2008 - 1. 12. 2012)

Zdroj: Vlastní.
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Závěr
Nakladatelství Kniha Zlín sice vzniklo před osmi lety, ale co se týče vydávání
titulů ve větším než zanedbatelném množství, činné je teprve čtyři roky. Za tuto krátkou
dobu si však stihlo vytvořit pevnou základnu fanoušků, a to díky specifickému přístupu.
Kniha Zlín vedle tradičních marketingových kanálů (bannery v pražském metru, plakáty
v knihkupectvích, beseda s autory) vsadila na interaktivní marketing. Nakladatelství ve
velké míře pracuje s internetem a sociálními sítěmi. Má vlastní profil na Twitteru,
Facebooku a dokonce i na Issuu a serveru Youtube.com, kde publikuje rozhovory
s autory a trailery na knihy. Schopnost pracovat se zákazníky v interaktivním prostředí,
přinesla nakladatelství také nominaci v prestižní anketě Křišťálová lupa, také Knihu
Zlín odlišuje od ostatních nakladatelských subjektů na českém trhu jako je Argo, Host
nebo Jan Melvil Publishing.
Těmito cestami pak Kniha Zlín prezentuje produkty svého edičního portfolia.
Hned od začátku své existence začalo vydavatelství členit své tituly do pěti edic: Fleet,
Neewit, Tema, Track a Walt. Edice Fleet představuje úspěšné autory a představitele
evropské či světové literatury. Ambicí edice Neewit je mapovat mladou evropskou
literaturu především z oblastí směrem na východ, ale i jih od českých hranic. Většina
z těchto knih je vydávána za podpory různých grantů, neprodávají se totiž ve velkém
množství výtisků. Edice Tema se věnuje literatuře faktu a seznamuje český knižní trh
s autory, kteří jsou v současnosti uznávaní a populární v oblasti tzv. non-fiction
literatury. Společným cílem knih z edice Tema je podat fakta z oblasti vědy takovým
způsobem, aby byla srozumitelná i laikovi. Edice Track seznamuje čtenáře s autory,
kteří jsou sice úspěšní, ale jen na území země, z níž pocházejí. A edice Walt se
zaměřuje na poezii jak českých, tak zahraničních autorů. Patří do ní též díla
regionálního charakteru, především knihy o rodině Baťů.
Kniha Zlín sestavuje ediční plány pro každý rok na základě pravidelného
monitorování světového tisku a serverů souvisejících s knihami. O většině vydaných
knih je rozhodnuto na různých světových knižních veletrzích jako je například London
Bookfare nebo Frankfurter Buchmesse.
I přes specifický ediční profil se Knize Zlín podařilo oslovit za krátkou dobu
poměrně velkou skupinu zákazníků, a to také díky svému postoji k moderním
technologiím, které na trh přinesly e-knihy a čtečky. Kniha Zlín se do tohoto procesu
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poměrně brzy zapojila a reagovala na poptávku, což brzy přineslo výsledky. Její e-knihy
se pravidelně umisťují na čelních místech prodejů. Jsou to však také knihy klasické,
papírové, které slaví velké úspěchy, zvlášť ty z edice Fleet (především autora Jo Nesba)
a Tema. Kniha Zlín se tak stala známým pojmem a významným hráčem na českém
knižním trhu, i když vydává průměrně jen 35 knižních titulů ročně a v budoucnu si chce
status malého nakladatelství, které však pečlivě vybírá kvalitní tituly k vydání,
zachovat.
Do této filosofie zapadá i vydávání mladých, nepříliš známých autorů. S jejich
tituly Kniha Zlín přichází v momentech, kdy na jejich vydání získá prostředky z prodejů
zavedených autorů jako je Jo Nesbo či Simon Mawer (jejichž knihy se ročně prodávají
v tisícovkách kusů). Tito autoři zažili svou slávu především během posledních let a je
otázkou, zda jim i čtenáři v budoucnu zachovají přízeň. Budoucnost Knihy Zlín tedy
bude nejspíš záviset na tom, zda dokáže představit českému čtenářskému publiku
podobně úspěšné autory, aniž by se výrazně odklonila od svého edičního profilu,
případně zda některý z aktuálně vydávaných autorů jedenkrát zaujme pozice například
zmiňovaného Jo Nesba.
Český knižní trh nabízí celou řadu témat, jejichž zpracování formou bakalářské
či magisterské diplomové práce by znamenalo další příspěvek na cestě k pochopení
aktuálních trendů v této specifické mediální oblasti. Tato bakalářská práce je jedním
z těchto příspěvků a snad může sloužit i jako inspirace k dalším vstupům na pole
zkoumání českého knižního trhu.
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Summary
Kniha Zlín Publishing was founded just eight years ago but publishing actively
bigger amounts of books is last four years. In this relatively short period of time Kniha
Zlín created wide fanbase thanks to its unique approach to customers which Olga
Biernátová, the responsible for e-books and online marketing in Kniha Zlín Publishing,
describe with words „we would do anything for our customer“. This approach seems to
be highly effective because they are becoming more well-known to the wider public and
in 2012 Kniha Zlín was nominated in Křišťálová lupa awards for its work with
customers.
Despite its very specific edition profile, Kniha Zlín suceeded to attract very wide
group of customers in relatively short amount of time, also thanks to its approach to
modern technologies that carried e-books and e-readers to the market. Kniha Zlín
became part of this proces very soon and reacted to the demand. This led to the success
because its e-books placed soon in the ranking of the best selling e-books. Not just ebooks but also paper books are very popular and have a great success, particulary those
from editions Fleet and Tema. Kniha Zlín became an important term in Czech book
world, even producing just 35 book titles a year in average. In the future Kniha Zlín
wants to keep its status of a small publisher which carefully selects quality titles for
release.
However, it is necessary to say that Kniha Zlín is profitable mostly thanks to
famous authors like Jo Nesbo and Simon Mawer whose books are sold in thousands of
pieces every year. These authors have become quite famous recently and question is
whether the readers will be interested in them in following years or not. Therefore the
future of Kniha Zlín will possibly depend on the ability to introduce other interesting
and popular authors without changing dramatically its edition profile.
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Přílohy
Rozhovor s Markem Turňou, majitelem nakladatelství Kniha Zlín
Co vás vedlo k založení vlastního nakladatelství?
MT: Kupoval jsem si knížky slovenského vydavatelství Drewo a srd. Líbil se mi jejich
ediční plán a napadlo mě, že by nebylo špatné vydat některé jejich knihy také v Česku.
Jejich knihy jsme začali vydávat přeložené do češtiny v roce 2004, jednalo se však jen o
pár titulů. Do roku 2008 tak bylo nakladatelství spíše mým koníčkem. To se změnilo
v roce 2009, kdy jsme vydali zlomový titul Skleněný pokoj.
Jak vybíráte knihy k vydání?
MT: Čtu světový tisk a internetové servery s knihami související. To je samozřejmost
pro základní orientaci v branži. Zhruba 60% vydaných knih vznikne z kontaktů na
světových knižních veletrzích, například. London Bookfare nebo Frankfurter
Buchmesse. Majitelé autorských práv mi zde představí svůj aktuální katalog a já dávám
šanci tomu, co mě na první pohled zaujme.
Jakým směrem směřujete své marketingové aktivity?
MT: Rád bych řekl, že jsme si vždy zakládali na neplaceném PR. Naše knihy sklízely
úspěchy v recenzích MF Dnes, Hospodářských novin, kulturním čtrnáctideníku A2
nebo Reflexu, kde se psalo ročně průměrně o 12-13 našich titulech. Nyní máme s médii
barterové dohody, kdy jim poskytujeme knihy oplátkou za zmínku o nás, ale neplatíme
jim. Placené reklamy máme asi jen v pražském metru a knihkupectvích.
Chcete po úspěchu vašich knih v budoucnu zvýšit počet vydaných titulů ročně?
MT: Rozhodně ne. V minulém roce vyšlo asi 45 titulů, což byl pro mě osobně takový
strop. Každou knihu, kterou vydám, si chci přečíst a v této rovině to chci také i nadále
udržet. Chci zkrátka mít ponětí o tom, co vlastně vydávám. Ideální číslo je pro mě asi
35 vydaných titulů.
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