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Podle Vydavatelské roãenky (·uppan Nenkan)
z roku 2009 existují v Japonsku témûﬁ ãtyﬁi
tisícovky vydavatelství – pﬁesnû 3 979,
pﬁiãemÏ tﬁi ãtvrtiny z nich, 3 057, pÛsobí
v Tokiu. Polovinu z celkového poãtu (2 085)
tvoﬁí malé firmy do deseti zamûstnancÛ,
ãtvrtinu (921) spoleãnosti od 11
do 50 zamûstnancÛ a 37 spoleãností má více
neÏ tisícovku zamûstnancÛ. Pût set
hlavních vydavatelÛ, tedy asi osmina,
má 86,4% podíl na celkovém obratu.
Naprostá vût‰ina velk˘ch spoleãností
je v soukrom˘ch rukou a nevydává veﬁejnû
obchodovatelné akcie. Vût‰ina z nich byla
zaloÏena jako ãasopisecká vydavatelství,
a teprve po úspûchu na tomto trhu se pustila
i do vydávání knih. Z toho plyne, Ïe velcí
japon‰tí kniÏní nakladatelé jsou obvykle
aktivní i na ãasopiseckém trhu.
Distribuce Existuje zde kolem ‰edesáti
kniÏních distributorÛ (velkoobchodÛ),
polovina z nich je sdruÏena v Japonském
sdruÏení distributorÛ publikací (Japan
Publication Wholesalers Association).
Zmínûn˘mi ‰edesáti velkoobchody
je distribuováno od nakladatelÛ knihkupcÛm
a prodejcÛm tisku pﬁes 98 % v‰ech knih
a ãasopisÛ.

V Japonsku platí pevné ceny nov˘ch knih
a ãasopisÛ pro v‰echny distributory, ti zároveÀ
mohou neprodané v˘tisky vydavateli vrátit. Pro
knihy pﬁitom existují tﬁi reÏimy: jeden je urãen
pro nové knihy a reprinty, které se stahují
z trhu zhruba po ãtvrtroce (105 dnech).
Dlouhodobé smlouvy platí zejména pro knihy
na „sezónní témata“. Jsou prodávány ‰est
mûsícÛ, na rozdíl od pﬁedchozí skupiny ale
poté nejsou vraceny vydavatelÛm, n˘brÏ jdou
do v˘prodeje. Tzv. obvyklá depozita jsou roãní
a platí pro knihy, které drÏí ve sv˘ch vlastních
skladech sami vydavatelé, z nichÏ dodávají
v˘tisky na pult ihned po vyprodání. Tyto
dohody se obvykle uzavírají na jeden rok.
Pokud jde o ãasopisy, t˘deníky jsou prodávány
45 dnÛ a mûsíãníky 60 dnÛ, poté jsou
stahovány z trhu. Existují i knihy na zvlá‰tní
objednávku a nevratné knihy (edice „de luxe“,
lékaﬁské a dovozové knihy apod.). Obecnû ãiní
marÏe kolem 20 % pro koneãného prodejce
a 8 % pro distributora – zejména u koneãn˘ch
prodejcÛ je tedy v Japonsku oproti ãeskému
trhu jen zhruba poloviãní.
V˘razn˘ pokles trhu Posledních nûkolik let
objem japonského vydavatelského trhu klesal,
a v roce 2009 se pád je‰tû prohloubil. Podle
V˘zkumného institutu pro publikace
(vlastnûného Celojaponsk˘m sdruÏením
ãasopiseck˘ch a kniÏních vydavatelÛ
a redaktorÛ), ãinil v tomto roce objem prodeje
v‰ech publikací – mínûno knih a ãasopisÛ –
zhruba 1 935,6 miliardy jenÛ, coÏ bylo o 4 %
ménû neÏ o rok dﬁíve. Po pûtiletém pádu se
toto ãíslo dostalo poprvé od roku 1988 pod dvû
miliardy jenÛ. Knih se prodalo 717,8 milionu
v˘tiskÛ za 849 miliard jenÛ (pokles o 4,5 %),
zhruba stejnû jako pﬁed dvaceti lety, coÏ
znamená pokles 244 miliard jenÛ oproti
vrcholu prodeje v roce 1996. V roce 2009
se navíc trh propadl nejvíce za deset let. Pouze
u dvou knih pﬁekroãil prodej milion v˘tiskÛ
(v roce 2008 ‰lo o sedm titulÛ). PrÛmûrná cena
za v˘tisk ãinila 1 123 jenÛ (pokles o 0,2 %)
a mnoÏství vrácen˘ch v˘tiskÛ, tedy remitenda,
se zv˘‰ilo jiÏ tﬁetí rok za sebou o 0,5 %
na 40,6 %. Jde o druh˘ nejhor‰í v˘sledek
od roku 1998, kdy ‰lo o 41 %.
Pokud jde o ãasopisy, t˘deníkÛ a mûsíãníkÛ
se prodalo za 1 bilion a 86,4 miliard jenÛ
(pokles o 4 %), a klesal jiÏ dvanáct˘ rok. Prodej
mûsíãníkÛ dosáhl 844,5 miliardy jenÛ (pokles
o 3,2 %) a t˘deníkÛ 242 miliardy jenÛ (pokles
o 6 %), t˘deníky se propadly tedy dvojnásobnû
oproti mûsíãníkÛm. Prodaly se celkem
2 miliardy 269,74 milionu v˘tiskÛ t˘deníkÛ
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a mûsíãníkÛ. ·lo o 1 miliardu 516,3 milionu
mûsíãníkÛ (pokles o 7 %) a 753,4 milionÛ
t˘deníkÛ (pokles o 9 %).
PrÛmûrná cena za ãasopiseck˘ v˘tisk vzrostla
o 3 % na 495 jenÛ, prodejní cenu zv˘‰ilo pﬁes
250 ãasopisÛ. Nov˘ch a obnoven˘ch titulÛ
se objevilo 135 (v pﬁedchozím roce 177),
ale Ïádn˘ z nich se nestal naprost˘m trhákem.
Zastaveno bylo 189 titulÛ (v pﬁedchozím roce
186), mezi nimi i Marie Claire (Hachette
FudÏingaho), Mûsíãník Gendai (Kodan‰a)
a Mamy (·ogakukan), v‰echny ve své dobû
se znaãn˘m renomé. Nejzdravûj‰ím ãasopisem
byla Sladká (TakaradÏima‰a), která loni v lednu
prodala uÏ 1,05 milionu v˘tiskÛ a je zamûﬁena
na Ïeny ve vûku 25 – 40 let.
Knihkupectví V Japonsku existuje kolem
15 000 knihkupectví, více neÏ tﬁetina z nich
(5 809) je ãleny Japonského sdruÏení
knihkupcÛ (Japan Booksellers Association).
Vût‰ina knihkupectví disponuje prodejní
plochou mezi 50 a 100 m2.
Kromû toho ale v Japonsku stále roste poãet
maloobchodních prodejních míst a stánkÛ,
prodávajících zejména ãasopisy, comicsy
a broÏované knihy – paperbacky. Je jich jiÏ
kolem 44 000. Jejich obrat ãiní kolem
400 miliard jenÛ, coÏ pﬁedstavuje necelou
pûtinu celkového prodeje v‰ech knih
a ãasopisÛ v Japonsku.
Velká knihkupectví Junkudo, Maruzen
a Bunkjódo, druhé, tﬁetí a páté v prodeji, patﬁí
do impéria tiskárny Dai Nippon Printing. Jejich
celkov˘ prodej ãinil 110 miliard jenÛ. Mnoho
knihkupectví ov‰em bojuje o Ïivot a platy
knihkupcÛ nejsou vysoké. Ceny knih v pevné
vazbû jsou dvaapÛlkrát aÏ tﬁikrát vy‰‰í neÏ
paperbacky (bunko). Je pomûrnû obtíÏné
objednat si zaslání jednotlivého v˘tisku
ãasopisu, obvykle je vyÏadováno pÛlroãní
ãi roãní pﬁedplatné.
Na druhé stranû knihkupectví prodávající
zlevnûné knihy, jako je napﬁíklad Book Off,
zvy‰ují obrat i zisk. Pokud jde o virtuální
knihkupectví na internetu, loni v únoru byla
tûmi hlavními Amazon Japan, bkl, Book
Service, Junkudo Bookweb a Knihkupectví
Kinokunija. V dubnu 2009 vytvoﬁilo
21 spoleãností Japonské sdruÏení
elektronického vydávání (Japan Electronic
Publishing Association), která se má vûnovat
také v˘zkumÛm v této oblasti a rovnûÏ ãelit
projektu Google Books.
Podle spoleãnosti Tohan, jednoho ze dvou
nejvût‰ích kniÏních distributorÛ, byl nejvût‰ím
bestsellerem v roce 2009 román i u nás
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známého Haruki Murakamiho IQ 84
(nakladatelství ·inão‰a), jejich dvou dílÛ
se dohromady prodalo 2,24 milionu v˘tiskÛ.
Na druhém místû byla publikace ObtíÏnû
ãitelné japonské znaky od Deguãiho Munekazu
(nakladatelství Futami ·obo), prodalo
se 1,06 milionu v˘tiskÛ. Koneãnû na tﬁetím
místû byl PrÛvodce hráãe RPG hrou Dragon
Quest (nakladatelství ·uej‰a) s 820 000
prodan˘mi v˘tisky.
Manga Pokud jde o specificky japonsk˘ Ïánr,
seriálové comicsy manga, k dispozici jsou
zatím jen údaje za rok 2008. V tomto roce
dosáhl prodej mang obratu 237,2 miliardy jenÛ
(pokles o 5 %), prodalo se 478,47 milionu
v˘tiskÛ (pokles o 7,6 %). ·lo jiÏ o tﬁetí pokles
za sebou. Na druhé stranû vy‰lo 12 048 nov˘ch
titulÛ, coÏ je o 6 % více neÏ o rok dﬁíve.
Zatímco klasické mangy jsou prodávány
i v knihkupectvích, levné a kapesní manga
edice najdete jen v ãasopiseck˘ch stáncích
a maloobchodû.
Manga ãasopisÛ se prodalo 669 milionu
v˘tiskÛ, z toho 272 milionÛ mûsíãníkÛ
a 397 milionÛ t˘deníkÛ. Obrat jejich prodeje
ãinil 211 miliard, o 4,2 % ménû neÏ o rok dﬁíve
(manga mûsíãníkÛ se prodalo za 107,8 miliard
jenÛ a manga t˘deníkÛ za 103,3 miliardy jenÛ).
Trh prodeje mang v digitální podobû se kaÏd˘
rok zdvojnásobuje, v roce 2008 ãinil 35 miliard
jenÛ, více neÏ desetinásobek prodeje z roku
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2005. Urãeny jsou zejména pro mobilní
telefony (objem trhu mang pro poãítaãe naopak
klesá): 70 – 80 % zákaznictva tvoﬁí Ïeny
ve vûku 18 – 30 let, protoÏe nerady kupují
v obchodech mangu se sexuálním obsahem
a dávají pﬁednost jejímu doruãování na displej
svého mobilního telefonu.
Dal‰í specifika, dovozy a pﬁeklady Knihy
ze zahraniãí jsou v Japonsku prodávány
ve specializovan˘ch knihkupectvích ve velk˘ch
mûstech nebo ve velk˘ch hotelech. Témûﬁ
v‰ichni dovozci knih, kter˘ch je asi sedm
desítek, jsou sdruÏení v Japonském sdruÏení
mezinárodních publikací. V roce 2009 ãinil
objem prodej zahraniãních publikací
v Japonsku 34 miliard jenÛ (kolem 70 % z nich
tvoﬁí knihy a ãasopisy v angliãtinû). Asi ãtyﬁi
pûtiny dovozu tvoﬁí akademické publikace.
Pokud jde o pﬁekladové tituly, pﬁedstavují asi
desetinu trhu a tﬁi ãtvrtiny z nich tvoﬁí tituly
pﬁeloÏené z angliãtiny. V Tokiu se koná
mezinárodní kniÏní veletrh TIBF, pﬁedloÀsk˘
nav‰tívilo 64 844 lidí, o 5,6 % více neÏ o rok
dﬁíve, a úãastnilo se jej 766 vystavovatelÛ.
Zahraniãních náv‰tûvníkÛ bylo jen nûkolik
procent.
K nov˘m ãíslÛm z japonského trhu se vrátíme
aÏ po kvûtnovém praÏském veletrhu Svût
knihy, na nûmÏ bude jiÏ k dispozici aktuální
vydání zmínûné roãenky. ×
Miroslav Doãkal

Kulat˘ stÛl

O personalizaci tiskovin #3

V tomto ãísle otiskujeme poslední ãást
záznamu diskuse u kulatého stolu na téma
„personalizace tiskovin“, k nûmuÏ se koncem
prosince v redakci Typografie se‰li pﬁední
ãe‰tí polygrafiãtí odborníci. PﬁipomeÀme,
Ïe ‰lo o Václava ·am‰u ze spoleãnosti Digitisk
(certifikovaného prodejce Xeikonu pro âR
a SR), prodejního a marketingového manaÏera
evropsk˘ch operací spoleãnosti Copy General
International Martina Hofmeistra, ﬁeditele
pro rozvoj a informatiku spoleãnosti Aktina
kontakt Ing. Michale Kurze, softwarového
analytika spoleãnosti Xerox Czech Republic
Martina ·aÀka, produktového manaÏera
PP/DP spoleãnosti Océ-Czech Republic
Martina Kﬁikavu a ﬁeditele praÏské tiskárny
Tercie Milana Mar‰a, kter˘ celou diskusi
rovnûÏ moderoval.
Kapacita, rychlost a odvaha
Kﬁikava: Druhá stránka vûci je, Ïe v okamÏiku,
kdy se ãlovûk snaÏí vyargumentovat v˘hody
nebo moÏné pﬁínosy digitálního tisku nûkomu,
kdo funguje tímhle zpÛsobem – Ïe ani neví, jak
dlouho trvá pﬁíprava, Ïe aÏ to uschne
a podobnû – tak jemu prostû nevyãíslíte jeho
náklady, respektive on si nevyãíslí své náklady
a pak je ta diskuze stra‰nû tûÏká.
Mar‰o: On má nûjak˘ svÛj zisk, to je jasné,
a jemu to staãí. On nic nebuduje, jako kdyby
ten svût, co bude, ho vÛbec nezajímal. Jde také

o to, jak jste ﬁíkal, aÏ tady bude více lidí, kteﬁí
se na personalizaci vrhnou, pak se pﬁístup
tûchto lidí moÏná zmûní. JenÏe aby nûkdo mohl
dûlat tu personalizaci na vysoké úrovni
a vydûlával peníze, tak uÏ musí teì
ne trénovat, ale musí databáze nebo vÛbec
celou svou nabídku, svÛj byznys prakticky
dûlat, pak uÏ do toho nenaskoãí.
·am‰a: Jde také o to, Ïe tiskárny se snaÏí
ãasto dûlat v‰echno. Vidûl jsem úspû‰né
projekty, kdy nûkdo zaloÏil tiskárnu, která
se soustﬁedila jen na velice malou ãást
polygrafie a svojí produkci neprodávala
zákazníkÛm, ale tiskárnám v okolí. ¤íkali jim:
kdyÏ k vám pﬁijde tahle zakázka, tak na ni
nemáte, vût‰inou to dûláte pracnû. Tak ji
pﬁineste k nám a my vám to udûláme
a budeme dûlat jenom pro vás, podepí‰eme
s vámi smlouvu a toho zákazníka vám
nebudeme brát. ProtoÏe to je problém –
nûkteﬁí majitelé tiskáren jsou úplní sbûratelé,
pﬁijdete do haly, jsou v ní desítky rÛzn˘ch
zaﬁízení a ta stojí. ¤eknou vám: na tomhle
dûláme tohle a to dûláme jednou t˘dnû.
Pak vezmou jin˘ stroj, tam uÏ je to lep‰í,
to je jedna smûna dennû, ale stejnû je to málo,
AÏ nûkdo zaãne brát efektivitu zakázky
váÏnû…
Mar‰o: Tiskárna by nemûla vzít zakázku,
na kterou termínovû nebo kapacitnû nestaãí.
Zji‰Èuji, Ïe lidé seberou cokoliv a potom
si myslí, Ïe to funguje. JestliÏe mám na to ‰est
hodin, tak to pﬁece vÛbec nemÛÏu vzít na ofset,
nejsem blázen.
Hofmeister: JenÏe to je ten servis zákazníkÛm.
Tiskárna to dodá pozdû, takÏe uÏ by za ní
pﬁí‰tû nemûl zákazník jít. JenÏe tiskárna, která
dodá pozdû, jim to dá za super cenu, je‰tû jim
dá slevu, takÏe oni pÛjdou zase za nimi a zase
to bude pozdû. Vy to musíte mít draÏ‰í,
protoÏe to nûco stojí, protoÏe tam máte tﬁeba
více lidí, termíny jsou napjaté a nepÛjdete
dolÛ, protoÏe na konci musíte mít zisk. TakÏe
to je vûc zákazníkÛ v tuto chvíli, jak se
rozhodnou, jestli pro kvalitu nebo pro nízkou
cenu.
·am‰a: Pak je tady je‰tû jedno zlo, které jsme
je‰tû nezmínili, a to jsou dotace. Toto je mal˘
trh, kter˘ neabsorbuje v‰echno. Pﬁijdete
k tiskaﬁi, on tam sedí úplnû zoufale a ﬁíká:
Teì mi tady zákazník, kterého mám deset let,
vzal zakázku, dostal konkurenãní nabídku,
která je pod m˘mi náklady. A ta nabídka
je od tiskárny, která má stroje za dotaci.
Mar‰o: KdyÏ jste z regionu, tak to je‰tû
pﬁekousnete, ale hor‰í je, kdyÏ vám zakázku

z Prahy odvezou tﬁeba do Mostu do takto
dotované tiskárny. V Mostû jsem rychleji neÏ
vy ve Stra‰nicích, tam dostanou dotaci
nezamûstnaní, tady seberou zakázku a proti
tomu nemÛÏete bojovat. Pﬁipadá mi,
Ïe to zaãíná tro‰iãku vybublávat. Teì odskoãím
od polygrafie, jak se to teì mele v hokeji
a ve fotbale, jak jsou zadluÏené kluby
a podobnû, a jak jsme se bavili o tiskárnách,
Ïe neznají svoje náklady, tak mám dojem,
Ïe ta zadluÏenost tiskáren musí nûjak
dopadnout. KdyÏ koukám na internet
na nabídky star‰ích strojÛ, tak poznávám
tiskárny.
·am‰a: Ty platí jenom tûm, co dodávají papír.
Mar‰o: TakÏe bude docela veselé, co se bude
dít. MoÏná nám to pomÛÏe k té personalizaci.
·anûk: K personalizaci opravdu pomÛÏe to,
aÏ se tady najde nûkdo, kdo to rozjede
ve velkém a bude první, podle m˘ch
zku‰eností. V âechách, nevím proã, nikdo
nechce b˘t první.
V‰ichni ﬁíkají: a kde uÏ to máte, kde
to funguje a my se na to podíváme. A je úplnû
jedno, jestli je taháte po svûtû nebo s nimi
diskutujete doma, nikdo z nich nechce b˘t
první. To je velk˘ rozdíl od zahraniãí, tam
kdyÏ pﬁijedete a ﬁeknete jim: takhle a takhle
to funguje, odpoví: aha, tak takhle bychom
to mohli dûlat. Byl jsem na jedné konferenci,
mluvili tam lidé opravdu z praxe a z celého
svûta. Sedûl jsem se tﬁemi lidmi z rÛzn˘ch
tiskáren od nás a byl tam ãlovûk, kter˘
do toho vzná‰el své informace, jak to dûlá
a jak by to mohl dûlat. A víte, co se stalo?
Byl jsem z toho aÏ v ‰oku. Velká ãást publika
vnímala a ptala se na to, co, jak, proã tohle
to a támhle to. A ãe‰tí tiskaﬁí, kteﬁí tam
sedûli se mnou, sami od sebe pﬁicházeli na to,
proã by to nemûlo jít! To bylo fantastické,
v‰ichni ostatní se tam snaÏili o my‰lenku, jak
to udûlat, ale oni ne aby diskutovali jak
to udûlat, ale proã by to nemûlo fungovat.
Obrácen˘ pﬁístup.
Kﬁikava: To souvisí s národní mentalitou.
Transpromo a databáze
Hofmeister: Jenom takovou malou poznámku.
Spí‰ se tady bavíme o technice, k ãemu je,
potom o datech a pak o tom, jak se ta technika
vyuÏívá k nûjak˘m vûcem. O ãem jsme
se nebavili, bylo transpromo, tedy plnobarevné
tisky transakãních dat. Teì zaÏívají obrovsk˘
boom. Tak rok, dva pﬁicházejí firmy s tím,
Ïe i technologicky to jde, ve Spojen˘ch státech
je ten boom uÏ 3-4 roky, od doby, kdy se tam
sníÏilo po‰tovné. CoÏ nás moÏná také ãeká.

