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Tiskárna a vydavatelství OFTIS

Petra Mikulecká

Naše již tradiční putování za známými i méně známými nakladateli se tentokrát zastaví na soutoku řek Tiché Orlice a 

Třebovky v okresním městě Ústí nad Orlicí. Zde sídlí Tiskárna a vydavatelství OFTIS, o kterém budeme v tomto čísle mluvit a 

jehož ředitele Ing. Karla Kábrta budeme zpovídat. 

Ale nejdříve pár vět o nakladatelství. První knížkou tohoto původně pouze regionálního nakladatelství byly v roce 1992 

Podorlické pověsti od autora PhDr. Josefa Tříšky. Podorlickou tematikou se zabývalo i mnoho dalších knížek, které zde byly 

vydány. Dnes však již přesáhly regionální rámec a na své si přijdou i čtenáři z jiných koutů země. 

Žánrově je nakladatelství pestré. Pomocí internetového obchodu (jenž je přístupný na adrese: 

http://www.oftis.cz/index.php/cs/internetovy-obchod) je možné si vybírat z beletrie, literatury faktu, historie, místopisu, 

přírodovědecké literatury nebo poezie. A díky vydávaným pohádkám je zde myšleno i na děti.

Vydavatelství se ovšem neomezuje pouze na knihy, ale orientuje se například i na kalendáře (i zakázkové), 

pohlednice, betlémy, vánoční a novoroční přání nebo na tiskoviny pro školy či úřady. Podle tabulky nejprodávanějšího zboží, 

která je uvedena na webových stránkách vydavatelství, v prodeji vedou blahopřání k jubileu, na druhém místě jsou bianco 

vysvědčení a bronzovou medaili si odnáší žákovské knížky. Z pohledu knihovníka si můžeme pouze povzdechnout, že 

klasická kniha se v první pětce neobjevila ani jedna.

Pokud navštívíte webové stránky nakladatelství, dočtete se tam spoustu věcí. Proto jsem se pokusila panu řediteli 

Kábrtovi položit i takové otázky, které by vedly k informacím, jež přece jenom na „netu“ nejsou.    

Původně jste začínali jako tiskárna, kterou jste v roce 1992 rozšířili o vydavatelství. Byl to váš záměr od začátku, nebo 
vás k vydavatelské činnosti přivedly okolnosti?
Při založení tiskárny nás vydavatelská činnost nenapadala. Impulsem byla návštěva PhDr. Josefa Tříšky s knihou Podorlické 

pověsti.

Náš zpravodaj je určen především knihovnám v celé ČR. Co všechno může vaše vydavatelství knihovnám nabídnout?
Asi co je nejdůležitější v této době, je sleva při nákupu našich knih, která činí 30 %. Dále nabízíme spolupráci při vydání 

knížky. Již nás takto oslovilo několik knihoven a některé záměry jsme společně realizovali. Jde o to, že mezi vytištěnou (v 

jakékoliv tiskárně) a vydanou knihou je podstatný rozdíl.

Vy jste známí jako regionální vydavatelství, ale všimla jsem si, že na internetových stránkách píšete, že jste regionální 
tematiku už přesáhli. Jak to s vámi tedy je? 
Ano, stále se prezentujeme jako regionální vydavatelství. Regionem jsou východní Čechy (od Krkonoš po Králický Sněžník). 

Takže knížka, autor nebo obsah se týkají regionu. Ale jak se říká, výjimka potvrzuje pravidlo. Zvláště v posledních letech, kdy 

vydáváme knihy vlastním nákladem autora (poezie) nebo organizace či spolku.

Prodáváte přes internet, což je v dnešní době velké plus, ale máte i vlastní specializované obchody? 
Vlastní obchod máme pouze v sídle firmy v Ústí nad Orlicí. Ovšem knihy dodáváme do celostátních distribucí, jako jsou 

KOSMAS a PEMIC. Knihy lze objednat i dopisem či telefonicky.

Vydáváte množství různých materiálů přes knihy, kalendáře, betlémy, pohlednice až po cartes maximum, což mě 
zaujalo. Mohl byste prosím popsat, co to cartes maximum je? 
Cartes maximum je pohlednice opatřená na lícové straně poštovní známkou a razítkem (nejlépe příležitostným). Tyto tři věci 

musí být v maximální shodě. Tak například vydaná CM k vyšlé známce M. D. Rettigové se blíží této maximální shodě. Na 

pohlednici, známce i na příležitostném razítku je portrét M. D. Rettigové.

Plánujete do budoucna nějaké novinky?
Těch osm skupin nabízených na internetu zatím neplánujeme rozšiřovat. Ale v každé skupině připravujeme nové věci nebo 

nabídky rozšiřujeme.

Děkuji panu řediteli Kábrtovi za zodpovězení mých otázek a doufám, že jsme se dotkli všeho, co vás zajímá. Pokud ne, 

můžete mi napsat na e-mail petra.mikulecka@svkhk.cz a při zpovídání příštího vydavatelství se pokusím vyplnit vaše 



očekávání. Přece jenom pracuji na oddělení public relations, takže k vybírání knih pro knihovnu mám o trochu dál než někteří 

z vás.
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