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Tisková zpráva (9. června 2022) 
 

Poprvé česky vychází legendární kniha Fitzroye Macleana 

Výpravy na Východ 
 

Nakladatelství Maraton vydává proslulé svě-
dectví sira Fitzroye Macleana o jeho diploma-
tickém a vojenském působení mezi lety 1937 až 
1945. Macleanovo dobrodružné vyprávění, po-
dané s nezaměnitelným vtipem a osobním 
šarmem, posloužilo jako jeden ze vzorů pro 
Flemingovu sérii románů o Jamesi Bondovi.  

První část se odehrává v Sovětském 
svazu v letech 1937–1939, kdy je Maclean 
na diplomatické misi v Moskvě a za značného 
rizika cestuje po odlehlých částech Ruska 
a Střední Asie nebo pozorně sleduje stalinské 
monstrprocesy. Druhá líčí jeho válečné zážitky 
v komandu SAS na Sahaře, u jehož zrodu stál 
a se kterým bojoval proti Rommelově armádě. 
Třetí část mapuje roky 1943–1945, kdy byl 
Churchillem pověřen vedením výsadku, který 
měl podporovat a koordinovat Titovy party-
zány v Bosně a Srbsku. Maclean s Titem navázal 
přátelský vztah a věnuje hodně prostoru právě 
Titově osobě a peripetiím jeho vztahu se 

Spojenci – účastní se i zásadních jednání a dohod. 
Macleanovy paměti jsou žánrově mnohostranné – mají charakter poutavého 

cestopisu, dobrodružného válečného románu i pronikavých geopolitických esejů. Přinášejí 
zásadní svědectví o stalinismu, bojích druhé světové války, o Titovi a tehdejší situaci na 
Balkáně. Kniha je psána poutavým a svižným stylem a její četba přináší vedle historického 
poznání také mimořádný čtenářský zážitek. 
 

O knize napsali 
 

Na čtenáře čeká velké potěšení. Výpravy na Východ patří mezi nejlepší memoáry, 
 jaké po druhé světové válce vyšly, a nejenže přežily zkoušku času, ale vykvetly ve věčně 
populární klasiku, kterou by měl znát každý. Je to nadčasové mistrovské biografické dílo. 

Tato kniha mi doslova změnila život. 
Simon Sebag Montefiore v předmluvě knihy Výpravy na Východ 

 
Jedno z nejlepších akčních vyprávění, jaké kdy kdo napsal. 

Punch 
 

Muž odvážného charakteru. 
Winston Churchill 
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O autorovi 
 

Fitzroy Maclean (1911–1996), skotský diplomat, voják, 
politik a spisovatel, vstoupil po studiu na univerzitě 
v Cambridge v roce 1933 do diplomatických služeb 
Spojeného království. Od roku 1934 působil na 
britském velvyslanectví v Paříži a tři roky poté byl 
vyslán do Moskvy. Na vlastní pěst procestoval celou 
zemi a dostal se až do Střední Asie a Afghánistánu, 
které tehdy platily za zcela nepřístupné cizincům. Po 
svém návratu podal v Londýně zprávu o Stalinových 
čistkách. 

Po vypuknutí války v roce 1939 odešel z diplo-
matických služeb a přihlásil se do britské armády, 
účastnil se řady bojů a operací v různých částech světa 
a v armádě nakonec dosáhl hodnosti generálmajora. 
V roce 1941 získal za Konzervativní stranu křeslo 
v Dolní sněmovně a poslancem zůstal až do roku 1974. 
V roce 1949 vydal své Výpravy na Východ a psal též 
o skotských dějinách. Podílel se na tvorbě televizních dokumentů a působil jako komentátor 
dění v Sovětském svazu. V devadesátých letech organizoval a osobně doprovázel zásilky 
pomoci do Bosny a Chorvatska. 

Maclean po celý život byl a zůstal vtipným, okouzlujícím společníkem, a především 
dobrodruhem. Jeho dobrý přítel Ian Fleming podle jeho vzoru a na jeho počest vymodelovat 
svou slavnou postavu agenta Jamese Bonda.  
 
 
Fitzroy Maclean   

Výpravy na Východ 
Z anglického originálu Eastern Approaches, 
vydaného nakladatelstvím Penguin Books v Londýně roku 2019, 
přeložil Pavel Pokorný. Předmluvu napsal Simon Sebag Montefiore. 
Odpovědná redaktorka Stanislava Moravcová ml. 
Jazyková korektura Jan Lepeška. 
Návrh obálky Eliška Fenclová. 
 

Paperback, 424 stran, DPC 498 Kč.  
ISBN 978-80-88411-06-2 
 

Vychází též jako e-kniha, DPC 248 Kč.  
 

 
Stručná anotace 

 
Poprvé česky vycházejí proslulé a nadčasové paměti muže, který se stal předobrazem 
Jamese Bonda. Maclean jako diplomat ve třicátých letech jasnozřivě rozpoznal povahu a 
rozpínavost Ruska, poté v řadách SAS bojoval na Sahaře a s Titovými partyzány v Jugoslávii. 
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Kontakty 
 

Pavel Pokorný, překladatel: pavel.pokorny.decin@gmail.com  

Nina Hřídelová (na vyžádání ráda zašle recenzní výtisky titulu): hridelova@emaraton.cz, 
604 214 634 

Richard Štencl, šéfredaktor: stencl@emaraton.cz, 774 931 070 

Anotace, ukázka v pdf, obsah, obálka ke stažení a veškeré informace o titulu: 
https://www.emaraton.cz/vypravy-na-vychod/  


