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ANOTACE 

Práce Fenomén bezplatných deníků: Vydavatelská strategie u zdarma vydávaných 

deníků v ČR si klade za cíl zmapovat  působení  deníků zdarma v segmentu českého 

deníkového tisku s důrazem na charakter vydavatelství. Téma doposud nebylo v České 

republice komplexně zpracováno. Při své práci se proto autorka potýkala s absencí 

literatury k tomuto tématu, proto nejvíce informací pochází z internetových zdrojů. 

Nový novinový formát, za jaký lze bezplatné deníky považovat, představuje jakési 

přirozené vyústění vztahu čtenářské obce k placeným deníkům. Jejím úkolem je 

přilákat pozornost publika zpět k tištěné žurnalistice.  

Stejně jako v zahraničí, i v České republice se podařilo bezplatným deníkům prorazit. 

Vydavatelé pochopily sílu nového produktu a zařadili ho do svého portfólia. Přestože 

do něho musely nejdříve investovat velké množství peněz, už teď je jasné, že se jim 

jejich investice postupně vrací. Zadavatelé reklam si pomalu zvykají na nový formát a 

přestávají ho považovat za méněcenný. Podařilo se oslovit mladé publikum, které 

předtím o tištěné deníky nejevilo zájem. Proto jejich čtenost, na rozdíl od placených 

titulů, stoupá.  

Bezplatné deníky se staly pevnou součástí české mediální scény a bude zajímavé 

sledovat jejich další vývoj.Překvapit české publikum mohou vydatelé deníků zdarma 

různými způsoby. Třeba zřízením předplatitelské služby nebo vznikem bulvárního 

bezplatného deníku, jak je tomu v zahraničí.  



 

 
 

ANNOTATION 

The New Phenomenon: Free Newspapers and Their Publishers‘ Strategy 

The intent of this bachelor’s thesis is to explore the free newspapers market in the 
Czech Republic, focusing mainly on publishers. This topic has not been covered in our 
country so far, there is a lack of relevant literature and therefore this thesis relies mainly 
on internet sources. 

The rise of a new media format (the free newspaper) seems to be only a natural 
consequence of the latest development in consumer behavior. The intent of free 
newspapers is to draw the readers‘ attention back to print media. 

Both in Czech Republic and abroad, free newspapers achieved a success. Publishers 
realized the potential of this new format and added free newspapers to their product 
portfolios. Their investments are already paying back. Advertisers do not consider the 
free newspaper inferior any more. Young readers who weren’t used to read 
newspapers become interested by this new offering. Therefore, the number of free 
newspaper readers is going up (while the overall reader demand for print media is in 
decline). 

Even though the field of free newspapers had already become an internal part of 
Czech media market, it will be interesting to follow the further development of this 
concept. Will these newspapers allow the readers to subscribe them? Are we to 
witness the birth of a new free Czech tabloid (some already exist in the world)? Only 
the future will tell. 
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Úvod 
 
Práce Fenomén bezplatných deníků: Vydavatelská strategie u zdarma vydávaných deníků 

v ČR si klade za cíl zmapovat  působení  deníků zdarma v segmentu českého deníkového 

tisku s důrazem na charakter vydavatelství .  

 

Téma si autorka vybrala hned z několika důvodů. Tím prvním, je její vlastní zájem o tento 

druh periodika, jenž vnímá jako určitý dobový fenomén, především na území České 

republiky.  

Formy mediální komunikace se díky novým technologiím vyvíjejí a vyžadují neustálý boj o 

pozornost publika. Doba se zrychluje a s ní i požadavky na aktuálnost, což asi nejlépe 

vystihuje heslo: Zítra už je pozdě. Příklon veřejnosti k audiovizuálním médiím, převážně 

internetu, to dokazuje. Právě rychlost a autentičnost, kterou poskytuje televize či internet 

(rozhlas méně, protože chybí vizuální vjem), staví tištěná média do nevýhodné pozice. To se 

projevuje na odklonu od tištěných deníků. Nový novinový formát, za jaký lze bezplatné 

deníky považovat, pak představuje jakési přirozené vyústění vztahu čtenářské obce 

k placeným deníkům. Jejím úkolem je přilákat pozornost publika zpět k tištěné žurnalistice. 

 

Druhým důvodem, proč se blíže zabývat chováním bezplatných deníků je fakt, že ačkoliv je 

jejich existence v České republice poměrně krátká, nepostrádá zvraty a překvapivé momenty. 

Ukazuje se, že postoje některých vydavatelů a inzerentů k deníkům zdarma se v poměrně 

malém časové úseku dokáží velmi změnit.   

 

S tím souvisí i další důvodu vzniku této práce, a sice, že toto téma doposud nebylo  v České 

republice komplexně zpracováno. Při své práci se proto autorka potýkala s absencí literatury 

k tomuto tématu, proto  pochází nejvíce informací z internetových zdrojů. 

Zatím mu zřejmě nejvíce prostoru dávala Martina Vojtěchovská ve svých článcích pro časopis 

Marketing a Média, to však s přihlédnutím k jejich aktuální pozici nestačí.  

 

První část práce představuje vývoj bezplatných titulů v zahraničí, etablaci na českém trhu a 

jejich vztah k celostátním deníkům. 

 

Druhá část se zaměřuje na vlastnictví vydavatelských koncernů v ČR v souvislosti s nástupem 

bezplatných deníků, popisuje cílovou skupinu a distribuci. 
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Závěrečná část se věnuje obsahovému konceptu, především vlivu agenturního zpravodajství 

na obsah deníků. 
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1.Charakteristika deníků zdarma 

 

Deník je záznam událostí jdoucí chronologicky za sebou. V žurnalistice je tento pojem chápán 

jako synonymum pro noviny, které vycházejí každý den. Noviny podle toho, kdy se dostanou 

ke čtenáři, dělíme na raníky, odpoledníky a večerníky.1 Mohou však vycházet i méně často, 

ale s vyšší periodicitou než jedenkrát týdně. Obsahují zpravodajství a publicistiku za účelem 

informovat veřejnost o aktuálním dění. 2 

“Periodický tisk je označení novin podle zákona 46/2000 Sb., tj. Noviny a jejich různé 

modifikace jako deníky, poledníky, večerníky, dále časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod 

stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně 

dvakrát v kalendářním roce. Evidenci periodického tisku v ČR vede Ministerstvo kultury 

ČR.”3  

 

Bezplatné deníky jsou noviny, které vycházejí každý všední den, obvykle ve velkých městech. 

Obsahují krátké zprávy převážně zpravodajského charakteru, minimum publicistiky a kladou 

důraz na informace z dané oblasti. Ve srovnání s placenými deníky mají malý počet stran. 

Jsou specifické svou distribucí v prostorách městské hromadné dopravy, popřípadě na jiných 

veřejných místech jako jsou obchodní či administrativní centra. Mezi další jejich typické rysy 

patří orientace na mladé publikum. Vzhledem k tomu, že jsou zdarma, tak je jejich provoz 

hrazen pouze z inzerce. 4 

 
1.1 Historie deníků zdarma 
 
Myšlenka vydávat noviny zdarma se poprvé objevila už v dobách průmyslové revoluce. 

Tehdy šlo však spíše o týdeníky nebo tituly s nižší periodicitou, které sloužily bohatým 

podnikatelům jako reklama na jejich výrobky či činnost. Kromě toho se v nich objevovaly i 

informace lokálního charakteru.5 

 

                                            
1 Osvaldová B., Halada J, a kol, Praktická encyklopedie žurnalistiky (2004), str.45 
2 Osvaldová B., Halada J, a kol, Praktická encyklopedie žurnalistiky (2004), str.119 
3 Osvaldová B., Halada J. a kolektiv, Praktická encyklopedie žurnalistiky (2004), str.194 
4 Picard, Robert (2000). Strategic responses to Free Distribution Daily Newspapers. 
http://www.newspaperinnovation.com/wp-content/uploads/journalistica4bakker.pdf , cit.20.5.2008 

5  Picard, Robert (2000). Strategic responses to Free Distribution Daily 
Newspapers.http://www.newspaperinnovation.com/wp-content/uploads/journalistica4bakker.pdf, cit.20.5.2008 
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1.1.1 BEZPLATNÉ DENÍKY VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 

Ve Spojených státech amerických se první předchůdce bezplatných deníků objevil roku 1947. 

Kalifornský vydavatel Dean Lesher dal vzniknout novinám Contra Costa Times, které byly 

k dostání zdarma. Postupně skupoval další deníky a týdeníky v okolí a roku 1962 všechny své 

tituly zpoplatnil. Tyto noviny vychází dodnes.6 

 

Za první deník zdarma, tak, jak ho známe dnes, je považován list Colorado Daily. Ten byl 

vydáván studenty univerzity v Colaradu už od konce 19.století pod názvem The Silver and 

Gold. V roce 1953 byl přejmenován a v roce 1970 opustil akademickou půdu a stal se 

lokálními novinami. Také tento deník funguje dodnes. Postupně vznikaly i další bezplatné 

tituly po celém Colaradu.7 

 

„V roce 1995 se dva pokračovatelé coloradských studentských deníků, Aspen a Vail, dohodly 

na spolupráci a pod jednou hlavičkou začaly vydávat Palo Alto Daily News, pojmenované dle 

města v Kalifornii. Deník publikoval až sto rozdílných reklam denně a podařilo se mu do 

devíti měsíců od prvního vydání vykázat zisk.  

Vydavatelé rozjeli síť takovýchto periodik po celé Kalifornii. Noviny jsou všechny shodně 

publikovány jako Daily News a předtímto označením nesou název konkrétního města, př. San 

Mateo, California (2000), Redwood City, California (2000), Burlingame, California (2000), 

Los Gatos, California (2002), Denver, Colorado (2002), and Berkeley, California (2006) .   

Takovýto model novin se začal rychle šířit, např. v San Franciscu vznikly hned čtyři deníky 

(San Francisco Examiner, San Mateo Daily Journal, Berkeley Daily Planet, Contra Costa 

Times).“8 

 

1.1.2 BEZPLATNÉ DENÍKY V EVROPĚ 

 

První bezplatný deník v Evropě se jmenoval Birmingham Daily News a od roku 1984 ho 

vydávali manželé Chris a Pat Bullivantovi.9 Od úterý do pátku byl distribuován do 300 000 

domácností v Anglii. Kvůli finančním potížím se roku 1991 transformoval na týdeník 

                                            
6  Wikipedia, the free encyclopedia, Contra Costa Times, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Contra_Costa_Times.cit.20.5.2008 
7  Wikipedia, the free encyclopedia, Colorado Daily, http://en.wikipedia.org/wiki/Colorado_Daily, cit.20.5.2008 
8 Wikipedia, the free encyclopedia, Free daily newspaper, http://en.wikipedia.org/wiki/Free_daily_newspaper, 
cit.20.5.2008 
9The Newspaper Society, History of British Newspaper, 
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Metronews.10 

  

V roce 1992 se Švéd Pers Anders Anderson a jeho společníci rozhodli vydávat nový formát 

novin, který měl být hrazen pouze z inzerce. Na to však potřebovali sehnat počáteční kapitál, 

tedy bohatého investora. Stal se jím Jan Stenbeck, majitel Swedish Kinnevik group, který 

podniká v oblasti médií a telekomunikací (ovšem nikoliv ve Švédsku).11Společnost Metro 

Internacional se v roce 1994 stala dceřinou společností Modern Times Group (dále jen MTG). 

13. února 1995 tak poprvé vyšel bezplatný deník s názvem Metro. Za svou cílovou skupinu si 

vybral přibližně 35% domácností ve Stockholmu, které vůbec nečetly noviny.  

Vzhledem k charakteru švédské tiskové scény to není úplně běžné. Švédové totiž spolu s Nory 

a Finy tvoří nejpočetnější čtenářskou obec v Evropě (80 % populace čte alespoň jedny noviny 

denně). Tiskový trh ve Švédsku je velmi atomizovaný a stojí na regionálních denících. 

Protože se politické zaměření novin stalo tradicí, vyjadřují tyto deníky příklon k určité 

politické straně. S tím souvisí i to, že se čtení novin považuje za elitářskou záležitost, která 

patří k jakési povinnosti každého občana. Téměř veškerá novinové produkce je proto 

postavena na předplatném. Hned ráno se výtisk dostane ke svým čtenářům. Protože jde o 

lokální noviny, vyjadřují většinová názorová stanoviska dané oblasti, a publikum má proto 

zájem je číst.12 

Metro bylo protipól těchto regionálních deníků, apolitické a bez názorové publicistiky, avšak 

dokázalo vložený kapitál vydělat za rok (MTG přitom spočítala, že to bude trvat minimálně o 

dva roky déle). Deník se začal distribuovat i v dalších dvou velkých švédských městech, 

Goteborgu a Malme. Přestože se tam velice složitě prosazoval, MTG se ho rozhodla 

expandovat za hranice švédského království. 13 

První pobočkou se stala Česká republika (1997), následovalo Maďarsko (1998) a další státy 

nejen na evropském kontinentu (viz přílohy, graf 1). Dnes Metro Internacional operuje ve 23 

                                                                                                                                        
http://www.newspapersoc.org.uk/Default.aspx?page=304. Cit. 20.5.2008 
10Hold the Fornt Page.co.uk, Birmingham reunion planned, 
http://www.holdthefrontpage.co.uk/news/2001/08aug/010815birm.shtml, cit.20.5.2008 
11  Bakker, Piet & Van Duijvenbode, Matthijs, Measuring Newspaper Innovations. Ideas, the magazine of the 

International Newspaper Marketing Association, http://www.newspaperinnovation.cowp-
content/uploads/thesissporstol.pdf, cit.20.5.2008 

12Ingela Wadbring and Lennart Weibull, Metro on the Swedish Newspaper Market, 
http://www.comu.ucl.ac.be/RECI/orm/Mediatique/metro.htm. cit.20.5.2008 

13 Ingela Wadbring and Lennart Weibull, Metro on the Swedish Newspaper, 

Market,http://www.comu.ucl.ac.be/RECI/orm/Mediatique/metro.htm, cit.20.5.2008 
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zemích, má přes 23 milionů čtenářů denně a vydá téměř 9 milionů výtisků týdně. Se svými 70 

mutacemi v 19 jazycích bylo zapsáno do Guinnessovy knihy rekordů jako největší 

celosvětová novinová síť.14 Jeho lokální název se mění v souvislostí s regionem, např. v Chile 

a Mexiko je to PublicMetro, ve Španělsku Metro Directo, v Hong Kongu Metropol, atd. Ve 

Stockholmu a dalších místech existuje i víkendové vydání.15 

 

Název Metro si pro své bezplatné deníky zvolili i jiní vydavatelé, v Moskvě to jsou místní 

dopravní podniky, ve Velké Británii pak společnost Associated Newspapers. Ta se od roku 

1999, kdy poprvé představila v londýnské podzemní dráze vlastní verzi Metra, rozrostla i do 

dalších anglických měst (na 6 mutací) a dnes má 840 000 čtenářů (z toho 375 000 

v Londýně).16  

Také norský vydavatel Schibsted založil síť bezplatných deníků. Jmenuje se 20 minut (podle 

času, který čtenáři stráví přečtením jednoho výtisku) a poprvé se objevila v roce 1999 ve 

švýcarském Curychu a německém Kolíně nad Rýnem. O dva roky později koupil Schibsted 

majoritní podíl akcií španělské Multiprensa y Mas, která publikovala dva bezplatné deníky 

v Madridu a Barceloně. Deníky pak byly v rámci sítě přejmenovány na 20 minut. Podobným 

způsobem rozšířil titul i do Francie, kde  spolupracuje s France’s SPIR/Sofiouest. V roce 2005 

expanduje do dalších šesti evropských měst (Vigo, Coruna, Bilbao, Valladolid, Cordoba,  

Strasbourg). 17 

 

Deníky Metro i 20 minut se v řadě zemí potýkaly s problémy, jež někde vyústily až ke stažení 

z tamějšího trhu. To bylo většinou zapříčiněno neshody s místními vydavateli. Třeba v Itálii  

nebylo dovoleno vydávat bezplatný titul kvůli Berlusconiho monopolu na tisk. Dnes Italové 

čtou troje noviny zdarma místních vydavatelů. Při vstupu na francouzský trh byly deníky 

házeny do Seiny nebo demonstrativně páleny na protest proti zahraničním investorům. Dost 

často dochází i k soudním sporům kvůli obvinění z nekalé soutěže nebo hádkám o distribuční 

                                            
14  Metro The World´s Largest Global Newspaper, About Metro, http://www.metro.lu/about/metro_facts, 
cit.20.5.2008 
15  Ingela Wadbring and Lennart Weibull, Metro on the Swedish Newspaper Market, 
http://www.comu.ucl.ac.be/RECI/orm/Mediatique/metro.htm, cit.20.5.2008 

16 Bakker, Piet (2007), Free daily journalism – Anything new?,  http://www.newspaperinnovation.com/wp-

content/uploads/journalistica4bakker.pdf, cit. 20.5.2008 

17 http://www.schibsted.com, cit. 20.5.2008 



 

7 
 

kanály.18 

 

Dnes najdeme bezplatné tituly v řadě měst napříč kontinenty. Velmi silnou pozici mají 

v Severní Americe a některých evropských státech, např. v Dánsku (MetroXpress, Urban, 

Dato, 24timer, Nyhedsavisen, Centrum Morgen, Centrum Aften, JPArhus plus, Xtra) a 

Nizozemí (Metro, Spits), na Islandu (Fréttabladid, Bladid) tvoří dokonce 75 % tiskové 

produkce.  

Naopak v Lucembursku (kde sídlí Metro Internacional) nebo Slovenkou v tiskovém segmentu 

místního trhu deníky zdarma chybí. 19 

 

1.2 Popis deníků zdarma v České republice 

 
1.2.1 METRO 
 
V České republice byl první bezplatný deník vydán 7. července 1997 pod názvem Metro. Jeho 

formát i obsah se velmi podobal placeným deníkům, polygrafické parametry byly zachovány 

v rámci sítě.20 Během svého působení na české mediální scéně prošel řadou změn. 

 

Nejprve se v roce 2003 vydavatelství rozhodlo oživit Metro prostřednictvím mimořádného 

vydání barevného magazínu, který byl vložen dovnitř novin. Redakce na titulní straně Metra 

uvedla, že jeho pravidelné vydávání plánuje na příští rok. 21  

 
Poté následovalo rozšíření titulu za hranice metropole, což souviselo s interními změnami, 

kdy se měnil šéfredaktor (dosavadní pozici opustila Pavla Schwingerová a nahradil ji René 

Quist) a s ním i složení redakce, také se zvýšil počet stran.22  Na začátku ledna 2006 proto 

odstartovalo Metro kampaň vysílanou na televizí Prima, která měla upozornit na jeho expanzi 

do všech krajských měst mimo Jihlavy a Karlových Varů.  Šlo o první takto rozsáhlou 

                                            
18 http://www.newspaperinnovation.com, cit. 20.5.2008 
19Bakker, Piet (2007), Free daily journalism – Anything new?, http://www.newspaperinnovation.com/wp-

content/uploads/journalistica4bakker.pdf, cit.20.5.2008 

20 Juraj Gerbery, Bublina bezplatných deníků splaskla, 20.2.2008, 

http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=228469_nw_M&qqqq=7.7.%201997%20metro, cit.20.5.2008 
21Bezplatný deník vyšel s magazínem, 28.11.2003, 
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=119943_nw_M&qqqq=bezplatný%20deník%20metro%20vyšel%2
0s%20magazínem, cit.20.5.2008   
22 Marketing &Media, č.1/2006, str.2, Aktuality z domova, Metro se rozšíří, mav 
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kampaň tohoto titulu, která měla za úkol zvýšit povědomí o značce.23    

Dalších regionálních mutací se čtenáři dočkali na začátku července 2006, kdy začaly vycházet 

v Olomouci a Zlíně. O pár týdnů později byla otevřena pobočka v Brně. Ta kromě 

regionálního sídla redakce, představovala obchodní zastoupení  pro klienty daného regionu. 24 

Další změny následují. Kromě formální, se deník mění i po obsahové stránce. Metro se více 

zaměřuje na tzv. infotainment, tedy podávání zpráv zábavnou formou, a navíc se čtenáři 

dočkali pondělní sportovní přílohy. S tím souvisí i další rozmach značky, kdy od 1.září 2006 

pokrývá už 37 českých měst. Ředitel vydavatelství Martin Konrád (vystřídal ve funkci Švéda 

Freda Gabrielsona25) prohlásil, že expanze zasáhla téměř všechny významné lokality nad 20 

000 obyvatel. 26  

Na konci roku 2007 je jasné, že se Metru nepodařilo obstát v konkurenci dalších bezplatných 

deníků. Nabízí proto majoritní podíl své české odnože ke koupi. Společnost Mafra, vydavatel 

konkurenčního Metropolitního Expresu a celostátních placených novin Mladá fronta Dnes a 

Lidových novin, kupuje 60% podílu ve společnosti. Obě zdarma rozdávaná periodika se 

spojila pod jeden titul.27 Metru zůstal název a část redakce. 

 
„Když se v dubnu roku 2006 objevily v Praze na trhu čtvery bezplatné deníky, bylo zjevné, že 

trh všechny uživit nemůže. Pomineme-li krátkou anabázi Kurýru Praha, stalo se vydávání 

bezplatných deníků tvrdým soustem i pro tak silná vydavatelství, jakými jsou Mafra, Ringier a 

Metro. Řešilo se proto, jak vyjít ze ztrátového prokletí.“28  

 

S velkým očekáváním se 7. dubna 2008 objevila nová verze Metra. Předcházela mu reklamní 

kampaň, která formou milostných dopisů poukazovala na spojení mezi starou verzí Metra a 

Metropolitním Expresem. Vyplývalo z ní, že se tyto deníky spojí v jedny noviny a využijí 

předností obou titulů. U Metra je to osvědčená značka a u Metropolitního Expresu obsahový 

koncept. To má pomoci novému deníku hlavně ekonomicky. 29 

 

                                            
23 Marketing &Media,č.5/2006, str.2 Aktuality z domova, Metro s první TV kampaní,mav 
24 Marketing &Media,č.31/2006, str.5, Aktuality z domova, Metro otvírá pobočku v Brně, mav 
25 Marketing &Media,č.14/2006 str.26, Lidé, Gabrielson odešel, nastoupi Konrád, mav 
26 Marketing &Media,č.34/2006, str.1, Aktuality z domova, Metro chystá další expanzi, mav 
27 idnes.cz, Vydavatel iDNES.cz a MF Dnes koupil bezplatné Metro,21.12.2007 
http://ekonomika.idnes.cz/vydavatel-idnes-cz-a-mf-dnes-koupil-bezplatne-metro-fxf-
/ekoakcie.asp?c=A071221_153008_ekoakcie_maf, cit.20.5.2008 
28Marketing &Media,č.14/2008, str.25, Média, Mafra chce vytáhnout Metro.Uspěje?, Martina Vojtěchovská  
29Marketing &Media,č.14/2008, str.25, Média, Mafra chce vytáhnout Metro.Uspěje?, Martina Vojtěchovská 
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Na začátku března se také oficiálně oznámilo jméno budoucího šéfredaktora, kterým se stal 

zástupce vedoucího domácí redakce MF Dnes Josef Rubeš. Ten v letech 1997 až 1998 působil 

v Metru jako editor.30 Jeho zástupci jsou Michaela Novotná a Jan David, celkem se redakce 

skládá z 20 lidí. Většina z nich je z bývalého Metra a část z Expresu, několik redaktorů 

odešlo.31 

„Nabídneme čtenářům plnohodnotný deník, ve kterém najdou rychlé informace o dění v 

Česku, ve světě, ekonomice, kultuře a sportu. Navíc čtenáři v novém Metru budou 

mít i anglickou stránku, křížovky, sudoku, komiksy a další hry. Pravidelně také nabídneme 

stránky věnované novým trendům v bydlení, vzdělávání, módě a automobilismu. Každý pátek 

přineseme několik stránek tipů, jak si užít víkend – tipy na kulturní události, výlety za město 

nebo tipy na cyklovýlety. Čtenáři nového Metra určitě uvítají i to, že se zmenší jeho formát a 

noviny budou svázané, takže se jim Metro bude lépe číst.“, nastínil novou podobu deníku 

Josef Rubeš. 32 

1.2.2 24 HODIN 

 “Úmysl vstoupit na trh s bezplatnými deníky oznámilo vydavatelství v září 2005.”33  
 

Deník, který poprvé vyšel 28. listopadu 2005, dostal název 24 hodin. Jeho pokrytí  se vztahuje  

pouze na území hlavního města. Je orientován na čtenáře do 30 let, tedy na tzv. internetovou 

generaci, s cílem přilákat jejich pozornost k tištěným médiím. Tomu jsou přizpůsobena i 

témata, která se orientují na metropoli a zájmy mladé generace. Čtenářům má jeho grafické 

zpracování připomínat internetové stránky.34„Vedením redakce byli podle tiráže deníku 

pověřeni Michal Hrbek a Petr Kamenický.“35 

 

                                            
30 Metro a Metropolitní Expres se spojí 7.dubna, šéfem Josef Rubeš, Dušan Kútner, 4.3.2008 
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=230076_ex_M&qqqq=josef%20rubeš, cit.20.5.2008 
31Staronový deník Metro si nechá jméno, vyjde v nákladu 340 000 kusů, Dušan Kútner, 28.3.2008, 
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=232688_ex_M&qqqq=Metro%20vyjde%20v%20nákladu%20340%
20000%20výtisků, cit.20.5.2008 
32Tisková zpráva: Metro a Metropolitní Expres se spojí 7.dubna, Michaela Škopková, 2.4.2008 
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=233304_tz_M&qqqq=josef%20rubeš, cit.20.5.2008 

33 Marketing &Media, č.44/2005, str. 2, Aktuality z domova, Bezplatný deník Ringieru 
v l istopadu?, mav 
34Marketing &Media č.49/2005, str. 23, Média,Bezplatných deníků se nebojíme, Martina 
Vojtěchovská  
35Mafra chystá nový bezplatný deník, chce konkurovat Metru a 24hodin, ČTK, 2.1.2006 
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=159432_nw_M&qqqq=Deník%2024%20hodin%20chce%20v%20P
raze%20konkurovat%20Metru, cit. 20.5.2008  
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Barevné periodikum ve formátu A4 obsahuje „klasickou“ novinou skladbu, se zaměřeným na 

metropoli. Titulní straně vždy dominuje fotka a článek týkající se (dle redaktorů) 

nejdůležitější události dne. Poslední strana dává prostor horoskopu, křížovce, sudoku a glose 

některému ze členů redakce, který se vyjadřuje k aktuálnímu tématu (viz jakékoliv číslo 

24hodin). 

 

Vedení švýcarského koncernu spouští projekt bezplatného deníku poprvé. Pokud tedy uspěje, 

zamýšlí expandovat do ostatních měst České republiky a případně i do dalších měst střední a  

východní Evropy.36 

 

Stejnojmenný řetězec funguje i v Kanadě, kde disponuje sedmi mutacemi, z niž pět jich je 

v anglickém jazyce (Toronto, Vancouver, Ottawa, Calgary a Edmonton) a dvě ve 

francouzštině (Montreal a Gatineau). Deník vychází 5 x týdně, má 32 stran a je dostupný i 

v internetové podobě. Obsahově je přímo závislý na agenturním zpravodajství.37 

 

 

1.2.3 METROPOLITNÍ EXPRES 

Metropolitní Expres vyšel poprvé 24. dubna 2006 a byl distribuován v Praze a ve Středních 

Čechách. Stejně jako 24 hodin měl přilákat pozornost mladého publika, čemuž byl 

přizpůsoben i obsah. Zpravodajství z domova, zahraničí, sportu, ekonomiky a kultury bylo 

doplněno o tematické přílohy jako životní styl, zaměstnání či auto-moto. Ve formátu A4 

nabízelo 16 stran s barevnou grafikou i křížovku, sudoku či kvíz. Nechyběly ani informace o 

počasí a televizní program. První straně většinou dominovala fotka a článek týkající se hlavní 

události dne. Na rozdíl od  svých konkurenčních kolegů (Metro a 24hodin) však věnoval 

prostor i článkům v angličtině a disponoval i čistě fotografickou dvoustranou. (viz jakékoliv 

číslo deníku) 

Vzhledem k tomu, že byl Metropolitní Expres vydáván mediálním koncernem Mafra, pod 

který spadá i Mladá fronta Dnes, většinu redakce tvořili bývalí zaměstnanci pražské přílohy 

tohoto celostátního deníku. Na postu šéfredaktora se vystřídali Hanuš Hanzlík, Jaroslava 

Kábele a Jan David. Spojením s Metrem deník zanikl. 

                                            
36 Marketing &Medi, č.48/2005, str.2, Aktuality z domovy, Bezplatný deník zahajuje, mav 
37 From Wikipedia, the free encyclopedia, 24 Hours (newspaper), 

http://en.wikipedia.org/wiki/24_Hours_(newspaper), cit. 20.5.2008 
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1.1.4 OSTATNÍ BEZPLATNÉ TITULY 

Od 19. listopadu 2007 je na trhu i nový bezplatný deník zaměřený na ekonomiku a byznys. 

Vydavatelství Mladá fronta ho uvedlo na trh pod názvem E15. Zprávy zaměřené na 

podnikání, hospodářství a politiku jsou dostupné na veřejných místech, se kterými uzavřelo 

vydavatelství smlouvu. Deník je tak k dostání v administrativních centrech, hotelech, ve 

vlacích vyšší třídy či vestibulu ruzyňského letiště. Jako jediný z bezplatných deníků v České 

republice nabízí i možnost předplatného. 

Podobný deník jménem City A.M. se poprvé objevil v Londýně v roce 2005.Vychází také ve 

Švácarsku či Portugalsku.38  

 

Naopak, nezdařilý pokus produkovat tento novinový formát předvedla společnost Iditara 

s odpoledníkem jménem Kurýr Praha. Ten by měl mít 16 stran a v nákladu 300 tisíc výtisků 

by měl  být mezi 14. a 19 hodinou rozdáván do novinových schránek. Podle šéfredaktorky 

Moniky Čepelákové chtěl titul zmapovat tu část dne, kterou ostatní média nepokrývají. 

Noviny se profilovaly jako rodinné, cílovou skupinou byl obecný čtenář  39 

Jeho životnost však byla jen pár měsíců, respektive od dubna 2006 do října téhož roku, kdy se 

Kurýr stáhl z novinového trhu. Údajně proto, že mění periodicitu na týdeník a je potřeba 

připravit novou marketingovou strategii. V obnovené podobě měl začít vycházet od 1. března 

2007.40  

 

Vydavatelství Metro ČR od poloviny loňského roku začalo vydávat i lifestylový bezplatný 

magazín Women Only/Men Only. Jde o tzv. unisexový magazín, takže z jedné strany vypadá 

jako čistě dámský, ale když ho otočíte, jeví se jako časopis určen mužské části populace. Jeho 

distribuci zajišťují speciální promo týmy a dále je k dispozici např. v salónech krásy, na 

pražském letišti nebo ve vlacích Pendolino. Kromě Prahy je k dostání i v dalších 70 místech 

ČR.41  

                                                                                                                                        
 
38Marketing &Media, č.46/2007, str. 24, Média, Proč startuje další deník?, Martina Vojtěchovská  
39 Pražané mají třetí bezplatný deník Kurýr, v pondělí vyjde další, Dušan Kútner, 21.4.2006, 
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=165057_nw_M&qqqq=Kurýr%20praha, cit.20.5.2008 
40Marketing &Media, č.40/2006, str. 2, Aktuality z domova, Kurýr Praha se stahuje z deníků, 
mav  
41 Marketing &Media, č.29/2007, str.21, Média, Metro útočí l i festylové časopisy, Martina 
Vojtěchovská 
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1.3 Pozice deníků zdarma na české mediální scéně  

Mediální scénu dělíme dle technologie na tiskovou, rozhlasovou, televizní a  internetovou či 

online. Tato práce se věnuje pouze tiskové, přesněji periodickým deníkovým titulům, mezi 

které počítáme bezplatné deníky. 

V současné době vychází v České republice devět celostátních deníků, konkrétně Aha! 

(Ringier a.s.), Blesk (Ringier a.s.), Haló noviny (Futura a.s.), Hospodářské noviny (Economia 

a. s.), Lidové noviny (Mafra a.s.), Mladá fronta Dnes (Mafra a.s.), Právo (Borgis a.s.), Sport 

(Ringier a.s.) a Šíp (Vltava-Labe-Press). 

„Na lokální úrovni vycházely regionální deníky společnosti Vltava-Labe-Press (Deníky 

Bohemia a Moravia). K Deníkům Bohemia se řadí tituly vycházející na území Čech, které se 

rozdělují podle geografických oblastí na jihočeské Deníky Bohemia, severočeské Deníky 

Bohemia, středočeské Deníky Bohemia, východočeské Deníky Bohemia a západočeské Deníky 

Bohemia. K Deníkům Moravia náleží jihomoravské Deníky Moravia, severomoravské a 

slezské Deníky Moravia, Vysočina Deníky Moravia a středomoravské a východomoravské 

Deníky Moravia. Názvy titulů byly v září 2006 sjednoceny pod značkou Deník, která 

zahrnovala 73 regionálních listů.“ 42  

Dále působí na českém mediálním trhu i dva bezpaltné deníky, 24 hodin a Metro. V loňském 

roce vycházel ještě Metropolitní Expres,  proto se objevuje v uvedených záznamech. 

Pro pochopení pozice deníků zdarma v tiskovém segmentu je důležité nastínit parametry 

tištěného, potažomo prodaného nákladu a čtenosti. Pro zmapování tiskového trhu jsem proto 

zvolila závěry z výzkumu MediaProjekt. 

1.3.1 TIŠTĚNÝ/PRODANÝ NÁKLAD  

Prodaný náklad celostátních placených deníků 

Titul 1.pol.2007  Titul 2.pol.2007 

Blesk 450 779 Blesk 461 033 

 Mladá fronta Dnes 296 977 Mladá fronta Dnes 298 841 

 Právo 
154 053 Právo 151 492 

                                            
42 Kliment M., Srovnání zpravodajských postupů deníků L’Equipe a Sport, 2007., bakalářská diplomová práce 
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    Aha! 
130 339 Aha! 124 590 

Sport 
69 194 Sport 70 028 

Lidové noviny 
67 599 Lidové noviny 69 525 

 
Šíp 83 136 Šíp 73 515 

 
Hospodářské noviny 

59 304 Hospodářské noviny 59 941 

 

Titul         říjen 2007 – březen 2008 

Blesk 
451 169 

Hospodářské 
noviny 

59 449 

Mladá fronta dnes 296 054 Šíp 66 819 

Právo 
148 385   

Aha! 
116 385   

Sport 
65 483   

Lidové noviny 

70 046   

Zdroj: MediaProjekt 2007/2008 

Tištěný náklad bezplatných deníků43  

     24hodin    Metropolitní 

Expres 

   Metro 

1.1.2007 - 

30.6.2007 

          211 553                  200 460              312 147 

1.4.2007 –          189 287                183 416 305 680 

                                            
43 U bezplatných deníků neexistuje prodaný náklad,  proto se uvádí výše tištěného nákladu.  
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30.9.2007 

1.7.2007 – 
17.12.2007 

         189 244            183 914 288 313 

1.10.2007 – 
31.3.2008 

         165 511            199 834               263 758 

Zdroj:Media projekt 2007/2008 

Při expanzi do krajských měst bylo Metro tištěno v nákladu 366 000 výtisků (210 000 pro 

Prahu a 156 00 pro krajská města), což mělo údajně pokrýt 33% české populace. Deník chtěl 

získat vedoucí postavení v regionech a vyhovět poptávce ze strany inzerentů.44  

Po spojení s Metropolitním Expresem má Metro tištěný náklad od pondělí do čtvrtka 340 000, 

v pátek ho kvůli víkendové příloze naopak zvýšilo o 50 000.45  

24hodin začínalo s 220 000 výtisky na 380 místech a Metropolitní Expres se 150 000.Mafra 

chystá bezplatný deník, chce konkurovat Metru a 24 hodin.46 

1.3.2 ČTENOST 

Čtenost celostátních placených titulů 

Titul 1.pol.2007  Titul 2.pol.2007 

Blesk 1 547 000 Blesk 1 499 000 

Mladá fronta dnes 1 112 000 Mladá fronta dnes 1 116 000 

Právo 
498 000 Právo 459 000 

Aha! 
364 000 Aha! 344 000 

Sport 
307 000 Sport 303 000 

                                            
44Tisková zpráva:Deník Metro v celostátní distribuci, Alš Pýcha, 10.1.2006, 
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=159829_tz_M&qqqq=deník%20metro%20v%20celostátní%20distri
buci, cit. 20.5.2008  
45 Staronový deník Metro si nechá jméno, vyjde v nákladu 340 000 kusů, Dušak Kútner, 28.3.2008, 
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=232690_nw_M&qqqq=Staronový%20deník%20si%20nechá%20jm
éno,vyjde%20v%20nákladu%20340%20000, cit. 20.5.2008 
46 Mafra chystá bezplatný deník, chce konkurovat Metru a 24hodin, ČTK, 2.1.2006, 
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=159432_nw_M&qqqq=mafra%20chystá%20bezplatný%20deník, 
cit. 20.5.2008 
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Lidové noviny 
230 000 Lidové noviny 326 000 

 
Šíp 214 000 Šíp 213 000 

 
Hospodářské noviny 192 000 Hospodářské noviny 178 000 

 

Titul         říjen 2007 – březen 2008 

Blesk 
1 506  000 

Hospodářské 
noviny 197 000 

Mladá fronta dnes 1 075 000 Šíp 188 000 

Právo 
416 000   

Aha! 
322 000   

Sport 
307 000   

Lidové noviny 

226 000   

Zdroj: MediaProjekt 2007/2008 

 

V roce 2006 se Metru zvýšila čtenost z 319 000 na 387 000. Nově vzniklému bezplatnému 

titulu 24 hodin se podařilo do konce roku získat na 156 000 čtenářů. (MediaProjekt 2006) 

 

Čtenost bezplatných deníků 

     24hodin    Metropolitní 

Expres 

   Metro 

1.1.2007 - 

30.6.2007 

      177 000             161 000                341 000      

1.4.2007 – 

30.9.2007 

      181 000           181 000      331 000 
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1.7.2007 – 
17.12.2007 

      200 000            202 000      393 000 

1.10.2007 – 
31.3.2008 

     199 000              204 000        413 000 

Zdroj:MediaProjekt 2007/2008 

„Celkový prodej tuzemských deníků v roce 2007 dosáhl v průměru 1,640 714 milionu výtisků, 

což ve srovnání s rokem 2006 představuje nárůst prodeje deníků o 0,7 %. Souhrnná čtenost 

deníků je meziročně nižší o 160 tisíc čtenářů (4,235 mil.).“ 47 

U většiny uvedených placených titulů jak prodaný náklad, tak i čtenost klesá, v lepším 

případě stagnuje. Narozdíl od bezplatných deníkům, kterým naopak čtenost roste. Je nutné 

zmínit i to, že Metro je jako jediný bezplatný deník celostátní, tudíž se hodnoty jeho tištěného 

nákladu i čtenosti pohybují v nejvyšších číslech v rámci zdarma rozdávaných titulů. Čtenost a 

tištěný náklad 24 hodin a Metropolitního Expresu se vztahují pouze na Prahu a její okolí.  

Nejlépe lze chování publika vystihnout takto:  

„Noviny se stále více prodávají v novinových stáncích, počet předplatitelů klesá. Místo 

každodenního čtení novin nastupuje jejich příležitostná koupě nebo četba městského 

magazínu či jiných tiskovin, které jsou k dispozici zdarma.“48  

1.3.3VZTAH K CELOSTÁTNÍM DENÍKŮM: KONKURENCE X DOPLNĚK 

Jednoduchost a dostupnost je považována za hlavní krédo většiny čtenářů bezplatných novin. 

Kromě hlavních zpráv z domova, zahraničí, kultury či sportu, je stále větší důraz kladen také 

na informace z regionu. Paradoxně však čtenost regionálních deníků klesá (viz MediaProjekt 

2007/2008). Souvisí to se stále se zlepšujícím regionálním servisem velkých deníků a zároveň 

i s nástupem bezplatného Metra do regionů. Právě ony regionální mutace ubírají čtenáře 

lokálním deníkům. V krajských městech lidé na bezplatný titul reagují kladně. Vyjadřuje to 

situaci tiskového trhu,  kdy Metro svou nabídkou vyvažuje poptávku.49  

                                            
47 Marketing &Media, č.,  str.12, Fokus, Čtenost spíše nižší, poslechovost stabilní, Martina 
Vojtěchovská 
48 Russ-Mohl S., Bakičová H., Žurnalistika – komplexní průvodce praktickou žurnalistikou, 2005, str. 39 

 
49 Televizní magazín Média a svět, 2.7.2006, Aleš Pýcha, marketingový ředitel Metra 
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Obliba a tudíž i síla zdarma vydávaných titulů stále roste (viz výsledky čtenosti Media Projekt 

2007/2008). S koncem monopolu Metra na trhu deníků zdarma se toho mnoho změnilo. 

Vydavatelství si uvědomila potenciál novin zdarma a dala se do vydávání nových bezplatných 

deníků. Ačkoliv ne všechny pokusy dopadly úspěšně, vyprofilovaly se prosperující tituly, jež 

znamenají reálnou hrozbu pro některé stávající klasické deníky. Snaha přilákat čtenáře 

k danému vydavatelskému domu prostřednictvím bezplatného deníku se může projevovat 

jakousi ochutnávkou obsahu placeného deníku. Deníky zdarma tak vytváří funkci „dveřníka“ , 

jenž by měl ukázat cestu ke klasickým deníkům. Avšak vztah, kdy je bezplatný deník pouhým 

doplňkem celostátního placeného deníku, se stal už minulostí. 

„Bezplatné deníky mají v tuto chvíli poměrně silnou pozici, zvláště vůči "tradičním" 

placeným, a to zvláště celostátním (oboje noviny operují především ve městech). 

Jednoduchostí a dostupností jsou jejich konkurentem (a doplňkem televize).“ Jan Jirák, 

mediální analytik, proděkan FSV,  

„Já se v současné době nedívám na 24hodin jako na konkurenta, protože my jsme celostátní 

médium, kdyžto oni se vymezují pouze na Prahu. Přestože většina nákladu je stahována 

v metropoli, tak se dostáváme do všech krajských měst. Máme regionální mutace, které jsou 

zaměřeny na lokální čtenáře (Praha, Brno, Čechy, Morava..). Další rozdíl je i v počtu stran, 

kdy mají nějákých 16 stran, my jich však máme o víkendu až 48. Takže cíl, který já jako 

šéfredaktor mám, je zaútočit na celostátní, placené deníky. Myslím, že tou první metou by bylo 

Právo a potom bychom snad mohli ubrat i nějaké čtenáře MFDnes.“ Josef Rubeš, šéfredaktor 

Metra 

„Metro považuji za našeho konkurenta, přesto pro nás (24hoidn, pozn. autorky) byl větším 

konkurentem Metropolitní Expres. Od Mafry jsem čekal lepší produkt. Předpokládal jsem, že 

to bude spíše Metropolitní Expres než Metro a ono je to obráceně. Jediné, v čem spatřuji 

jejich výhodu je větší počet stran. Ale nakládají s ním dost rozmařile.“  Pavel Procházka, 

šéfredaktor 24hodin 

„Bezplatné deníky jsou jistě konkurencí pro placené tituly. A to v tom smyslu, že vstupují na 

tiskový trh a oslovují ty samé čtenáře, nebo většinu těch samých čtenářů, jako placené deníky. 

Nemyslím si, že by deníky zdarma mohly zcela vytlačit placené deníky.“50  

 

                                            
50 Televizní magazín Média a svět, 2.7.2006, Tomáš Bóhm, představitel Unie vydavatelů 
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2.Vydavatelský koncept 

 

V dnešní době už nelze brát vydavatelskou činnost, respektive provozování médií, jinak než 

jako obor podnikání.51Vydavatel je každý den nucen zjišťovat a analyzovat momentální 

situaci na trhu a podle toho se rozhodovat, jakým způsobem bude přistupovat ke svým 

obchodním partnerů a klientům... „jak a jakou pro ně připravit nabídku a jak jim ji dodat.“  

„Soubor těchto opatření se označuje termínem podnikatelská koncepce. Podnik tím určuje 

svůj vztah ke svému marketingovému okolí, zejména k zákazníkům a konkurenci.“ 52 

Vydavatelství jsou akciové společnosti, tedy podnikatelstké subjekty, pro které je vhodně 

zvolený marketing nezbytný, aby mohly efektivně a účinně fungovat.  

„Marketing lze tedy ve stručnosti chápat jako souhrn nástrojů a postupů, s jejichž pomocí se 

snažíme zvýšit pravděpodobnost uspět na trhu, dosáhnout na něm svých cílů.“53  

 

Podle Piera Bakkera existuje několik vydavatelských koncepcí u bezplatných deníků:  

Invazivní model – firma se snaží své náklady redukovat na minimum (malá redakce, převzatý 

materiál, silna vazba na formát) a orientuje se pouze na rychlý zisk. Tento model najdeme na 

Islandu a v Moskvě, kde místní firmy vydávají i placené deníky. To je důvod, proč Metro a 20 

minut opustily určité trhy. Ziskovost je dlouhodobá. 

 

Defenzivní model – podnik začně vydávat bezplatný deník pouze kvůli tomu, že konkurenci 

se to chystá udělat nebo to už udělala také. K tomuto jevu došlo v Nizozozemí a v Německu, 

kde dvě místní firmy (Springer and Du Mont Schauberg) začaly vydávat bezplatné deníky 

poté, co se zde objevilo 20minut.  

Preventivní model - vychází z toho, že vydavatel jde na trh předtím než na trh vstoupí 

konkurence.  

Promotion model - má za úkol přitáhnout pozornost k placeným deníků skrz bezplatný titul 

(Der Spiegel, New York Daily News Expres). Je to krátkodobý marketingový prostředek. 

                                            
51 Kóppl D., 10 let v českých médiích, 2005, str. 78 
52 Foret M., Marketing pro začátečníky, 2008, str. 12 

53 Foret M., Marketing pro začátečníky, 2008, str. 8 
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Expanzivní model – lokální vydavatel začne publikovat bezplatný deník pouze kvůli zisku, 

nikoliv jako reakci na konkurenci. Hodně často dochází k propojení, jak prostřednictvím 

inzerce, tak i distribuci nebo redakčního konceptu, s placenými deníky z téhož portfólia. 

(Belgické Metro)54 

 

2.1 Vlastnictví deníků zdarma 

 

2.1.1 VLASTNICTVÍ PERIODICKÉHO TISKU V ČESKÉ REPUBLICE 

Zatímco v zahraniční dominují trhu místní vydavatelské domy, v České republice je trend 

opačný. Většina vydavatelství periodického tisku patří zahraničním subjektům (kromě Mafry 

a Ringier, je to např. Bauer Media produkující časopisy). 55 Vzhledem k velice bouřlivé 

historie nejen Československa jako takového, nýbrž i československého tisku, je takovýto 

vývoj logickým vyústěným daných událostí. Pomineme-li úplné začátky tisku v českých 

zemích, tak se profiloval buď jako zájmové periodikum (Časopis českého muzea, Lumír), 

nebo jako nástroj stranického boje (Národní listy, Venkov).  

„Dvacet let samostatného Československa (1918-1938) nestačilo na vybudování 

srovnatelných mediálních koncernů a vznik skutečných mediálních magnátů. Přesto však lze 

poukázat na Jiřího Stříbrného a jeho vydavatelství Tempo.“ 56 

Po roce 1945 veškerou kontrolu nad médii převzal stát, takže tisk sloužil hlavně jako nástroj 

stranické propagandy. Zároveň bylo zrušeno i veškeré soukromé vlastnictví, takže 

neexistovala tedy nejmenší šance na jakékoliv vytváření vydavatelských domů. Začátek 90. 

let minulé století probíhal ve znamení restrukturalizace veškerého mediální prostoru. Toho 

využily nadnárodní společnosti a vstoupily na zdejší trh. Zkušenosti z jejich domácích 

mediálních trhů znesnadnily nebo dokonce znemožnily vývoj tuzemských mediálních 

skupin.57  

„Obnovení svobody projevu a nástup tržní ekonomiky – to byly dva hlavní faktory, které 

ovlivnili proměny mediální scény v České repulice po listopadu 1989.“58 

                                            
54 http://www.newspaperinnovation.com/wp-content/uploads/jmm_4_3_bakker.pdf 
55 Benda J., Vlastnictví periodického tisku v České republice 1989-2006, 2007, str. 220 
56 Jirák J., Kopplová B., Média a společnost – Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace, 2003, str.69  

57Benda J., Vlastnictví periodického tisku v České republice 1989-2006, 2007, str.63  
58 Benda J., Vlastnictví periodického tisku v České republice 1989-2006, 2007, str. 57 
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V současné době vydavají deníky zdarma pouze dva nejsilnější koncerny v ČR, Mafra a 

Ringier. Ještě před rokem jim konkurovalo Metro Česká Republika a. s., které však 

nedokázalo odolat tlaku trhu. 

 

2.1.1a MAFRA 

Majoritním vlastníkem mediální skupiny Mafra je německý holding Rheinisch-Bergische 

Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH. ,...“známá jako mediální skupina Rheinische Post, 

vlastní deníky, inzertní noviny, internetové portály a lokální rozhlasové a televizní stanice 

doma i v zahraničí. Stejnojmenný deník (Rheinische Post) je největším seriózním deníkem na 

německém trhu. V Německu společnost také spoluvlastní Neuss-Grevenbroicher noviny a 

novinové vydavatelství Cáchy (Aachen). V lednu 2007 převzala společnost Rheinische Post 

produkční firmu AZ Media, která produkuje magazíny, reportáže či dokumenty. Vlastní podíly 

ve vydavatelstvích v Čechách, Polsku i Nizozemí. V roce 2005 dosáhl obrat 394 milionů 

eur.“59 

Vlastní rovněž televizní agenturu TVD a má také 26,27% podíl v největší české společnosti 

pro distribuci tisku PNS (První novinová a.s.). Dvacetiprocentní podíl má rovněž v podniku 

Vltava-Labe-Press, jenž vydává četné regionální noviny (Deníky Bohemia, Deníky Moravia a 

bulvární deník Šíp).60 

Mladá fronta Dnes je zářným příkladem toho, jak se prorežimní noviny dokáží přerodit 

v nezávislý deník. Vznikla původně jako mladežnický list, inspirovaný prvorepublikovým 

levicovým studentským časopisem Mladá kultura, ale pod tlakem totalitního režimu se stala 

nástrojem propagandy.61 

Po pádu komunistické strany se prostřednictví „sponntání privatizace“ stala nezávislým 

deníkem. Vydavatelství nechtělo své tituly od sebe oddělit, a proto se jako nejjednodušší 

postup jevilo založení akciové společnosti.62 Mladá fronta neměla doposud registrovavou 

žádnou ochranou známku, logo, ba dokonce ani název. Toho využili redaktoři listu a 

akcionáři MaF a.s., kteří usilovali o novou podobu novin. Staronovému titulu zůstal název a 

doplnil ho o přídomek Dnes (první číslo vyšlo 1.září 1990).63  

                                            
59 http://wer-zu-wem.de 
60 Wikipedie, otevřená encyklopedie, Mafra, http://cs.wikipedia.org/wiki/MaFra, cit. 20.5.2008 
61Wikipedie, otevřená encyklopedie,Mladá fronta, http://cs.wikipedia.org/wiki/Mlad%C3%A1_fronta, cit. 
20.5.2008 
62 Benda J.,Vlastnictví periodického tisku v České republice 1989-2006, 2007, str. 92 
63 Benda J., Vlastnictví periodického tisku v České republice 1989-2006, 2007, str.94 
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Stále ale chybělo to hlavní - zahraniční invenstor, jenž by zajistil stabilitu firmy.  

„Dne 11. 12. 1991 se spojilo vydavatelství MaF a.s. se Socpresse (patřící do francouzské 

tiskové skupiny Hersant) a vznikla nová a.s. MaFra, ve které MaF vlastnil majoritních 52% 

akcií a Socpresse 48%.“ 

„V roce 1994 Francouzi zvýšili nákupem akcií od českých podílníků svůj podíl na 52% akcií. 

Svůj podíl pak Socpresse prodalo v roce 1995 němcům, kteří koupili i menšinové podíly 

Čechů. V listopadu 1994 prodal v té době už většinový vlastník Hersant svůj podíl německému 

koncernu Rheinisch-Bergische Druckerei- und Verlagsgesellschaft (RBVG) za více než jednu 

miliardu Kč (tamtéž). RBVG je vlastníkem MF Dnes dodnes.“64 

O čtyři roky později se Mafra s. r. o. stává vlastníkem dalšího významného a prosperujícího 

deníku, Lidových novin. Tím si upevňuje pozici na trhu. Následuje nástup do dalších 

segmentů mediálního trhu.  

 

V České republice je v rámci skupiny nejčtenějším deníkem Mladá fronta Dnes. Jeho 

centrální redakce se nalézá v Praze a k ní se ještě řadí 14 regionálních poboček. Každé 

pondělí se dovnitř listu vkládá časopis pro ženy OnaDnes. Ve čtvrtek společenský magazín 

Magazín Dnes TV, který obsahuje týdenní televizní program. Rozsáhlejší, víkendové vydání 

obsahuje řadu příloh. 

Dalším deníkem, který společnost produkuje, jsou Lidové noviny. Stejně jako u předešlého 

titulu, také do tohoto je vložen jednou týdně společenský magazín s televizním programem 

Pátek Lidových novin. Obsahuje podobné víkendové přílohy jako Mladá fronta Dnes. 

Internetová média zastupují elektronické portály dvou vše zmiňovaných deníků, idnes.cz a 

lidovky.cz. 

Jediný časopis Mafry se jmenuje Filtr a profiluje se jako hudebně-společenský měsíčník. 

Do portfólia společnosti patří i dvě pražská rádia, ExpresRadio a Rádio Classic FM a dále i 

jediná česká hudební televize Óčko.  

Kromě toho vlastní mediální skupina i tiskárny v Praze a Olomouci. Tyto dvě divize patří pod 

mafraprint, který vydává i externí tituly.65 

 

V roce 2005 se vedení Mafry vyjádřilo k bezplatným deníkům velmi skepticky. Člen 

představenstva Gerd M. Kern prohlásil, že mediání společnost považuje.. „posilování zdarma 

                                            
64  Britské listy, Vildová M., O privatizaci deníku Mladá fronta Dnes http://www.blisty.cz/art/23779.html, cit. 
20.5.2008 
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rozdávaných novin za pochybný vývoj a za krok nesprávným směrem. Takovéto 

nízkorozpočtové produkty stojí v ostrém rozporu s kvalitním žurnalismem a obsáhlým 

zpravodajstvím ze všech oblastí života.“ Bezplatné deníky by totiž mohly ubrat inzertní 

příjmy placeným novinám, což by ohrozilo kvalitu jejich obsahu. Nabízí se také otázka, zda-li 

čtenáři o deníky zdarma vůbec stojí. Na druhé straně připustil, že je potřeba sledovat vývoj na 

trhu a patřičně na něj reagovat.66 O několik měsíců později však Mafra spouští vlastní 

bezplatný deník. Ředitel multimediálni divize Mafra Stanislav Holec se vyjádřil, že 

Metropolitní Expres je sice zdarma, ale jsou to opravdové noviny.67 Na takovémto chování 

koncernu lze demonstrovat kombinaci defenzivního a promotion modelu vydavatelského 

konceptu. (viz kapitola 2.1.1a) 

2.1.2b RINGIER 

„Ringier ČR je součástí švýcarské vydavatelské skupiny Ringier AG.“68  

„Johan Rudolf Ringier založil týdeník Zofinger Wochenblatt a brzy se z vydavatele lokálních 

novin vypracoval na majitele velkého švýcarského vydavatelství. V roce 1911 přichází s 

titulem Schweizer Illustrierte Zeitung, který se začne vydávat i ve francouzské verzi. 

V padesátých letech minulého století se jako první pouští do bulvárního deníku. Deník Blick 

se v roce 1969 dočká i svého nedělního vydání SonntagBlick. Po úspěšném pokrytí domácího 

trhu expandoval Ringier v roce 1988 nejprve do Asie a od roku 1992 podniká i ve východní 

Evropě. Kromě Švýcarska(Beobachter, Bilantz, Die Weltwoche. Betty Bossi, Der bund, Tel, 

atd) a České republiky vlastní pobočky i v Německu, Rumunsku, Maďarsku (bulvární deník 

blikk), Slovensku (bulvární deník Nový čas), Srbsku, Ukrajině, Vietnamu a Číně.“ 69 

 

Jako první zahraniční vydavatel vstoupil Ringier na český trh. Jeho pozice mu poskytovala 

jisté výhody, avšak zároveň nebylo jisté, jak ho české mediální prostředí příjme. Český 

novinový trh byl ve víru transformace a pozvolna utvářel nové žurnalistické prostředí. 

Najednou bylo patrné, že tu lze najít spousty progresivních, nevyužitých míst pro (nejen) nové 

tiskové formáty. Tím nejzásadnějším se stala absence jakéhokoliv tabloidu. Ringier proto 

                                                                                                                                        
65 http://www.mafra.cz 
66 Marketing & Media, č.49/2005, str.22, Média, Bezplatných deníků se nebojíme ,Gern M.Kern 
67 Tisková zpráva:Nový deník Metropolitní Expres, Jaroslav Kábele, 21.4.2006 
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=165066_ex_M&qqqq=metropolitní%20expres, cit. 20.5.2008 
68 http://www.ringier.cz/scripts/detail.php?id=2560 
69http:// www.ringier.com 
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zkusil nasadit to, co v zahraničí už dávno znali. Bulvární tisk. Podle vzoru švýcarského Blicku 

a německého Bildu v  roce 1992 vzniká první české bulvární periodikum Blesk. 70 

 

Společnost kupuje další progresivní tituly. Některé vzápětí prodává, aby se soustředila na ty 

nejperspektivnější (Reflex, Sport).  

 

Vydavatelství stojí za nejprodávanějším deníkovým titulem Blesk. Vychází v Praze a v 

dalších 7 regionálních mutacích. V pátek je uvnitř listu vložen společenský magazín Blesk 

magazín TV s celotýdenním televizním programem a v sobotu je součástí vydání příloha. 

Nedělní Blesk je rozšířené vydání Blesku s důrazem na sobotní události. Vychází v různých 

mutacích pro Čechy a Moravu. 

Nejnovější člen portfólia je bulvární deník Aha!. Kromě Prahy má vlastní mutace i pro Čechy 

a Moravu. Stejně jako Blesk vychází v pátek se suplementem Aha!TV. Nedělní Aha! je 

rozšířeným vydáním deníku Aha!. 

Deník Sport je jediný celostátní deník zaměřený na aktuální sportovní dění. Je tišten ve dvou 

verzích (Čechy a Morava). V pátek je součástí vydání magazín Sport magazín. Nedělní Sport 

supluje deník Sport a přináší výsledky sobotních zápasů.71 

V zahraničí se řadily do portfólií velkých vydavatelství bezplatné deníky stále častěji. Z 

tohoto pohledu byl pochopitelný krok společnosti Ringier, která představila druhý tuzemský 

bezplatný deník.72 Ačkoliv zavedení 24hodin na deníkových trh nesouviselo s expanzí Metra 

do regionů, konkurenční napětí bylo zřetelné hned od začátku. Ringier tento segment trhu 

sleduje velmi podrobně.73 

 24hodin se řídilo podle preventivního modelu, aby předběhlo svého největšího konkurenta 

Mafru. V jeho marketingové strategii najdeme, stejně jako u Mafry, i prvky promotion 

modelu. (viz kapitola 2.1.2a) 

2.1.2 CHOVÁNÍ MEDIÁLNÍCH KONCERNŮ 

Mafra i Ringier pokrývají poměrně pestrou škálu titulů, jež jim zajišťují maximální pokrytí na 

trhu celostátních deníků. Každý si zakládá na jiných specifikách. Zatímco Ringier si svou 

                                            
70Benda J., Vlastnictví periodického tisku v České republice 1989-2006, 2007, str.109 
71 www.ringier.cz 
72Marketing &Media, č.39/2005, str.24, Média, Ringier proti Metru, Martina Vojtěchovská  
73 Marketing & Media, č.  52/2005, str. 37, Listopad, Bezpaltný deník pro mladé, mav 
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pozici vybudoval díky bulvárním titulům, Mafra prorazila zaměřením na seriózní deníky. 

Jasnou výhodu pak vytváří nejen velikost skupiny, ale především její různorodost. Lepším 

postavením disponuje Mafra, která pokrývá veškerou mediální oblast. V případě problémů 

v jednom segmentu trhu může přejít plynule k jinému a ztráty nebudou tak markantní, jako 

kdyby pracovala se sílou pouze jednoho mediálního odvětví. Ať už jakéhokoliv. Také 

skutečnost, že je jediným koncernem v České republice, který shromáždil pod jednou 

střechou tištěná i audiovizuální média, ji staví do role nejsilnější mediální skupiny. I když 

Ringier obsadil silné tituly, vymezuje se absencí rozhlasového a televizního odvětví.  

„Mediální organizacemají tendenci diverzifikovat, tedy rozrůzňovat nabídku, kterou publiku 

předkládají, a tím si zajišťovat diferencovanější a širší publikum. Jednou z cest, jak dosáhnout 

větší diverzifikační nabídky, je právě vytváření organizací, v nichž se „kříží“ vlastnictví 

různých médií (např. bulváního a seriózního deníku, deníků a rozhlasové stanice, 

regionálních a nadregionálních stanic apod.).“ 74 

 

Kumulace nejrůznějších médií (převážně stejného technologického zaměření) do jedné 

konglomerace se stala výchozím bodem všech vlivných mediálních skupin. Trend ke stále 

větším mediálním skupinám, je často charakterizován jako nevyhnutelná součást vývoje 

médií.75 Menší podniky trh postupně vytlačuje a nutí k likvidaci, popřípadě ke koupi jejich 

výrobků či jich samých a následnému zařazení do konkurenčího portfólia. Dochází 

k horizontální koncentraci mediálních produktů. 76 Obě mediální skupiny pracují i s vertikální 

koncentrací. Ta se vyznačuje tím, že se podniky, které zajišťují různé fáze výrobního cyklu, 

hromadí pod jednoho vydavatele. Takže kromě klasických periodik, disponuje vydavatel např. 

tiskárnou (to je případ Mafry i Ringieru). 77 

 

2.1.2a CROSS PROMOTION 

Metropolitní Expres a 24hodin manipulovaly s prvky promotion modelu vydavatelského 

konceptu. „Nejr ůznější média spadající pod jednu firmu se tak navzájem vymezují a doplňují 

                                            
74 Burton G., Jirák J., Úvod do studia médií, 2001, str. 92 

 
75 Benda J., Vlastnictví periodického tisku v České republice 1989-2006, 2007, str. 77 
76 Jirák J., Kopplová B., Média a společnost – Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace, 2003, str. 
66 
77 Jirák J., Kopplová B., Média a společnost – Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace, 2003, str. 
67 
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a jsou navzájem propagována a prodávána v tzv. cross promotion. Cross promotion se však 

neuplatňuje jenom prostřednictvím reklamy, nýbrž stále častěji také pomocí redakčního 

obsahu.“78  

Mafra uplatňovala cross promotion nejen prostřednictvím redakčního obsahu, ale také 

při prodeji reklamní plochy. Klienti Mafry měli možnost, jak samostatné inzerce 

v Metropolitiní Expresu, tak i tzv. kombinovaného balíčku. Ten nabízel inzerentů Mladé 

fronty Dnes a Lidových novin sníženou cenu za reklamní plochu v Metropolitním Expresu. 

V rámci věrnostních programů mohla cena reklamy překročit  slevu 50 %.79   

Vydavatelství Ringier naopak nenabízí slevu na inzerci ve svém bezplatném deníku klientům, 

kterým prodává reklamu ve svých placených titulech. Podle obchodní ředitele skupiny 24 

hodin nelze totiž nabízet jako bonus titul, který žije z inzerce.80Cross promotion se 

soustřeďuje na redakční obsah. 

 „Deník 24hodin byl projektován jako samostatný deník. Jenže jsme to přehodnotili. 

(vydavatelství a šéfredaktor, pzn.autorky). Bylo by neekonomické nevyužít tu kapacitu dvouset 

tisíc čtenářů a nepropagovat i další tituly. I pokud titul dělá marketing jen ostatním titulům, 

tak to má smysl. Je to výhodnější než leták s placenou inzercí..“81  

2.1.2b SYNERGICKÝ EFEKT 

Metro postupuje odlišným způsobem než jeho konkurenti už jen z toho důvodu, že bylo 

v České republice jediný produkt koncernu. Krátkou dobu existovaly na českém trhu čtyři 

deníky zdarma. Přestože většina z nich patřila silným mediálním skupinám, bylo zjevné, že se 

všechny nedokáží uživit.82 Nejkratší životnost měl Kurýr Praha, za kterým stála malá 

společnost. V problémech se ale ocitlo i Metro kryté osvědčenou světovou značkou. 

„Postupující koncentrace mediálního trhu nutí subjekty k dalšímu slučování.“83  

„Kdo chce být úspěšným vydavatelem deníku (a v určité míře i týdeníku) zdarma, musí mít 

buď velmi silné páky či velmi dobré vztahy se zadavateli inzerce či musí mít velmi silné 

                                            
78 Russ-Mohl S., Bakičová H., Žurnalistika – komplexní průvodce praktickou žurnalistikou, 2005, str.37 
79 Marketing Media,str.20, Média, Bezplatné deníky:Rvačka o inzerci, Martina Vojtěchovská 
80 Marketing Media,str.20, Média, Bezplatné deníky:Rvačka o inzerci, Martina Vojtěchovská 
81 Rozhovor s Pavlem Procházkou 
82Marketing &Media,č.14/2008, str.25, Média, Mafra chce vytáhnout Metro.Uspěje?, Martina Vojtěchovská  
83 Marketing &Media, str.22, Média,Mafra koncentruje bezplatné deníky, Martina Vojtěchovská 
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finanční zázemí. V opačném případě je takovýto projekt předem odsouzen k zániku bez ohledu 

na to, zda má nebo nemá silný čtenářský potenciál.“84 

Provoz médií je velmi nákladný a provozování více médií umožňuje šetřit (například ve 

společném nákupu ze zpravodajských agentur, v organizaci distribuce),85 takže vydavatelství 

své produkty neustále vyvíjí a upravují.86 Také pro zadavatele reklam je výhodnější inzerovat 

pouze v rámci jedné mediální skupiny.87  Mafra se proto rozhodla využít synergického efektu, 

tedy prolínání mediálních produktů za účelem zesílení efektivity dopadu na příjemce 

mediálního sdělení,88 koupit majoritní podíl deníku Metro a následně spojit se svým 

produktem. „Aby podniky zůstaly rentabilní, musejí růst, mj. nakupovat jiné podniky nebo 

fúzovat s nimi.“89 Právě kombinace obou produktů způsobila změnu marketingové strategie 

bezplatného deníku. „Nové“ Metro se snaží zaujmout opačný postoj než Metropolitní Expres 

– stát se plnohodnotným titulem vydavatelství jako jsou Mladá fronta Dnes a Lidové noviny. 

Tento jev vyplývá ze zvyšování konkurence v rámci jednoho koncernu. Mafra sice nabízí 

společné inzertní balíčky svých titulů, avšak jinak si média na sebe vydělávají samostatně.  

„V rámci Mafry to funguje tak, že každé noviny (MFDnes, LN, Metro) si jedou stoprocentně 

na sebe. Když potřebuje naše redakce (Metra, pozn. autorky) fotku z centrální databáze 

Lidových novin, tak si ji musí koupit. Jednotlivé noviny v rámci koncernu si prostě 

konkurují.90 

2.1.3 MÉDIA JAKO ZDROJ ZISKU 

Média mají povahu komerčních subjektů, jejichž jediným úkolem je přinášet majiteli zisk.91 

To je podstatou veškerého chování mediální produkce. Jejich primární zdroj financí pochází 

z reklamy...zájmově vázané informace podniku, jejímž prostřednictvím se výrobce pokouší 

vyvolat, udržet nebo zvýšit poptávku po zboží, aniž by změnil cenu, technickou kvalitu či 

nabízené množství92...tedy prodeji tiskové plochy či vysílacího času. Cena reklamy se řídí 

                                            
84 Marketing &Media Co čeká deníky ZDARMA? 18.2.2008  str. 24    Média, Tomáš Böhm 
85 Koppl D., 10 let v českých médiích, 2005, str.80 
86 Jirák J., Kopplová B., Média a společnost – Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace, str. 65, 
Portál, 2003, ISNB 80-7178-697-7 
87Koppl D., 10 let v českých médiích, 2005, str.80 
 
88 Russ-Mohl S., Bakičová H., Žurnalistika – komplexní průvodce praktickou žurnalistikou, 2005, str.36  
89Russ-Mohl S., Bakičová H., Žurnalistika – komplexní průvodce praktickou žurnalistikou, 2005, str. 36   
90 Rozhovor s Josefem Rubešem 
91 Jirák J., Kopplová B., Média a společnost – Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace, 2003, str.75 
92 Kunczik M., Základy masové komunikace, Karolinum, Praha, 1995, ISBN 80-7184-134-X 
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předpokládanou pozorností recipienta. To znamená, že média vpodstatě obchodují 

s pozorností svého publika.93 Na míře pozornosti publika pak závisí příjmy z přímého prodeje 

a současně i z prodeje reklamního prostoru inzerentům.94 Čím větší zisk, tím pevnější pozice 

na trhu a větší vliv na dané odvětví. 

„Charakteristické přitom je, že mediální produkty jsou zpravidla prodávány dvakrát: jednak 

publiku a jednak publikum samotné zadavateli reklamy – a to co možná nejvíce beze ztrát. 

Přitom se média stala oborem s největším reklamním obratem: v roce 2000 poprvé překonala 

automobilový průmysl, obchod i telekomunikace. U soukromých televizí, internetu nebo novin, 

které jsou distribuovány zdarma, je trend takový, že konečný uživatel média platí za médium 

„jen“ svým časem, který mu věnuje, a k placení je vyzván teprve tehdy, když si v supermarketu 

dá do košíku čokoládu s fialovou krávou nebo extra bělicí prací prášek...a tím samozřejmě 

zaplatí také reklamu.“95  

Obsahový podíl bezplatných deníků tvoří 45% inzerce a 55% vlastní zpravodajství. Inzerce je 

vždy záležitostí cílové skupiny daného média. Jiná bude v deníku Sport a jiná 

v Hospodářských novinách. Reklama by měla upoutat pozornost publika, ztotožňovat se 

s jeho potřebami a zájmy, prezentovat nebo se alespoň blížit představě o životním stylu.  

„Zaměřit na určitou cílovou skupinu, tedy na specifické adresáty se zvláštními zájmy.“ 96 

„Reklama se bude dařit, pokud vy víte, že vaši čtenáři stojí vašim inzerentům za to, aby si u 

vás zaplatili inzerci. Blesk má sice poměrně vysokou čtenost (prodá se o půl milionu denně), 

ale na druhou stranu inzertní příjem Mladé fronty Dnes je o mnoho vyšší. To proto, že si 

MFD kupují vzdělanější lidé, a tudíž ta reklama je zacílena na dražší výrobky a služby. 

Inzerentovi vpodstatě nabízíte čtenost.“97  

2.1.4 SPONZORING 

Dobře se zviditelnit jde i pomocí sponzoringu. Sponzor velkých sportovních či kulturních akcí 

upoutá pozornost, ať už zadavatelů reklam či potenciálních čtenářů. Své udělají i trička či 

propisovací tužky s logem firmy darované při nejrůznější příležitostech, které vyvolávají 

                                            
93Jirák J., Kopplová B., Média a společnost – Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace,  2003, str.64 
94Mc Quail D., Úvod do teorie masové komunikace, 1999, str.221  
95 Žurnalistika Russ-Mohl S., Bakičová H., Žurnalistika – komplexní průvodce praktickou žurnalistikou, 2005, 
str.35 
96 Žurnalistika Russ-Mohl S., Bakičová H., Žurnalistika – komplexní průvodce praktickou žurnalistikou, 
2005,str. 192 
97 Rozhovor s Josefem Rubešem 
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nevědomé soustředění se na značku. To může vyústit třeba i ke koupi novin, jež si recipient 

normálně nekupuje.  

„Mafra se snaží o to, aby Metro bylo zase vidět. Třeba prostřednictvím mediálního 

partnerství, kdy jsme uvedeni pod filmy Venkovský učitel a Karamazovi. Také se snažíme více 

chodit na tiskové konference, aby si i ostatní kolegové uvědomili, že nějaké Metro vůbec je.“98   

„Byli jsme (24hodin, pozn. autorky) mediální partneři vánočních a velikonočních trhů na 

Staroměstském náměstí, také jsme se podíleli na Prague Food Festivalu. Velmi se nám to 

osvědčilo. V současné době máme uzavřené  mediální partnerství se Spartou a se Slavií, takže 

to je pro náš titul také velký přínos. V létě budeme podporovat i Žluté lázně.99 

 

2. Cílová skupina 

Pokud hovoříme o médiích a jejich publiku, většinou máme na mysli publikum masové. Toto 

publikum tvoří různorodí jedinci, kteří mohou, avšak nemusí, mít absolutně nic společného 

kromě daného média.100 V naší společnosti převládají masová média, a tím pádem i masové 

publikum, které představuje obrovskou kupní sílu a určuje tak do jisté míry podobu daného 

média. Právě s ohledem k velikosti a různorodosti masového publika spoléhají inzerenti na to, 

že jejich produkt si své cílové publikum najde. To se týká hlavně celostátních deníků a 

celoplošných rozhlasových a televizních stanic. U ostatních médií se publikum mění 

v závislosti na typu média, a tím pádem i typu inzerce. Pro některé inzerenty je pak 

homogenní publikum daleko lukrativnější než univerzální publikum. To se týká právě 

bezplatných deníků, které zajišťují homogenní pokrytí konkrétní oblasti.101  

Úspěch těchto deníků určuje správně zvolená cílová skupina. To znamená, specifické 

publikum, kterému je produkt určen. Daná specifičnost publika může být dána pohlavím, 

věkem, vzděláním, bydlištěm či jinými socioekonomickými faktory.102 Této cílové skupině je 

                                            
98 rozhovor s Josef Rubešem 
99 rozhovor Pavel Procházka 
100 Jirák J.,Kopplová B., Média a společnost – Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace, 2003,, str. 
93 
101Mc Quail D., Úvod do teorie masové komunikace, 1999, str. 187 
102 Burton G., Jirák J., Úvod do studia médií, 2001, str.92 
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potom nutné nabídnout obsah, které by korespondoval s jejími zájmy, ale zároveň je zapotřebí 

tuto cílovou skupinu prodat zadavatelům reklam.103  

Trhy jsou většinou různé skupiny stávajících a budoucích zákazníků, kteří mají různé potřeby 

a jsou ovlivňovány rozličnými trendy. Hlavním úkolem komunikace je identifikace těchto 

různých skupin a rozhodnutí, která z nich bude cílem marketingové komunikace.104 

Zatímco celostátní deníky se snaží oslovovat masové publikum, bezplatné deníky se orientují 

na obyvatele větších měst. To se odráží i v obsahové nabídce a inzerci. Již nejde o 

univerzálního čtenáře, nezávisle na tom, zda-li je to školák či důchodce, zda-li pochází 

z vesnice či města. Cílovou skupinou bezplatných deníků jsou mladí lidé, kteří nad novinami 

nechtějí strávit více než jednu jízdu metrem do školy či do práce.  

„Nejlukrativnější cílovou skupinou jsou mladí, chytří, bohatí lidé. Dolní hranice je 15 let, kdy 

lze čtenáře vychovat, protože nemají náladu si kupovat velké noviny a číst dlouhé články. Tu 

horní úplně nechci definovat, ale řekněme, že tak do 45 let. To je cílová skupina, které  chcete 

prodávat kosmetiku, oblečení, apod. Možná to zní trochu neohrabaně, ale je to byznys. To o 

co se snažíme my, je dát noviny tomu mladýmé čtenáři, čemuž jsou podřízena připravovaná  

témata, př. internet, webové odkazy. Je jasné, že se nám nepodaří přitáhnout pozornost všech 

těchto lidí, přesto se o ně snažíme.“105   

„Noviny 24hodin nabízíme mladé, dynamické generaci, tak do 35 let, proto jsou ty noviny tak 

živé. Tomu je přizpůsoben i obsah, máme tu rubriky Kam vyrazit a Noční život. Teď se 

snažíme dostat i blíže k bílým límečkům“.  106  

Pokud bychom tedy měli charakterizovat průměrného čtenáře bezplatného deníku, byl by to 

s Pavlem Procházkou muž nebo žena od 15 do 45 let, střední či vyšší třídy, se zájmem o 

životní styl. Bezplatné deníky se profilují jako noviny pro „městského člověka“, u něhož se 

předpokládá minimálně středoškolské vzdělání a zájem o svět okolo.107Během cesty do školy 

či zaměstnání z novin dozví přehled nejdůležitějších událostí. Kdo chce obsáhlejší 

zpravodajství či publicistiku, zakoupí si jiný deník ze stejného vydavatelského portfolia. 

Hlavní snahou však zůstává přitáhnout pozornost k papírovým novinám. To se týká 

                                            
103 Russ-Mohl S., Bakičová H., Žurnalistika – komplexní průvodce praktickou žurnalistikou, 2005, str. 153 
104 De Pelsmacker P., Geuens M., Van den Bergh J., Marketingová komunikace,  2003, str. 127  
105 Rozhovor s Josefem Rubešem 
106 Rozhovor s Pavlem Procházkou 
107 www.mafra.cz, www.ringier.cz 



 

30 
 

středoškolských studentů, kteří jsou spjati s internetovou kulturou do té míry, že u nich klesá 

čtenost nejenom novinových titulů, avšak čtenost obecně.108 Vydavatelé deníků zdarma vidí 

v těchto lidech  své možné budoucí čtenáře, a proto se orientují ve velké míře právě na ně. 

Dále se zaměřují na mladé lidi mezi dvaceti a třiceti, kteří naplňují představy ideálního 

čtenáře z hlediska pohledu zadavatelů reklam. Díky výši svého platu si totiž mohou dovolit 

spotřebitelsky reagovat na uveřejněnou inzerci. Reálná výše inzertních příjmů vydavatelů 

deníků zdarma je vpodstatě výsledek toho, jak daný vydavatel dokázal svým inzerentům 

prodat publikum. Čtenost pak ukazuje nakolik dokázal přitáhnout pozornost publika ke svému 

produktu. 

 

2.3 Distribuce 

Slovo distribuce pochází z latinského distribuo, což znamená rozdělovat, rozvrhovat nebo 

třídit. V žurnalistice se tento pojem používá k označení procesu, kterým se tiskoviny, knihy či 

videokazety dostávají ke svému adresátovi. Toto rozdělování může probíhat formou 

kolportáže či prodejem výrobků na místech nejrůznějšího druhu, jako jsou novinové stánky, 

prodejny tabáku či obchodní centra......dnes působí na mediálním trhu velké množství těchto 

distribučních subjektů.109  

 

Podstatnou součástí vydavatelského konceptu je i způsob distribuce. Obzvláště u novin 

zdarma je nezbytné, aby titul nejenom přitáhl pozornost, ale hlavně, aby se dostal do rukou co 

největšímu počtu lidí. Toho lze dosáhnout díky efektivnímu distribučnímu systému. Ten musí 

zajistit, aby si noviny přečetlo co nejvíce lidí při vynaložení minimálních nákladů. Vybraná 

distribuční místa oba tyto předpoklady splňují.  

Jsou zvolena podle toho, kde se vyskytuje největší koncentrace lidí. Prvotně to byly prostory 

Dopravního podniku hlavního města Prahy, tedy přesněji řečeno vestibuly metra, posléze i 

jiná místa s větší frekvencí pohybu cílové skupiny, jako jsou školy, administrativní či 

obchodní centra. Buď se vydavatelství uchýlilo pouze k novinovým stojanům nebo najalo 

kameloty, kteří nosí barevné vesty s logem daného deníku.  

 

Kamelot (franc. camelot = původně pouliční obchodník) je v našem prostředí synonymem pro 

                                            
108 Sak P., 10 let v českých médiích, 2005, str. 108 
109 Osvaldová B., Halada J. a kol., Praktická encyklopedie žurnalistiky, 2002, str.48 
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prodavače novin. Noviny a časopisy se původně doručovaly přímo předplatitelům, teprve 

v první polovině 19. století se začaly prodávat na ulicích, kde kameloti vyvolávali 

nejzajímavější titulky (bulvár) a propagovali v konkurenci svůj list.110  

 

Kolportáž (z franc. colporteur = podomní obchodník, colporter = roznáška) znamená 

roznáška, nabídka včetně pouličního prodeje zboží, především novin a knih. 111 

 

Novinové stojany jsou umístěny na konci, potažmo na začátku přepravního prostoru, zcela 

proto záleží na člověku, zda-li má chuť si titul vzít a přečíst, či ho nechat bez povšimnutí 

dalším spolucestujícím.  

 

Jako ve většině zemí, kde se objevily deníky zdarma, i v České republice nastaly problémy 

s jejich distribucí.112  

 

Metro jako první uzavřelo s Dopravním podnikem (dále jen DP) smlouvu o využíváním jeho 

prostor pro účely distribuce. To však bylo v době, kdy na české mediálně scéně neexistoval 

jiný bezplatný deník. Na konci roku 2006 měla deníku vypršet smlouva na výhradní 

distribuci, a proto DP uvažoval, že by dal své prostory k pronájmu i ostatním bezplatným 

titulům. To se však velmi dotklo Metra, které by tím přišlo o svou exkluzivitu. DP přesto 

vypsal na podzim roku 2006 výběrové řízení, ale ještě v samotném začátku ho zrušil. 113 

Ostatní vydavatelé proti tomuto rozhodnutí ostře protestovaly, a proto s nimi a s Metrem začal 

DP jednat. Vzhledem k tomu, že se jednání protahovala, uhájilo Metro své výsadní postavení 

do května 2007. Tehdy získalo konkurenta v podobě Metropolitního Expresu. Tomuto deníku 

se podařilo splnit hlavní podmínku, aby mohl s DP uzavřít smlouvu o umístění boxů na 

noviny ve stanicích metra, totiž mít sešité vydání.  

 
„Manažer Metropolitního expresu Martin Marcilis ČTK řekl, že deníky jsou rozdávány přímo 

v metru od čtvrtka. "Máme přes 200 boxů ve všech stanicích metra, tedy ve více než 60 

vestibulech," uvedl Marcilis. Kapacita jednoho stojanu je tisíc výtisků, ne všechny jsou však 

zcela plné.  

                                            
110Osvaldová B., Halada J. a kol., Praktická encyklopedie žurnalistiky, 2002, str.87  
111 Osvaldová B., Halada J. a kol., Praktická encyklopedie žurnalistiky, 2002, str.90 
112 newspaperinovation.com 
113Marketing & Media, č.49/2006,str.1, V metru mají být všechny deníky, Martina 
Vojtěchovská 
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V souvislosti s tím Mafra sníží počet kolportérů rozdávajících její bezplatný titul. Kolportéři 

zůstanou pouze tam, kde se rozdá více kusů Metropolitního expresu, než je kapacita boxu, 

tedy na nejvíce vytížených místech pražského metra.“  114 

 

Jediným deníkem, který nebyl distribuován ve vestibulu metra je 24 hodin. Kameloti ho 

rozdávají v bezprostřední blízkosti, nikoliv však přímo v prostorách metra. Obchodní ředitel 

Ringieru Daniel Hort se vyjádřil, že společnost pravděpodobně ani nebude usilovat o 

distribuci 24 hodin uvnitř prostorů podzemní dráhy. Je to ovlivněno tím, že z technických 

důvodů vydavatelství nemůže listy sešívat.115  

Dopravní podnik na podzim 2007 vypověděl Metru smlouvu z důvodů nerespektování 

podmínek v ní stanovených. Jednou z těchto podmínek je právě požadavek na sešívání titulů, 

který je součástí bezpečnostních opatření. Do začátku ledna 2008 běžela výpovědní lhůta a 

poté se distribuce Metra přesunula mimo prostory podzemní dráhy.  

Podstatným důvodem tohoto kroku je podle ředitele marketingu a komunikace Jana Svobody 

také to, že nový management si přeje srovnat distribuční podmínky, aby byly pro všechny 

subjekty, se kterými má DP smlouvu, stejné. Údajně se jedná o tři základní kritéria, podle 

nichž se rozhodování DP řídí: výhodnost pro Pražany, výhodnost pro DP a další subjekty, 

např. magistrát hlavního města, a vhodnosti pro image značky DP.116  

Přestože vedení Metra se chtělo s DP dohodnou, nikdy k tomu nedošlo. Jako nejlogičtější 

důvod se jeví spojení Metra a Metropolitního Expresu pod jeden titul, protože společnost 

Mafra (majoritní vlastník nového titulu) má platnou smlouvu s vedením DP.  

V současnosti je v prostorách podzemní dráhy distribuováno Metro a bezplatný kulturní 

týdeník Houser vydavatelství Grand Princ. 

I přesto může být deník 24 hodin ve výhodě, protože jeho distribuce se dostala i mimo okolí 

dopravních prostor a pokrývá poměrně pestrou škálu míst. V současné době je k dostání i na 

univerzitách, úřadech, sportovištích a poliklinikách.  Je to tak, že tři čtvrtiny nákladu je 

                                            
114V metru je k dostání druý bezplatný deník – Metropolitní Expres, 15.5.2007, 
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=195411_ex_M&qqqq=Martin%20Marcilis%20ČTK
%20řekl, cit. 20.5.2008  
115 Marketing & Media, č.1/2007, str.19, Média, Deníky:na rozbouřené frontě klidně j i,Martina 
Vojtěchovská 
116Marketing & Media,,č.41/2007, str.22, Média, Distr ibuce v metru se změnami, Martina 
Vojtěchovská 
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distribuováno před vchodem do metra a zbývajících čtvrtina v veřejných prostorách.117  

Metro během svého působení v České republice postupně rozšiřovalo své distribuční kanály, 

přestože jeho náklad klesal Z původní expanze do 11 krajských měst se jeho distribuce 

rozrostla do 40 větších měst v Čechách a na Moravě. 118 „Ve městech mimo Prahu, která 

nemají podzemní dráhu, je deník distribuován zejména na náměstích, autobusových a 

vlakových nádražích a podobných uzlových bodech.“119  

K dalšímu typickému rysu novin zdarma patří i specifický čas distribuce. Zatímco lze 

celostátní či regionální deníky koupit celý den, bezplatné deníky mají pro svou distribuci jen 

vymezený čas. Ten je plně přizpůsoben poselství těchto periodik, tedy zaměstnat lidi cestou 

do práce či do školy. Deníky zdarma jsou proto rozdávány kolpoltéry mezi půl sedmou a 

desátou hodinou ranní, kdy městská doprava přepraví největší množství pasažérů. 120 

Tento časový úsek staví do nevýhodné pozice lidi, kteří z nejrůznějších příčin cestují 

městskou hromadnou dopravou později. I když by si rádi noviny přečetli, nemají možnost 

(pokud někdo nenechá dané vydání ležet na sedačce v metru, tramvaji či autobuse). To 

koresponduje s životním rytmem části mladých lidí (nejen studentů), kteří jsou v největší 

permanenci (ať už pracovní či studijní) v odpoledních a nočních hodinách. Toho si všimlo 

marketingové vedení Ringieru a posunulo čas distribuce ze sedmi hodin až půl deváté na 

sedm třicet až devět třicet. 

„To je doba, kdy městskou hromadnou dopravou už nejezdí dělníci do továren, ale úředníci 

do úřadů.“121 

Na rozdíl od placených titulů se častěji stává, že čtenáři si výtisk bezplatného deníku přečtou 

a odloží, čehož využívají lidé, kteří nemají možnost se k novinám dostat v jejich distribučním 

čase. Deník se tak může dostat k novým čtenářům.  

 

                                            
117 Rozhovor s Pavlem Procházkou 
118 Staronový deník Metro si nechá jméno, vyjde v nákladu 340 000 kusů, Dušak Kútner, 28.3.2008, 
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=232690_nw_M&qqqq=Staronový%20deník%20si%20nechá%20jm
éno,vyjde%20v%20nákladu%20340%20000, cit. 20.5.2008 
119 Marketing & Media, č.1/2007, str.19, Média, Deníky:na rozbouřené frontě klidně j i,Martina 
Vojtěchovská 
120Bakker, Piet (2007), Free daily journalism – Anything new?, http://www.newspaperinnovation.com/wp-
content/uploads/journalistica4bakker.pdf, cit. 20.5.2008 

121 Rozhovor s Pavlem Procházkou 
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3. Obsahový koncept 

Předpokladem strategického plánování a marketingového konceptu, který musí zohlednit 

nejen potenciál organizace, ale i potřeby zákazníků, je vhodné zvolení obsahu daného média. 

Ten musí nutně odpovídat potřebám a zájmům publika v oblasti informovanosti a zábavy.122  

Z marketingových výzkumů lze velmi dobře získat přesné údaje o publiku a vyvodit z toho 

patřičné závěry pro redakční práci.123  

Stejně jako u ostatních deníků, i u těch zdarma, je zásadní obsahové složení. Styl psaní zpráv 

a jejich důležitost musí korespondovat se zájmy a potřebami čtenáře. Rovněž témata by měla  

být pečlivě vybírána na základě kulturních, politických a a sociogeografických zvyklostí. 

Významnou měrou se na těchto faktorech podílí složení redakce. Bezplatné tituly pracují 

s menším počtem stran a proto nepotřebují operovat s velkou redakcí. Osazenstvo redakce 

většinou tvoří okolo 20 novinářů, ve větších městech 40 až 50.124 Aby byly náklady na výrobu 

co nejmenší, jsou změstnanci převážně mladí lidé, kteří za svou práci  dostávají zaplaceno 

méně, než jejich kolegové v placených denících. To se může nebo také nemusí projevit na 

kvalitě zpráv, ovšem na jejich exkluzivitě je to znatelné. Vyšší rozpočet umožňuje zaměstnat 

ceněné a zkušené reportéry s množstvím kontaktů a informátorů.  

„Ve snaze zajistit si včasné, směrodatné a jinak nedostupné informace a zvláště proto, aby 

získala náskok před konkurencí, si média pro své vlastní účely vytvářejí kontakty 

s informovanými lidmi uvnitř institucí i s různými experty. Stejně tak se případné zdroje snaží 

navázat a udržovat pravidelné kontakty s médii, neboť si chtějí zajistit přednostní a vstřícný 

vztah.“ 125 

 

 3.1 Zdrojování zpravodajských zpráv v závislosti na agenturním zpravodajství 

Tiskové agentury slouží jako základní zdroj informací naprosté většině médií. Poskytují 

vcelku podrobný seznam důležitých i méně významných událostí dne a současně tipy na 

                                            
122 Žurnalistika Russ-Mohl S., Bakičová H., Žurnalistika – komplexní průvodce praktickou žurnalistikou, 2005, 
str. 192, 
123 Žurnalistika Russ-Mohl S., Bakičová H., Žurnalistika – komplexní průvodce praktickou žurnalistikou, 2005, 
str. 193, 
 
124 www.metro.lu 
125 Mc Quail D., Úvod do teorie masové komunikace, 1999, str.252 



 

35 
 

konání nejrůznějších akcí.126 To umožňuje, aby si dotyčné médium mohlo na základě své 

cílové skupiny vybrat potřebné informace. Pro tiskové agentury se vžilo označení noviny 

novinářů či továrny na zprávy.  

„Média musí mít kvůli svým vlastním potřebám zajištěn přísun obsahu: proto si musí 

„objednávat“ obsah předem, ať už jde o zpravodajství nebo fikci či jiné druhy zábavy.Tato 

potřeba se odráží v rozrůstání sekundárních organizací (jako jsou zpravodajské agentury) 

poskytujících pravidelný přísun obsahu.“  

Stavět obsah média na agenturním zpravodajství je rychlé, levné a nenáročné. Toho využívají 

bezplatné deníky, jejichž primárním zdrojem zpráv jsou právě tiskové agentury. Souvisí to s  

financováním deníků zdarma, protože výrobní cena tohoto druhu novin musí být co 

nejnižší.127  

V České republice vycházely donedávna tři navzájem si konkurující deníky (Metro, 24hodin a 

Metropolitní Expres), z nich každý odlišně pracoval s agenturním zpravodajstvím (nutno 

podotknout, že všechny uvedené deníky pracují s jedinou tiskovou agenturou jako s hlavní 

hlavním zdrojem, a tou je ČTK). Následující příklady ukazují tyto rozdíly. 126   

Z trojce sledovaných deníků využíval nejvíce agenturního zpravodajství Metropolitní Expres. 

Nepočítáme-li titulní článek a rubriky typu cestování či zaměstnání, dominovaly téměř u 

všech ostatních zpravodajských stránek zprávy z produkce České tiskové kanceláře. Buď byla 

ČTK pod článkem uvedena jako samotný zdroj nebo zhruba v 50 % případů doprovázena 

zkratkou autora. Patrné bylo i propojení s deníkem Mladá fronta Dnes, přesněji s jeho 

elektronickou verzí idnes.cz, jež se jako zdroj objevuje pod několika články. 128 

Deník 24 hodin více staví na vlastním zpravodajství než jeho zaniklý konkurent. Přesto je 

zřetelná vazba na agenturní servis, hlavně u kratších a obsahově méně náročných článků. Pod 

nimi je ČTK jako zdroj uvedena nejčastěji. Pokud se jako zdroj objevuje i u delších článků, 

tak současně se zkratkou autora. Hodně se uvnitř čísla vyskytují i odkazy na jiné tituly 

z vydavatelství (Blesk, Aha!). Převahu však mají zprávy členů redakce.129 

 Metro má poněkud odlišný způsob práce s agenturním zpravodajstvím než výše popsané 

                                            
126 http://www.ctk.cz 
127 Ingela Wadbring and Lennart Weibull, Metro on the Swedish Newspaper, 
http://www.comu.ucl.ac.be/RECI/orm/Mediatique/metro.htm, cit. 20.5.2008 
128Metropolitní Expres, 20.3.2008,č.57, 22.2.2008,č.38  
129 24hodin, 27.3.2008,č.61/ročník 4, 1.4.2008, č.64/ročník 4 
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deníky. Přestože také pracuje s databankou ČTK, není to jeho doména. Tento fakt se odvíjí od 

skutečnosti, že jako jediný bezplatný deník disponuje vlastním informačním servisem.  

V rámci Metra Internacional zpracovává zpravodajská síť Metro World News informace ze 

všech velkých světových tiskových agentur. Je to směsice zpráv, které korespondují se zájmy 

čtenářů, včetně rozhovorů s celebritami jako je Nicole Kidman, Steven Spielberg nebo Bill 

Gates.130  

Ve velké míře využívalo služby České tiskové agentury „staré“ Metro. Nová verze tohoto 

deníku pracuje více s vlastními informačními prameny. Pouze u krátkých zpráv používá ČTK 

jako zdroj.131Podle nového šéfredaktora se snaží vymanit ze závislosti na agenturním 

zpravodajství.132  

 

3.2 Minimální obsahový podíl vlastních zpráv 

Bezplatné deníky na agenturním zpravodajství staví, přesto nepostrádají  i autorské zprávy. 

Nejmarkantnější je to u rubrik bezprostředně souvisejících se životním stylem, jako jsou 

Zaměstnání, Zdraví nebo Cestování. Těm se tisková agentura zpravidla nevěnuje. 

Pomineme-li zájmové rubriky, je pokaždé autorskou zprávou titulní článek, který otvírá 

vydání. Také nejdůležitější informace ze zpravodajství jsou zřídkakdy z jiného zdroje než z 

redakčního. 

Velká provázanost s jinými tituly z vydavatelství je patrná u 24 hodin, kde se lze pravidelně 

setkávat s odkazy na placené deníky stejného vydavatele. Týká se to zejména sportovního 

zpravodajství a jeho provázanosti s deníkem Sport. 133 

Nejméně pracoval s autorským textem Metropolitní Expres. V jeho případě jako zdroj 

sloužily mimo ČTK i další tituly z portfolia, jmenovitě Mladá fronta Dnes a Lidové noviny. 

To bylo zřetelné ve výběru zpráv, které byly tematicky totožné s články v těchto novinách. 

Přitom na ně v mnoha případech ani nebylo odkazováno a byly uvedeny jako autorské texty. 

                                            
130 http://www.metro.lu. cit.20.5.2008 
131 metro 3.4.2008,č.65, 7.4.2008, č.67,19.5.2008, č.96 
132 Marketing & Media, č.14/2008, str.2, Aktuality z domova, Metro a Expres s kampaní, mav 
133 24hodin, 27.3.2008,č.61/ročník 4, 1.4.2008, č.64/ročník 4 
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„Stranou naší pozornosti zůstala především skutečnost, že média si v nesčetných kombinacích 

a permutacích slouží jako zdroj navzájem.“ 134 

Dřívější obsahová podoba Metra se snažila snižovat počet zpráv z databáze tiskových agentur. 

Navázala proto spolupráci se serverem aktualne.cz, který neodebírá zprávy z České tiskové 

kanceláře.135  Na obsahu to ale nebylo patrné. Po spojení s Metropolitním Expresem se nový 

šéfredaktor snaží zlepšit kvalitu a výběr zpráv tím, že více využívá databázi Metro World 

News, ale zároveň i nabízet více původních informací. Ke křížení v rámci vydavatelství 

dochází výhradně na základě smlouvy s idnes.cz, jinak se v deníku neobjevují žádné další 

odkazy na jiné tituly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
134 Mc Quail D., Úvod do teorie masové komunikace, 1999, str. 25 

135 Marketing & Media, č.43/2007, str.2, Aktuality z domova, Aktualne.cz pro deník Metro, 
mav 
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ZÁVĚR 

Stejně jako v zahraničí, i v České republice se podařilo bezplatným deníkům prorazit. 

Vydavatelé pochopily sílu nového produktu a zařadili ho do svého portfolia. Přestože do něho 

musely nejdříve investovat velké množství peněz, už teď je jasné, že se jim jejich investice 

postupně vrací. Zadavatelé reklam si pomalu zvykají na nový formát a přestávají ho 

považovat za méněcenný. Samozřejmě to neplatí o všech inzerentech, protože někteří se 

k deníkům zdarma staví stále nedůvěřivě. Na druhé straně dokázaly bezplatné tituly oslovit 

mladé publikum, které předtím o tištěné deníky nejevilo zájem. Proto jejich čtenost, na rozdíl 

od placených titulů, stoupá.  

Patrná je i provázanost mezi placenými a neplacenými novinami. Zatímco dříve byla velmi 

silná, postupně oslabuje. Bezplatné deníky se snaží vymanit z vlivu silných titulů a stát se 

plnohodnotnými deníky. Zatím se však nezdá, že se jim to podaří. Bude zajímavé sledovat 

jejich další vývoj, protože už teď je jasné, že se staly pevnou součástí české mediální scény.  

Překvapit české publikum mohou vydatelé deníků zdarma různými způsoby. Třeba zřízením 

předplatitelské služby nebo vznikem bulvárního bezplatného deníku, jak je tomu v zahraničí.  
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PŘÍLOHY  

 

Graf 1. Expanze deníku Metro 

 

 
 

Zdroj: metro.lu 
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Tabulka 1. Čtenost celostátních deníků 2004/2005 

(v tisících) 

Titul 1.pol.2004   2.pol.  2004  1.pol.2005 2.po.2005 

Blesk 
1371 1537 

 
       1498 1590 

Mladá fronta dnes 
1150 1169 

 
       1187 1162 

Právo 
612 603 

 
       536 530 

Lidové noviny 
314 279 

 
       330 304 

Sport 
282 265 

 
      268 293 

Hospodářské noviny 
228 176 

 
       184 182 

Haló noviny 
46 37 

 
       36 43 

Zdroj:MédiaProjekt 

  

Tabulka 1. Čtenost celostátních deníků 2006 

(tisících)   

Titul 1.pol.2006 Titul 2.pol.2006 

Blesk 
1527 Blesk 1548 

Mladá fronta dnes 
1048 Mladá fronta dnes 1145 

Právo 
478 Právo 498 

Lidové noviny 
312 Sport 297 

Sport 
232 Aha! 286 

Hospodářské noviny 
208 Lidové noviny 225 

Superspy 
77 Hospodářské noviny 203 

Zdroj:MédiaProjekt 
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Tabulka 3. Prodaný náklad celostátních deníků 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4 Tištěný náklad bezplatných deníků 

     Rok 2007             24 hodin    Metropolitní 

Expres 

   Metro 

Leden až březen             212 000 200 958  

Duben             212 000 200 958 313 500 

Květen 210 400 197 958 311  183 

Červen 210 920 200 970 311 760 

Červenec 150 000 148 358 303 583 

Srpen 150 000 150 959 302 800 

Září 202 400 201 293 291 250 

Říjen 212 000 200 959 258 150 

Listopad 212 000 200 958 284 100 

Prosinec 209 067 200 958 290 000 

Zdroj:MediaProjekt 

Titul 1.pol.2006 Titul 2.pol.2006 

Blesk 490 667 Blesk 463 117 

Mladá fronta dnes 293 585 Mladá fronta dnes 313 126 

Právo 
165 092 Právo 160 657 

Lidové noviny 
67 145 Sport 99 121 

Sport 
71 718 Aha! 65 863 

Hospodářské noviny 62 714 Lidové noviny 73 549 

Superspy 
neověřován Hospodářské noviny 99 121 


