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Anotace 
 Diplomová práce nazvaná “Vznik a vývoj internetového zpravodajství v Česku na 

příkladu deníku iDnes.cz“ se pokouší zachytit významnou součást historie internetového 

zpravodajství na českém mediálním trhu. 

 Na příkladu deníku iDnes ilustruje specifickou dobu, v níž přicházela na svět první 

internetová periodika zaměřující se na všeobecné zpravodajství. Vznik serveru iDnes, který se 

na celosvětové síti poprvé objevil v lednu roku 1998, je důležitý v tom, že jako první odmítl 

jen přebírat obsahy tradičních médií a začal s produkcí vlastních zpráv. Deník také začal 

využívat specifika internetového prostředí, díky kterým mohl svým čtenářům nabídnout 

pravidelnou aktualizaci obsahů či nové žurnalistické žánry jako například on-line rozhovor 

nebo on-line reportáž. 

 Historie deníku iDnes, která je stěžejním motivem této práce, také ukazuje, jakým 

způsobem přistupovali k novému druhu média vydavatelské společnosti, čtenáři i samotní 

novináři. Při bližším zkoumání tak můžeme zjistit, s jak malou důvěrou vydavatelství Mafra 

vstupoval internetový server na trh. V průběhu několika let se však proměnil v čtenářsky 

úspěšné médium, které si našlo pevnou pozici v českém mediálním spektru. 

  

Annotation  

This diploma thesis “Rise and Evolution of Online Journalism in the Czech Republic 

in Case of Online Daily iDnes.cz“ considers an important and interesting period of Czech 

journalism after 1989. Specifically, it focuses on the origins of online daily iDnes and tries to 

describe history of Czech internet journalism on this example. 

The main attention is focusing principally on the first stage of daily´s history: stage of 

planning (nine months in 1997), which is characterised with disbelief of publishing company 

Mafra and very cautious attitude to the plan, and first two years, which are very unusual for 

starting a professional medium. The authors of the plan intended from the beginning to work 

with the specific possibilities of hypertext space of the internet. But they had to count with a 

low budget and only two editors. 
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Only two months were enough to see that internet daily can act as an independent part 

of the publishing company. The readers of early Czech internet used to visit the new site and 

iDnes became the most visited internet daily in 1999. Among others they appreciated use of 

new journalistic genres specific for internet space. For example: online interview and online 

report. Daily had also possibility to update texts – react to a progression of a situation. 

This diploma thesis also describes the evolution of this medium. Nowadays it is one of the 

most succesfull internet dailies in the Czech Republic – iDnes employs about seventy editors 

and the budget is about one hundred million crowns.    

 

Klíčová slova 
internet, média, web, historie, iDnes, deník 
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internet, media, web, history, online, iDnes, daily 
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Úvod 

 Historie českého internetového zpravodajství patří mezi nejméně zmapované 

tematické celky vývoje tuzemských médií. Platí to i dnes, kdy uplynulo už více než deset let 

od doby, kdy se u nás poprvé objevila žurnalistika na “síti sítí“, jak bývá internet1 někdy 

nazýván. Pokud chceme o tématu získat hlubší přehled, musíme jeho celkový obraz skládat 

zejména z úryvkovitých materiálů, které jsou k dispozici především na stránkách webových 

magazínů zaměřujících se na tuto problematiku, jako je například server Lupa. 

Řadu podnětných informací je možné dohledat také v bakalářských či magisterských 

pracích studentů UK FSV, které často čerpají přímo z primárních zdrojů – vycházejí 

z informací od lidí, kteří stáli u zrodu českých zpravodajských serverů nebo se podíleli na 

jejich dalším provozu. Tyto práce však stále představují jen dílčí úsek toho, jak by mělo 

vypadat komplexní pokrytí této zajímavé problematiky. 

Ani tato diplomová práce si – vzhledem ke svému rozsahu i záměru – nemůže klást za 

cíl vytvořit celkový obraz historie internetové žurnalistiky v České republice. Na příkladu 

podrobného popisu vzniku konkrétního zpravodajského média, deníku iDnes, se text pokouší 

poodhalit mechanismy, jakými se rodí internetový deník v českém prostředí a jaké vnitřní a 

vnější faktory formují jeho podobu. Zevrubné zachycení zrodu a také vývoje prvního velkého 

hráče na trhu internetových zpravodajských deníků je užitečným nástrojem k poznání toho, 

jakým způsobem se tento dnes už velmi silný segment českého mediálního trhu proměňoval 

od počátků až do dnešní podoby. 

Tento popis založený zejména na osobních rozhovorech s pamětníky, dobových 

textech a interních materiálech deníku tvoří druhou, stěžejní část práce. Aby však textu 

nechyběly technologické a historické souvislosti, je součástí práce také obecná teoreticko-

historická první část, která částečně vychází ze základních údajů uvedených v mé bakalářské 

práci2 a rozšiřuje je o další informace z odborné literatury, závěrečných prací studentů UK 

FSV či článků internetových publicistů.  

Úvodní část práce se nejprve velmi stručně věnuje technologickým předpokladům, 

které umožňují, že si lidé mohou číst zprávy na internetu. Dále se pak zabývá specifickými 

                                                 
1 Termín internet se v odborném i laickém diskurzu užívá jak s velkým, tak i s malým písmenem na začátku 
slova. V této práci jsem se rozhodl používat u tohoto slova malé písmeno, protože ho v našem kontextu 
zmiňujeme spíše jako obecné označení prostředí, ne konkrétní sítě v technickém smyslu slova. Podobně bylo 
nutné zvolit jednu z možných variant i u dalších termínů jako například “on-line/online“ či u názvů periodik, 
které lze psát různými způsoby (např. “iDnes“/“iDNES“ apod.). 
 
2 Pavec, M.: Česká internetová periodika – porovnání jejich zpravodajských postupů a míra závislosti na 
tištěném médiu. Praha, Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd 2007.  
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vlastnostmi, kterými se tento typ žurnalistického produktu vyznačuje – ať už se jedná 

například o možnost odkazovat pomocí hypertextu na starší materiály nebo o případné využití 

multimediálního principu internetového prostředí. Je třeba také zmínit základní typologii 

zpravodajských produktů a specifika psaní pro webové deníky. Tato podkapitola obsahuje 

mimo jiné závěry výzkumu z mé bakalářské práce a jejich konfrontaci s názory mediálních 

profesionálů a teoretiků. Za pozornost určitě stojí také zmínka o tom, s jakými očekáváními – 

či spíše s nedůvěrou – přijímala odborná veřejnost i samotná média vstup internetových 

deníků na trh sdělovacích prostředků. 

První část práce pak uzavírá stručná historie on-line žurnalistiky ve světě i v České 

republice. Na tuto podkapitolu následně logicky navazuje úvod druhé části textu, která začíná 

popisem českého internetového trhu v letech 1997 a 1998, kdy přicházel na svět projekt vůbec 

prvního plnohodnotného serveru zaměřeného na všeobecné zpravodajství v podobě deníku 

iDnes.  

Další kapitoly diplomové práce už se pak plně zaměřují, z několika různých pohledů, 

na popis tohoto tuzemského mediálního fenoménu, který na začátku roku 1998 oslavil první 

dekádu svého fungování a od podceňovaného média s marginálním významem se stal jedním 

z nejnavštěvovanějších internetových médií v České republice. 
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1. Zpravodajství na internetu 

 
 Někdejší ředitel deníku Washington Post William Casey v roce 1996 – tedy v době 

úplných počátků internetového zpravodajství – popsal svou představu toho, jací lidé hledají 

zprávy na internetu.  

První skupinu čtenářů tvoří podle Caseyho lidé, kteří z nějakého důvodu nemají jinou 

možnost získat informace, které je zajímají. „Tato skupina zahrnuje lidi, kteří nemohou být 

doma a chtějí se dozvědět, co se v jejich městě nebo státě děje. Jde například o ty, co jsou 

pryč i několik let, jako třeba někteří obchodní cestující.“ Druhá skupina podle Caseyho 

„sestává z lidí hluboce se zajímajících o určité politické subjekty – politických nadšenců, 

chcete-li. Jsou to lidé, kteří mají noviny hned vedle monitoru a posílají své názory na 

nejrůznější fóra.“ (Driscoll, Garrison, Salwen; 2005, s. 15) 

 Tento pohled na internetovou žurnalistiku už v současné době můžeme považovat za 

překonaný a do jisté míry naivní. Dnes už víme, že zpravodajství na webu nabízí mnohem 

více než jen místo, kam přicházejí lidé, kteří si z nějakého důvodu nemohou koupit svůj 

lokální deník nebo fórum, kde diskutují pouze lidé zajímající se o politiku. Tento pohled však 

– podobně jako řada jemu podobných názorů – neodmyslitelně patří k určité specifické 

historické etapě poloviny 90. let 20. století, kdy internetová síť opustila akademickou půdu a 

stala se doménou komerční sféry.  

 

1.1 Technologické předpoklady publikování žurnalistických produktů na internetu 

Jak se tedy dostalo běžné zpravodajství na internet? Dnešnímu jednoduchému 

postupu, kdy si po zapnutí webového prohlížeče zadáme příslušnou adresu a zjišťujeme, co se 

doma či ve světě odehrálo, předcházel poměrně složitý technologický vývoj. Připomeňme si 

alespoň některé z jeho zásadních historických milníků. 

Internet staví na myšlence propojení počítačů, které mají možnost vzájemně si 

vyměňovat informace. Počátky těchto úvah byly poměrně skromné a neměly s internetem, jak 

ho známe dnes, příliš mnoho společného. Jeho předchůdcem byla síť Arpanet: projekt, který 

v roce 1969 spustilo americké ministerstvo obrany. Jeho cílem bylo vytvořit počítačovou síť, 

která bude odolná vůči vojenskému útoku. Zároveň výzkum kladl důraz na to, aby bylo 

možné k síti přidávat libovolné množství počítačů. Arpanet tehdy spojoval počítače na čtyřech 

univerzitách na západním pobřeží Spojených států: tři v Kalifornii a jednu v Utahu. 

V průběhu několika let se projekt vzájemně propojené počítačové sítě bez jednoho 
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“centrálního mozku“ přesunul do univerzitních laboratoří. (Čermák, nedatováno, s. 29, 

dostupné z <http://extra.cz/novamedia/novamedia02.ppt>; Pavec, 2005, s. 12) 

Podstatným mezníkem ve vývoji vzájemné komunikace počítačů bylo sjednocení 

formy přenosu dat. V 70. letech se o něj nejvýznamněji přičinil americký vědec Vinton Cerf – 

jeden z tvůrců sítě Arpanet - který byl hlavním autorem přenosového protokolu TCP/IP. Ten 

stanovil pravidla, jakou podobu mají mít data, která si počítače posílají. Rok 1983, kdy se 

začal tento protokol používat, bývá někdy označován za rok vzniku internetu. Jeho vynálezce 

Vinton Cerf  je pak často nazýván “Otcem internetu“. 

V této fázi vývoje se však stále jednalo spíše o vědeckou hříčku, kterou laická 

veřejnost nemohla nijak využívat. Definitivní zlom přinesla až služba World Wide Web 

(zkráceně WWW, užívá se také výraz web či webové stránky), fungující “nad internetem“. 

Původně ale i tento technologický systém měl zůstat skryt na univerzitách - sloužit měl pouze 

potřebám akademické obce. 

Na myšlence webu pracoval v 80. letech minulého století britský vědec Tim Berners–

Lee v laboratořích společnosti CERN. Původním záměrem propojení ideje hypertextu, 

jakéhosi “chytrého“ textu, s internetem bylo umožnit vědcům číst si texty uložené na jiných 

počítačích a zároveň sdílet nejrůznější dokumenty. Služba začala oficiálně fungovat v roce 

1990. World Wide Web umožňuje během nepatrného časového úseku získat přístup 

k informacím uveřejněným kdekoliv na světě – pokud jsou pro uživatele služby dostupné. 

Dostávají se k nim zpravidla prostřednictvím webových stránek, tedy dokumentů v digitální 

podobě založených na principu hypertextu, který určuje jejich uspořádání a nabízí možnost 

dostat se pomocí hypertextových odkazů (jinak také linků) k dalším veřejně přístupným 

stránkám, popřípadě materiálům na nich umístěným. (Čermák, nedatováno, s. 24, dostupné z 

<http://extra.cz/novamedia/2009/03/uvod-do-novych-medii.html>) 

V okamžiku, kdy v polovině 90. let přestal být World Wide Web výsadou akademiků, 

získal obrovský a nezastupitelný význam v rozšíření internetu mezi běžné počítačové 

uživatele a tím pádem umožnil také distribuci žurnalistických produktů na internetu. 

 

1.2 Specifika internetového zpravodajství 

 V polovině 90. let, kdy se internet přestěhoval z univerzit do komerční sféry, bylo 

zřejmé, že vzniká nový prostor pro rozvoj masových médií. Tento potenciál navíc nabízel i 

zcela nové podmínky pro zpracování a šíření zpravodajství. Žurnalistický produkt na internetu 

je pro recipienty dostupný prakticky kdekoliv, kde to technické podmínky dovolují. Dostat se 

k němu mohou hned v okamžiku, kdy jej médium uveřejní, a nemusejí čekat například na 
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úvod zpravodajské relace, jak je tomu třeba u rozhlasu. Za samozřejmé už se dnes také 

považuje aktualizování obsahu zprávy na základě průběžného vývoje událostí.  

Ve výčtu specifik on-line zpravodajství bychom mohli samozřejmě dále pokračovat, 

ale pro účely této kapitoly zmíníme v rámci kratších textů jen některé ze základních specifik, 

s nimiž on-line zpravodajství pracuje. 

 

1.2.1 Hypertextizace mediálních obsahů 

Systému World Wide Web jsme se věnovali už v předešlé kapitole zaměřené na 

technologické předpoklady internetové žurnalistiky. Je ovšem třeba o tomto systému uvažovat 

nejen jako o technologické službě, ale zejména jako o stěžejním principu, který nejvýrazněji 

určuje podobu webového zpravodajství. Jak už bylo dříve zmíněno, takřka veškeré uspořádání 

informací na internetu - včetně struktur webových deníků - stojí na principu hypertextu, 

jakéhosi “chytrého textu“.  

Nejinak je tomu samozřejmě u strukturování zpravodajských produktů. „Služba WWW 

není determinována klasickou textovou linearitou, ale logickým rozložením informací 

propojených linky. Už při zběžném pohledu na úvodní stránky většiny on-line deníků zjistíme, 

že její uspořádání plně odpovídá specifiku webového prostředí a jen málo se podobá titulní 

straně tištěných novin.“ (Pavec, 2007, s. 23)  

Můžeme tak v případě zpravodajských serverů hovořit o takzvané “hypertextizaci“ 

žurnalistiky. 

Idea hypertextu existovala už dlouho před tím, než ji poprvé v praxi použil Tim 

Berners-Lee jako základní mechanismus svého systému World Wide Web. Počátky “chytrého 

textu“  sahají až do roku 1945, kdy americký vědec Vannevar Bush uveřejnil v časopise The 

Atlantic Monthly článek nazvaný “Jak bychom mohli myslet“. O pár měsíců později vyšla 

vědcova stať také ve zkrácené formě na stránkách prestižního časopisu Life. Bush v ní pracuje 

s potřebou třídit informace, umožnit v nich recipientovi snadnou orientaci a účinně oddělit 

údaje relevantní od marginálních. I díky Bushově myšlenkovému dědictví dnes web 

umožňuje vzájemné propojení a logické uspořádání informací, čímž vtiskl on-line žurnalistice 

její charakteristickou tvář.  

Rozcestník na cestě k informacím představuje u on-line deníku zpravidla jeho 

domovská stránka neboli homepage. Odtud se recipient s pomocí hypertextových odkazů 

dostává ke zpravodajským textům, které pak většinou umožňují i další vzájemné odkazování. 

Deníky tak nemusejí na titulní stránce zveřejňovat všechny zprávy najednou a v plné délce. 

Na homepage se často dostávají pouze odkazy v podobě titulku s fotografií, po jehož otevření 
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se text objeví v plném znění. Jednotlivé zprávy lze zpravidla nalézt přehledně roztříděné do 

různých tematických rubrik, v nichž je možné bez potíží najít i materiály staršího data vydání. 

(Čermák, nedatováno, s. 35 a 36, dostupné z <http://extra.cz/novamedia/novamedia02.ppt>; 

Pavec, 2007, s. 23 a 24) 

 Jak už bylo řečeno, možnost “skrýt“ některé informace do odkazu výrazně napomáhá 

orientaci na stránkách daného média. Hypertextové linky mohou sloužit také jako grafické 

orientátory, které recipientům usnadňují příjem obsahů.  

 

1.2.2 Multimedialita 

 Webové prostředí nabízí on-line deníkům také multimediální rovinu. Kromě tradičních 

textů a fotografií, na něž jsou recipienti zvyklí z tištěných novin, mohou internetoví novináři 

ke zprávám přiřazovat fotogalerie, videa či audio příspěvky. A to znovu díky hypertextovému 

principu služby World Wide Web. 

 S určitou mírou nadsázky můžeme tvrdit, že do jednoho prostředí můžeme soustředit 

noviny, rozhlas i televizi. Vzápětí je ale třeba připomenout, že audio a video příspěvky u on-

line deníků stále slouží spíše jako doplňky převažujícího textového zpravodajství. Toto 

tvrzení dokládají výsledky výzkumu provedeného v rámci mé bakalářské práce. 

Z dvoutýdenního pozorování českých zpravodajských serverů iDnes a Aktuálně.cz vyplývá, 

že „zkoumaná internetová periodika výhody multimediálního webu příliš nevyužívají. Jen 

necelá pětina jejich materiálů obsahovala nějaké video či audio příspěvek nebo fotogalerii – 

iDnes: 17,37 %, Aktuálně: 17,17 %.“ (Pavec, 2007, s. 68).3 

 Na tato čísla je ovšem nutné nahlížet optikou faktu, že české internetové redakce 

obecně nemají dostatek personálu a finančních prostředků na to, aby mohly vyrábět více 

vlastních multimediálních materiálů. Alternativou pro redakce je přebírání audio či video 

materiálů z jiných internetových zdrojů (například ze serveru YouTube) nebo z tiskových 

agentur. Například Česká tisková kancelář nabízí audio příspěvky od roku 2000 a videa od 

roku 2006 jako běžnou součást svého servisu.  

 Zajímavé je také podívat se, jaká multimédia vybrané české on-line servery 

upřednostňují. „U analyzovaných deníků bylo možné pozorovat rozdílnou preferenci různých 

multimédií. Server iDnes se nejvíce soustředil na fotogalerie (24), audio a video příspěvkům 

věnoval zhruba stejně prostoru (obě po 9 položkách). Aktuálně nejvíce upřednostňovalo videa 

                                                 
 
3 Výzkum probíhal ve dnech 6. – 18.3. 2007.  
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(30), přineslo také 9 fotogalerií, ale ve sledovaném období nevydalo žádnou zprávu s audio 

příspěvkem.“ (Pavec, 2007, s. 68) 

 

1.2.3 Individuace 

 Prostředí webu mění dříve pasivní příjemce v aktivní recipienty, kteří si vybírají 

obsahy (princip hypertextu jim umožňuje velké množství voleb) a například i při prohlížení 

internetových deníků se mohou podílet na jejich utváření (např. při on-line rozhovorech). 

Tento jev nazýváme “individuací“. Jde o proces, který institucionálně pozměnil vztah 

recipienta k médiu.  

Formuloval ho mediální teoretik Mark Poster v rámci své teze prvního a druhého 

mediálního věku. První mediální věk charakterizoval Poster tradičním jednosměrným tokem 

zpravodajských informací od komunikátora k široké skupině pasivních adresátů. Média 

nastupující po televizi pak utvářejí druhý mediální věk, z něhož už výrazná asymetrie mezi 

komunikátorem a adresátem mizí. Do té doby byl jednosměrný tok informací „jedinou cestou, 

jak přijímat mediální obsahy – málo podavatelů, mnoho konzumentů.“ (Poster, 1995, s. 22) 

 Jak už bylo výše zmíněno, typickou ukázkou recipientovy interakce s médiem je 

takzvaný on-line rozhovor. Čtenáři pomocí připravených elektronických formulářů posílají 

své dotazy vybrané osobnosti a ta na ně postupně odpovídá. V České republice se 

průkopníkem této žurnalistické formy stal deník iDnes, který už v prvním měsíci svého 

působení na webu – v lednu 1998 – uvedl českou premiéru on-line rozhovoru. 

V současnosti se může čtenář internetového deníku stát informačním zdrojem, když 

zpraví redakci například o řádění živelní katastrofy či o jiném jevu, který je v danou chvíli 

mimo dosah jakýchkoliv zpravodajských prostředků. On-line deníky tuto “službu“ čtenářů 

někdy využívají například při povodních, jako součást sněhového zpravodajství nebo jiných 

příležitostech. 

Další z možností, jak zapojit čtenáře, jsou ankety, v nichž lidé zpravidla vybírají 

odpověď z nabízených variant a vyjadřují tak svůj názor k významné události, společenskému 

jevu, sportovnímu dění atd. 

 Otázkou však zůstává, do jaké míry internetové redakce tyto formy interakce se 

čtenářem využívají. Výzkum, který byl součástí mé bakalářské práce, dokládá, že například 

on-line rozhovory tvořily jen nepatrné procento z produkce sledovaných českých médií. 

„Aktuálně.cz v období dvou týdnů nabídlo svým čtenářům čtyři on-line rozhovory, z nichž dva 

měly formu tzv. duelu, do něhož návštěvníci nemohou přispívat svými otázkami [...] Deník 

iDnes vydal během analyzovaného období pouze dva on-line rozhovory.“ (Pavec, 2007, s. 69)  



 19

1.3 Typologie žurnalistických produktů na internetu 
 

V rámci této práce bychom také měli připomenout, jaké typy mediálních produktů on-

line žurnalistika nabízí. Dělení lze samozřejmě pojímat různě a existuje na ně celá řada 

názorů. Pro účely tohoto textu využijeme a krátce popíšeme typologii, s níž pracuje 

internetový odborník Milan Šmíd. Jde sice už o několik let staré rozdělení, které již zcela 

dostatečně nepokrývá všechny druhy nabízených produktů, ale přesto lze s jeho pomocí 

popsat jejich základní typy a připomenout i ty žurnalistické formy, které už dnes hrají na 

mediálním trhu spíše marginální roli. 

 

1.3.1 “Zrcadla“ existujících médií 

Právě kategorie zpravodajských “zrcadel“ pozbyla v průběhu posledních zhruba deseti 

let nejvíce ze svého dřívějšího významu. V rámci současného internetového zpravodajství 

hraje jen velmi okrajovou roli. Zrcadly můžeme internetová zpravodajská média nazývat 

v okamžiku, kdy je „jejich verze (texty, grafy, fotografie, ale i zvukové a obrazové vysílání) 

pouze převedena do digitální podoby a umístěna na internet,“ (Šmíd, nedatováno, 

nestránkováno, dostupné z <http://www.louc.cz/intzur.htm>). 

Tento typ médií reprezentoval zpravodajství na internetovém trhu především ve druhé 

polovině 90. let, kdy se zprávy konstituovaly jako součást nového prostředí. Tištěné deníky 

začaly “překlápět“ na webové stránky obsahy svých vydání. Z českých novinových titulů 

expandovaly na internet jako první listy Svobodné slovo a Lidové noviny v roce 1995. 

Podoba této formy žurnalistického sdělování korespondovala s dobou, ve které 

vznikala. Stránky, na nichž byla “zrcadla“ umístěna, se uživatelům zobrazovaly ve velice 

jednoduché grafické podobě, nabízely doslovně přetištěné texty z novin a v úplných počátcích 

zcela rezignovaly na vlastní, pravidelně aktualizované zpravodajství. Internetové verze 

tištěných deníků tak fungovaly především jako služba pro čtenáře, kteří se z nějakého důvodu 

nedostali k aktuálnímu vydání jejich oblíbeného listu. 

Zvláštní kategorii pak tvořily, a v některých případech stále ještě tvoří, servery, které 

schraňují obsahy jiných médií a nabízejí je svým návštěvníkům. Sem můžeme zařadit 

například někdejší významné mediální rozcestníky Trafika a Video on line, které platily 

českým deníkům za to, že smějí na internetu zveřejňovat jejich texty.4 Zprávy českých deníků 

                                                 
4 „České deníky se začaly objevovat na Internetu již v letech 1995 a 1996, a to nikoli v režii svých vydavatelů, ale 
v režii jiných subjektů, buďto internetových providerů, nebo specializovaných internetových firem [...] V roce 
1996 byl deník Mf Dnes k nalezení na dvou serverech: na “trafice“, provozované společností Medea, a na 
“novinovém“ serveru Video on line.“ (Peterka, 2008, nestránkováno) 
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přinášel v nezměněné podobě také mediální archiv Newton, který svoje databáze nabízí od 

roku 1996 a na rozdíl od obou výše zmíněných serverů působí na českém mediálním trhu 

dodnes. Jeho služby jsou ovšem zpoplatněny. 

V současné době se tištěná média snaží své internetové podoby rozvíjet spíše směrem 

k aktualizovanému zpravodajství, v němž hrají přebírané materiály víceméně okrajovou roli. 

Ještě před dvěma lety nabízela Mladá fronta Dnes na svých webových stránkách digitální 

podobu svého aktuálního vydání. Dnes už ji tam ale nenajdeme a čtenáři Mf Dnes, kteří chtějí 

nacházet texty tohoto listu, se tak musejí na internetu obracet pouze na deník iDnes. Velmi 

“úsporně“ přistupují ke zveřejňování “zrcadel“ i ostatní velké české listy. Lidové noviny 

nabízejí recipientům pouze některé vybrané texty z aktuálního vydání a deník Právo pak 

zveřejňuje jen titulky a stručný obsah textů. 

 

1.3.2 Speciální internetové verze již existujících titulů 

Tuto kategorii bychom mohli s určitou mírou nadsázky označit za vyšší vývojový 

stupeň předešlého typu – nazýváme ji on-line suplementem. Stále se jedná se o servery, které 

spolupracují s “mateřským“ médiem, ale jejich propojení už není zdaleka tak těsné jako u 

předešlé kategorie. On-line suplement sám například aktivně vytváří vlastní obsahy a 

pravidelně aktualizuje svoji podobu. „Je jasné, a praxe zahraničních magazínů to dokazuje, že 

pouhé “vystavování“ obsahu tištěného média na internetu a jeho maximální doplnění o více 

fotografií či databázi článků nebo dalších informací, nestačí. Čtenáři na internetu je třeba 

nabízet informace jiným způsobem než na papíře (kratší články, větší aktuálnost, více 

souvisejících informací).“ (Dolanský, 2000, s. 26) 

Jak už bylo zmíněno v předešlé kapitole, internetové deníky mohou využívat specifik, 

které jim poskytuje internetové prostředí. Zároveň ale spolupracují s redakcí tištěného média, 

používají její informace, popřípadě celé texty. Na českém mediálním trhu můžeme najít 

například server Lidovky spjatý s Lidovými novinami či on-line suplement listu Hospodářské 

noviny s názvem iHNed. 
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1.3.3 Periodika určená výhradně pro umístění na webu 

Tento typ žurnalistického produktu lze považovat za velmi rozmanitý, ale z určitého 

úhlu pohledu i za velmi úzký. Pokud totiž hovoříme čistě o internetových denících, najdeme 

jen velmi malé množství těch, které se na mediálním trhu pohybují bez asistence 

“mateřského“ média. Příkladem takového titulu je výhradně internetový deník Aktuálně.cz, 

který je podle některých mediálních odborníků výjimkou i v celosvětovém měřítku.5 

 Pokud ovšem ve výčtu neuvažujeme pouze o zpravodajských on-line denících, otevírá 

se před námi velmi široká škála nejrůznějších e-zinů, jak také bývají někdy tyto žurnalistické 

produkty nazývány.  

 Zprvu se jednalo především o názorové stránky či odborné magazíny, které často 

vznikaly na základě aktivity jednoho či několika málo lidí. Podstatným znakem těchto 

periodik je skutečnost, že ve většině případů nefungují na čistě komerční bázi. Jejich struktura 

a forma nejsou zpravidla tak striktně určeny jako u velkých internetových deníků. Přesto si 

řada z těchto magazínů vybudovala na internetovém trhu velmi silné postavení – ať už se 

jednalo o komentované zpravodajské dění na Neviditelném psu Ondřeje Neffa či odborné 

rady uživatelům mobilních telefonů na serveru Mobil publicisty Patricka Zandla. 

 Většinou se jednalo o autory, které kromě odborných kvalit spojovala také schopnost 

zacházet s internetovými technologiemi. Vzhledem k mnohem snazšímu přístupu 

k publikování na internetu už dnes tyto požadavky prakticky vymizely a žurnalistické texty 

může na svých stránkách uveřejňovat prakticky každý. Takové weby, které se staly 

internetovým fenoménem posledních zhruba pěti let, nazýváme “blogy“. Jejich tvůrci však 

zpravidla nevytvářejí obsahy - a zpravidla to není ani v jejich silách - které by bylo možné 

považovat za objektivní všeobecné zpravodajství. 

 

1.4 Specifika psaní pro internetové deníky 

Jak poznamenávají mediální teoretici i novináři z praxe, internetový čtenář představuje 

fenomén, s nímž je třeba pracovat zcela jinak než s příjemcem tištěného deníku. Lidé čtou na 

webu odlišně, jejich pozornost rozptyluje daleko více podnětů než při prohlížení tradičních 

titulů. „Psát pro Web není totéž jako psát pro tištěné publikace. Lidé čtou na webu jinak. Čtou 

těkavě, rychle přeskakují z jedné pasáže na druhou.“ (McGovern, 2003, nestránkováno) 
                                                 
5 Novinář zabývající se mediální tématikou Miloš Čermák v době vzniku Aktuálně.cz (listopad 2005) napsal tato 
slova: „Může mít v polovině první dekády jednadvacátého století úspěch internetový deník, který existuje bez 
opory v jiném, takzvaně tradičním médiu? Když jsem tuto otázku dostal koncem října v souvislosti se startem 
ambiciózního serveru Aktuálně, odpovídal jsem bez váhání: Ani náhodou. Když tuto otázku dostanu dnes, tedy 
po měsíci existence zmíněného projektu, odpovídám stejně. Na úspěch té věci zkrátka nevěřím.“ (Čermák in 
Hospodářské noviny, 2005, s. 10) 
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Se závěry amerického odborníka na webový obsah Gerryho McGoverna se shodují i 

osobní zkušenosti vedoucího portálových a komunitních služeb deníku iDnes Jana Josefa 

Kubíčka, který v této souvislosti zmiňuje interní výzkum, který si nechal deník iDnes před 

několika lety provést. Z jeho závěrů mimo jiné vyplývá, že těkavost a netrpělivost skutečně 

patří mezi typické vlastnosti webových recipientů. Výsledky ukázaly, že řada čtenářů v rámci 

pohybu po stránce udělá řadu kliků ovládací myší zcela do prázdna – tedy i do míst, kde se 

nenachází žádný hypertextový odkaz směřující k dalším obsahům. Pozornost recipienta 

internetového zpravodajství je tedy značně nestálá.6 

  S touto charakteristikou internetového příjemce je tak třeba náležitě pracovat. Český 

internetový odborník Milan Šmíd připomíná, že obrazovka počítačového monitoru klade 

velký důraz na stručnost a výstižnost autorova sdělení a vyžaduje podání informací ve formě 

podobné čelu agenturní zprávy nebo headlinů rozhlasového a televizního zpravodajství. 

(Šmíd, 2001, s. 102) 

Klíčem k úspěchu žurnalistického textu na internetu je především správná volba 

titulku a úvodního odstavce zprávy. Pokud čtenáře nezaujmou, zaměří svou pozornost jinam. 

Je proto nutné do nadpisu a perexu vtěsnat co nejvíce základních informací a často obětovat i 

atraktivní “živý“ styl, analytické postupy či pointování – tedy prvky, s nimiž pracují tradiční 

listy. Rozdíl mezi pojetím zprávy v tištěné podobě a na internetu můžeme nejsnáze 

vypozorovat u proměny textů, které internetový deník přebírá od redakce “mateřského“ 

média. Jan Josef Kubíček – jeden ze zakladatelů deníku iDnes – zdůrazňuje, že jen čistě 

“překlopená“ zpráva nemá na internetu příliš šancí na úspěch. „Noviny jsou analytické 

médium. Internet takový není. Na něm udržíte pozornost dvě až tři minuty a žene vás jinam. 

Proto nemůže na internetu uspět klasický překlopený článek z novin – je pro tohle médium 

příliš dlouhý.“ 7 

V rámci své bakalářské práci jsem zpracoval analýzu vztahující se právě k přebírání a 

transformaci textů mezi tištěným a internetovým deníkem, na příkladu Mladé fronty Dnes 

(dále jen MfD) a serveru iDnes. V drtivé většině zkoumaných případů došlo k úpravám 

přebíraných zpráv, zejména u titulků a úvodních odstavců.  

Nadpisy v MfD byly často informačně neúplné, jejich obsah doplňoval podtitulek či 

jen následný text. Novinové zprávy v některých případech sdělovaly fakta postupně po 

částech, směřovaly k pointě. Tímto způsobem ale v hypertextovém prostředí webu pracovat 

                                                 
6 Uvedeno na základě informací získaných při osobním rozhovoru ze dne 5.3. 2009. 
 
7 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 5.3. 2009. 
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nelze, a proto internetová redakce ve sledovaném období upravovala titulky tak, aby v nich  

byla obsažena všechna důležitá fakta. On-line deník se tak někdy dostává do určitého rozporu 

s požadavkem na atraktivitu titulku, aby mohl svým návštěvníkům podat co nejpřesnější 

informace o tom, co si mohou po rozkliknutí titulku přečíst. Dalším rozdílem mezi titulkem 

internetového deníku oproti MfD je striktní užívání slovesa (většinou aktivního). U novin 

často slovesa v titulcích chybějí a nahrazují je krátké a výrazné nadpisy (např. “Velká daňová 

revoluce“), které jsou informačně doplňovány podtitulky. (Pavec, 2007, s. 51 a 52) 

Zajímavé výsledky přineslo také zkoumání toho, jak on-line deník pracuje se 

samotným textem. Tvorba úvodních odstavců zpráv je podobně jako v případě titulků u 

webového zpravodajství odlišná. MfD upřednostňuje “živé“, až reportážní pojetí úvodu, 

zatímco iDnes se ve zkoumaném období soustředil na to, aby první odstavec obsahoval 

stručné vysvětlení všech nejdůležitějších aspektů zprávy. Proto jsou jeho úvodní odstavce 

delší a informačně hutnější. “U ostatních odstavců ale platí opačný trend. Proto také při 

přebírání zpráv iDnes původní odstavce rozděluje, aby text působil co nejpřehlednějším 

dojmem. Zpravidla se odstavce upravují tak, aby případná přímá řeč byla na začátku 

odstavce. Ke zlepšení orientace v elektronickém deníku také pomáhají mezititulky, kterých je 

oproti původní tištěné verzi v iDnesu mnohem více.“ (Pavec, 2007, s. 52 a 53) 

Specifické zacházení s žurnalistickými texty v internetovém prostředí, které ukázala 

výše citovaná analýza, potvrzuje i ředitel a někdejší editor deníku iDnes Jaroslav Kábele. 

Redakce se podle jeho slov snaží důsledně dbát na to, aby se při tvorbě nových obsahů či 

přebírání novinových zpráv přizpůsobila tomu, jakým způsobem lidé na internetu čtou. Na 

předělávání úvodů článků i jejich struktury si proto dává internetová redakce podle jeho slov 

velmi záležet. Zpráva by měla být podle Kábeleho pro uživatele “přátelská“ i po grafické 

stránce. „Internetový text je ještě dobré předělit odkazem na související zprávy či boxy 

s doplňujícími informacemi, aby byl pro internetového čtenáře stravitelnější.“ 8 

Kábele také připomíná, že přebírání textů z MfD probíhá pod dohledem její redakce. 

Internetový deník tak má od svého “mateřského“ média zpětnou vazbu. Mezi nejčastější 

výtky tištěného média patří, že redaktoři iDnesu s textem nijak nepracovali a na webu ho 

zveřejnili v nezměněné podobě, což je v rozporu nejen se strategií iDnesu, ale i dalších on-

line deníků, které musejí pracovat se specifickými požadavky internetového čtenáře. 

 

                                                 
8 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 5.3. 2009. 
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1.5 Nedůvěra v internetová média 

 Každé nové médium se muselo v počátečních fázích svého vývoje potýkat s určitou 

nedůvěrou – ať už ze strany odborné veřejnosti, mediálních korporací, které projekty 

financují, nebo samotných recipientů. S příchodem internetu byl tento trend možná ještě 

silnější, a i z tohoto důvodu bychom ho měli v této práci alespoň stručně zmínit.  

Po éře dominance vysílacích médií se na mediálním trhu objevilo zcela specifické 

prostředí, které na jednu stranu nabízelo prostor pro dosud nepoznané možnosti mediálních 

výstupů, ale zároveň se vymykalo tradičním regulačním nárokům, jakými jsou například 

licence u televizních stanic.  

Přirozeně velmi svobodné prostředí internetu příliš nenahrávalo důvěryhodnosti nově 

se konstituujících médií, která v něm začínala nabízet zpravodajské obsahy. Mediální teoretici 

síťovým médiím obecně vyčítali právě nepříliš velkou důvěryhodnost a také to, že ve 

skutečnosti údajně nenabízejí obsahy, které by se nějak výrazně lišily od zpráv televizního či 

novinového zpravodajství. (Allan, 2006, s. 19) Je třeba také poznamenat, že ačkoli kritiky či 

připomínky k internetovému zpravodajství už nemají takovou intenzitu jako například před 

deseti lety, rozhodně o nich nelze mluvit v minulém čase. 

 Připomeňme si alespoň některé z výtek, které směrem k rodící se on-line žurnalistice 

směřovaly z univerzitního prostředí. V roce 2000, tedy zhruba pět let po spuštění prvních on-

line deníků, připomínají ve své stati američtí vědci Johnson a Kaye, že největším nebezpečím 

pro důvěryhodnost těchto sdělovacích prostředků je velmi demokratický přístup internetu 

k médiím i vzniku zpráv, což ovšem bývá zároveň považováno za jednu z největších předností 

internetového prostoru. Podle výzkumníků může skutečnost, že prakticky kdokoli může 

zasahovat do vytváření obsahů, internetová média stavět do pozice nepříliš spolehlivých 

zdrojů informací. (Driscoll, Garrison, Salwen; 2005, s. 148) 

 Flanagin a Metzgerová o rok později ve své stati tuto myšlenku rozvíjejí s tím, že 

rozlišují úrovně redakční práce v nezávislých internetových médiích a těch, která mají oporu 

v tradičním médiu. Výzkumníci se domnívají, že nově vznikajícím nezávislým 

zpravodajským deníkům chybí propracovaná vnitřní organizace, jakou disponují například 

redakce novin či televizních stanic – ať už se to týká výběru zpráv či jejich zpracování. Podle 

Flanagina a Metzgerové mají právě on-line suplementy těchto médií oproti ostatní konkurenci 

výhodu v tom, že automaticky získávají zmíněné devizy od zavedených “mateřských“ médií. 

(Driscoll, Garrison, Salwen; 2005, s. 148 a 149). 

 Kriticky se vůči fungování on-line suplementů vymezil také mediální teoretik Elihu 

Katz, který své výtky zaměřil na jejich zpravodajskou produkci v americkém prostředí. V roce 



 25

1997 napsal, že až na několik výjimek – které podle něj představují například on-line 

suplementy deníků San Jose Mercury News nebo The Wall Street Journal – využívají tradiční 

listy své internetové verze „těžkopádně a jejich provoz je pro ně drahý a kontraproduktivní“. 

Tradiční média by podle Katze měla pochopit, že musejí daleko více využívat předností 

nového mediálního prostředí a klást mnohem větší důraz na zveřejňování aktuálních zpráv 

než na pouhé přebírání již publikovaných obsahů. (Allan, 2006, s. 24) 

 Částečné obavy, že internetové zpravodajství nebude plnohodnotným zdrojem 

informací jako například denní tisk nebo rozhlas, lze ovšem vysledovat i mezi největšími 

propagátory internetové žurnalistiky. Ještě v roce 2000 vyjadřoval Ondřej Neff, autor e-zinu 

Neviditelný pes, jednoho z prvních českých internetových médií, pochybnosti nad tím, že 

může v Česku plnohodnotně fungovat on-line zpravodajství. „Komplexní určitě ne. To nikdo 

nedokáže. Je jasné, že například v oblasti mobilních telefonů poskytuje Mobil server velice 

kvalitní zpravodajství. Jenže to je velice specifická oblast, která nevyžaduje tak veliké 

nasazení zdrojů, jaké vynakládá například Mladá fronta Dnes, když pokrývá veškeré dění 

v republice. Navíc já si myslím, že internet od tohoto ani není.“ (Dolanský, 2000, s. 58) 

 Ondřej Neff se také v roce 2000 poměrně kategoricky vymezil vůči důvěryhodnosti 

internetového zpravodajství v porovnání s jinými zpravodajskými médii. „Nejvýše je 

samozřejmě tisková agentura, která co napíše, už z povahy své existence, musí být křížově 

ověřeno a musí to naprosto sedět. O stupeň níže jsou seriózní deníky, které si již mohou 

dovolit špetku spekulace, pokud je to jako spekulace označené. No a právě internet, z povahy 

věci, musí být považován za velice nedůvěryhodné médium. Já bych doporučoval, aby jej lidé 

chápali jako signalizační médium. Je to jako když někde něco hoří a cítíme kouř: když se na 

internetu objeví, že to zapálil Pepíček sirkami, které ukradl tatínkovi ze šuplete, tak to nemusí 

být pravda. Ale s největší pravděpodobností opravdu někde hoří, a je třeba zbystřit pozornost 

a začít si to ověřovat. To, co se píše na internetu, je signál, primární popud k pozornosti.“ 

(Dolanský, 2000, s. 60) 

 První velký zpravodajský server iDnes proto v roce 1998 platil spíše za test 

vydavatelství Mafra, která s relativně nízkými náklady postavila internetovou redakci, ačkoli 

jejím reálným šancím uplatnit se na mediálním trhu příliš nedůvěřovala. Pochyby, a někdy až 

nevraživost, pociťoval tento zpočátku nepočetný tým redaktorů i ze strany novinářů z MfD, 

s nimiž měl podle plánů vydavatelství spolupracovat. Dělo se tak navzdory skutečnosti, že 

iDnes zaštiťovali novináři s dlouholetými zkušenostmi, jako byl Roman Gallo, Jaroslav 

Kábele nebo Jan Josef Kubíček.  
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 Podle dnešního ředitele serveru Jaroslava Kábeleho ani v současné době, kdy iDnes 

patří mezi nejúspěšnější projekty českého internetu, lidé nedůvěřující webu z redakce MfD 

nevymizeli. Často prý dokonce úmyslně blokují své texty pouze pro papírovou verzi. „Situace 

je v tomhle směru výrazně lepší, než třeba před pěti lety. V redakci MfD ale tito lidé stále 

jsou. Přirovnal bych je k hnutí rozbíječů strojů - pořád si myslí, že jim internet bere práci.“ 9 

 Současný reportér Lidových novin a někdejší politický redaktor deníku iDnes Lukáš 

Dolanský vzpomíná, jak ho v době prvních krůčků on-line médií vnímali čeští politici. 

Dolanský byl vůbec prvním novinářem internetového deníku akreditovaným v poslanecké 

sněmovně. „Řada lidí se mnou nechtěla mluvit, protože už předtím mluvila s Mladou frontou 

– například tehdejší předseda poslanecké sněmovny Václav Klaus mi kvůli tomu odmítl dát 

rozhovor,“ říká s odstupem deseti let Dolanský.10 

 Když se pak tento novinář současného českého prezidenta Klause zeptal v průběhu on-

line rozhovoru se čtenáři deníku iDnes v roce 1999, co si o internetové žurnalistice myslí, 

dostalo se mu od Klause odpovědi, že vzhledem k malému počtu lidí sledujícímu toto 

zpravodajství, jeho úspěchu příliš nevěří. 

 Ačkoli zpravodajství na internetu od té doby zaznamenalo obrovský nárůst uživatelů – 

který souvisí s rozvojem celkové internetové populace – existuje mezi laickou, odbornou i 

profesní veřejností celá řada pochybností týkajících se tohoto typu žurnalistiky. Těžko lze na 

tomto místě hodnotit oprávněnost různých připomínek. Faktem však zůstává, že navzdory 

všem výše uvedeným skutečnostem dosahují některé z českých on-line deníků (např. Novinky 

či iDnes) návštěvnosti v řádu několika set tisíc reálných uživatelů denně.11 

                

 

 

 

 

                                                 
9 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 5.3. 2009. 
 
10 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 3.3. 2009. 
 
11 Podle údajů serveru NetMonitor například v únoru roku 2009 dosáhl deník iDnes v průměru 563 013 reálných 
uživatelů za den. U deníku Novinky pak průměrná denní návštěvnost za stejné období činila 899 608 reálných 
uživatelů. (Dostupné z <http://www.netmonitor.cz>) 
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2. Historie on-line žurnalistiky 
2.1 Světová historie 

 Existuje celá řada historických milníků, které bývají v odborné literatuře či textech 

internetových expertů, označovány za klíčové ve vývoji webového zpravodajství. Každý 

z nich má v historii on-line žurnalistiky určitý význam a bylo by správné ho zde zmínit. 

Vzhledem k rozsahu a zaměření této práce je ovšem nutné omezit se pouze na stručné zmínění 

některých z nich. 

V první kapitole jsme se zabývali technologickými předpoklady umožňujícími 

samotnou existenci webového zpravodajství. Klíčovým vykročením směrem k novému 

žurnalistickému prostředí byl vynález už zmiňované služby World Wide Web. „Technologie 

vytvořená Timem Bernersem–Leem a dalšími umožnila lépe organizovat, vyhledávat a 

získávat informace. Web, založený na technologii multimédií a hypertextu, prudce zvýšil 

možnost zahrnout zvukové a grafické prvky, které pro on-line média znamenají příležitost 

prezentovat živé i archivované audio či video obsahy.“ (Driscoll, Garrison, Salwen; 2005, s. 

5) 

 Do té doby prakticky neexistovala alternativa k tradičně konstituovaným 

zpravodajským médiím, kterými byla televize, rozhlas a tisk. Mediální experimenty založené 

na elektronické bázi ve většině případů ztroskotaly. Jednu ze slepých vývojových linií 

představoval například takzvaný videotext, což byla placená služba provozovaná zejména 

telekomunikačními společnostmi. Ty posílaly svým klientům zpravodajská data 

prostřednictvím telefonních linek. Recipientům se pak tyto zprávy zobrazovaly na 

obrazovkách televizí či počítačových monitorech.  

Jako jedna z prvních vyzkoušela provozování této služby britská státní společnost 

General Post Office v roce 1979 pod názvem Prestel. Oproti tradičnímu teletextu nepřinášela 

služba uživatelům příliš nových možností, byla zpoplatněna a nikdy si nenašla masovou 

oblibu. Velmi podobně skončil i americký pokus o využití videotextu. V roce 1983, tedy čtyři 

roky po spuštění britského Prestelu, odstartovala mediální společnost Knight-Ridder svůj 

projekt Viewtron. Stačily však tři roky ztrátového provozu, aby společnost ambiciózní projekt 

zastavila. Lidé nebyli ochotni platit za produkt, který pro ně byl v podstatě zbytečný. V 80. 

letech skončil neúspěchem také obdobný pokus listu Los Angeles Times nazvaný Gateway. 

(Čermák, nedatováno, s. 11 – 14, dostupné z  <http://extra.cz/novamedia/novamedia02.ppt>) 

Mediální korporace učinily před nástupem zpravodajství v systému WWW ještě jeden 

vývojový úkrok stranou v podobě elektronických magazínů na disketách a CD-ROMech. Ani 
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k této formě šíření žurnalistických obsahů si ale recipienti nenašli cestu a většina těchto 

projektů proto ztroskotala. „V roce 1995 se například cestou vydávání CD-ROM vydal 

časopis Newsweek. Ten však nedocenil význam internetu a zvolil formu měsíčního vydávání 

časopisu na CD-ROM. Po roce zjistil, že tento závod běží sám. Ostatní noviny daly přednost 

internetu, což se ukázalo z dnešního pohledu správné.“ (Dolanský, 2000, s. 19) 

V roce 1994 začal ve Spojených státech vycházet titul Palo Alto Weekly, který je 

obecně považován za první internetový deník. Necelý rok po něm začaly na web posílat své 

obsahy také tradiční americké listy - jako první Chicago Tribune v roce 1995. V prvních 

letech existence internetové verze tohoto respektovaného listu se jeho redakce zaměřovala 

především na přebírání obsahu z “mateřského“ média, který ještě v roce 2005 tvořil 90 

procent všech zpráv na serveru. Zbývající texty představovaly tzv. breaking news, tedy 

důležité aktuální zprávy, které redakce internetové verze Chicago Tribune umísťovala na web 

vedle článků z novin. Údaje z téhož roku hovoří o tom, že v redakci pracovalo pouhých osm 

redaktorů starajících se o stránku, kterou navštěvovalo v té době zhruba milion reálných 

uživatelů měsíčně. (Driscoll, Garrison, Salwen; 2005, s. 22 a 23) 

V roce 1996 už mělo svou internetovou podobu okolo 260 listů. Na web tehdy 

vstoupili velcí mediální hráči jako například New York Times nebo Washington Post. Další 

důležitou skupinu rodících se zpravodajských serverů pak tvořily internetové podoby 

televizních či rozhlasových stanic. Z těchto úspěšných webů zmiňme například stránky CNN, 

ABC, BBC, CBS či NBC. Tyto servery se nemohou opřít o textovou základnu, kterou 

disponují tištěné deníky. Proto musejí vytvářet zprávy z agentur či přepisem vlastních zpráv 

nebo reportáží. Nedílnou součástí těchto webů jsou už od počátků také televizní šoty. 

(Dolanský, 2000, s. 28) 12 

Přelomový rok 1996 s sebou také přinesl zrod poměrně zásadního dilematu 

vydavatelských domů. Na jedné straně měly v rukou perspektivní médium, které dokázalo 

v řádu několika málo minut dopravit zprávu v podstatě kamkoli na světě. Zároveň ale museli 

udržovat v chodu tradiční médium, pro nějž mohl on-line deník za určitých okolností 

znamenat konkurenci. Noviny se často obávaly souboje se svou internetovou verzí, která se 

                                                 
12 Navzdory zdánlivé nevýhodě zpravodajských webů televizních stanic, které nemají k dispozici předpřipravené 
texty z tištěného média, jsou například stránky velkých amerických televizí úspěšnější než internetové podoby 
tamních deníků. Statistiky z ledna roku 2003 uvádějí, že nejvíce reálných uživatelů nasbíralo za měsíc on-line 
zpravodajství stanice CNN (23 621 990 uživatelů), následoval web televize NBC (20 874 110) a až na třetím 
pozici se značným odstupem se objevil zástupce on-line suplementů tištěných médií, časopis Time (14 494 704). 
Nejúspěšnějšími novinami na webu se stal deník New York Times, který na celkové čtvrté pozici nasbíral 
8 523 685 reálných uživatelů. (Driscoll, Garrison, Salwen; 2005, s. 9)     
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zveřejněním zprávy nemusí čekat na druhý den. Některé listy proto raději publikují své 

exkluzivní texty na webu raději až poté, co se objeví na stránkách tištěného média.  

Výjimku tvoří naléhavé zprávy, s nimiž nelze čekat na druhý den, protože by je mohly 

televizní a rozhlasové stanice nebo jiné on-line deníky zveřejnit dříve. „Za přelomové v tomto 

ohledu považují mediální odborníci rozhodnutí amerického deníku Morning News z roku 

1997. List získal exkluzivní informaci o přiznání teroristy Timothyho McVeigha k bombovému 

atentátu v Oklahoma City, který se odehrál v roce 1995 a zahynulo při něm 168 lidí. A 

protože se redakce obávala, že CNN vyjde se zprávou jako první, rozhodla se informaci 

uveřejnit na své webové stránce.“ (Pavec, 2007, s. 15) 

Teroristický čin z Oklahoma City, jehož rozsah v novodobé americké historii přebyly 

až útoky islámských extrémistů z roku 2001, se do dějin on-line žurnalistiky zapsal i jiným 

způsobem. Američané poprvé sledovali takto důležitou událost “živě“ na monitorech svých 

počítačů, včetně jejího vývoje – dostávali pravidelně aktualizované informace o počtu 

mrtvých, zraněných či o dopadení pachatele atentátu. Internetoví novináři citovaní v odborné 

literatuře tvrdí, že právě tato tragédie přesvědčila recipienty, že breaking news se nemusejí 

dozvídat pouze z tradičních vysílacích médií. A že se díky neustále aktualizovanému obsahu 

mohou k informacím dostat dokonce ještě dříve než u rozhlasu nebo televize. 

„Rozhlas nebo televize už nejsou jedinými médii, které mohou zveřejňovat breaking 

news [...] Podobně jako CNN nebo rozhlas jsme mohli zprávu ihned vydat a následně ji 

aktualizovat a rozšiřovat, klidně několikrát za hodinu,“ vzpomíná na přelomové události 

tehdejší editor internetového deníku NandOnet ze Severní Karolíny Bruce Siceloff. Průzkumy 

návštěvnosti internetových deníků prováděné v prvních dvou týdnech po výše zmíněném 

útoku v Oklahoma City ukázaly, že počet přístupů na tento druh stránek výrazně stoupnul. 

Například deníku NandOnet se počet týdenních návštěv zvýšil z dřívějších zhruba 300 tisíc na 

téměř 2,4 milionu. V celosvětovém měřítku se pak možnosti on-line deníků naplno projevily o 

rok později, v srpnu 1997, kdy při autonehodě zahynula britská princezna Diana, což byl další 

ze zlomových momentů, který přitáhl čtenáře k on-line zpravodajství. (Allan, 2006, s. 19) 

Internetové žurnalistice se nejvíce dařilo v druhé polovině 90. let minulého století, 

tedy v době největšího internetového optimismu.  Podle statistik Světové novinové asociace 

(World Association of Newspapers)  vzrostl v období let 1997 – 2001 počet internetových 

médií o 120 procent. V roce 2002 jich bylo podle odhadů organizace 2959. V tomto období se 

stavy zpravodajských serverů ustalují a začínají mírně klesat. (Driscoll, Garrison, Salwen; 

2005, s. 6) 
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Éra zastavení nárůstu těchto médií a jejich redukce souvisí s obecným útlumem až 

nekritického nadšení z nového komunikačního prostředí na počátku nového tisíciletí, jehož 

okouzlení propadly podle amerického mediálního teoretika Jamese Careyho nejen tisíce 

podnikatelů, jejichž internetové obchody zkrachovaly či alespoň zaznamenaly útlum, ale také 

část akademické obce. „Panovala shoda na tom, že internet znamená největší revoluci od 

vynálezu tisku. Toto nevinné srovnání ovšem autor použil bez toho, aniž by si položil otázku, 

jaké souvislosti jeho vznik doprovázely – ať už pozitivní nebo negativní – stejně jako důsledky, 

které tisk přinesl.“ (Carey, 2005, s. 446) Profesor Carey tak připomíná typický rys tehdejšího 

přístupu k internetu, který v tomto případě vyčítá svým kolegům, ale jenž je příznačný i pro 

ekonomický sektor. Zjednodušeně ho lze charakterizovat ignorováním historických či 

ekonomických souvislostí, které by neměly v rámci přijímání natolik významného fenoménu 

zůstat upozaděny. Namísto toho zapůsobila bezmezná víra ve schopnosti nového média, 

respektive komunikačního prostředí, které internet s pomocí služby WWW představuje.13 

Splasknutí takzvané “internetové bubliny“ však ustavilo pevnější hranice 

internetového podnikání, včetně střízlivějšího pohledu na fungování on-line žurnalistiky, 

který je charakteristický pro současnou existenci tohoto způsobu žurnalistického sdělování. 

„Pionýrské doby e-zinů jediného autora minuly. Střízlivou realitou dneška je zdravé 

fungování pouze takových redakčních týmů, které jsou schopné nejen konkurovat, ale 

především bezproblémově fungovat po finanční stránce.“ (Aust, 2004, s. 5) 

 

2.2 Domácí historie 

 Podobně jako ve Spojených státech, kde lze vystopovat počátky celosvětové 

počítačové sítě, se internet v České republice zprvu pohyboval výhradně na akademické půdě. 

Země se k internetu oficiálně připojila 13. února roku 1992 v prostorách Českého vysokého 

učení technického. Než ale síť vstoupila do komerční sféry, a potažmo i k laickým 

uživatelům, trvalo další tři roky. K liberalizaci českého internetu, jehož komerční provoz v té 

době spadal pod monopol telekomunikační společnosti SPT Telecom, došlo 1.7. 1995. 

Ještě než se začneme věnovat internetovým médiím, měli bychom se alespoň v 

krátkosti zmínit o magazínech vycházejících na nosičích CD-ROM, které podobně jako ve 

světě platily za předchůdce internetových médií. Ani v českém prostředí ovšem nedosáhly 

                                                 
13 Jako příklad tohoto optimismu můžeme uvést text “Welcome to Cyberspace“ (Vítejte v kybersprostoru), 
s nímž přišel 1. března 1995 na titulní straně americký časopis Newsweek. Šéfredaktor časopisu James R. Gaines 
v článku oslavuje příchod komunikační revoluce, která přináší “zcela nový žurnalistický směr“. Gaines mimo 
jiné předpokládal, že toto prostředí, v němž začal Newsweek v té době publikovat své materiály, ještě daleko 
více propojí autory textů a jejich příjemce. (Allan, 2006, s. 14 a 15) 
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takových úspěchů, jaké by si jejich vydavatelé představovali – magazíny nedokázaly odolat 

masivnímu nástupu internetu v druhé polovině 90. let. Typickým případem byl osud 

oblíbeného měsíčníku Klan, který se profiloval jako kulturní periodikum. Vycházet začal 

v prosinci roku 1995 a v průběhu necelých dvou let se jeho náklad vyšplhal na deset tisíc 

výlisků. Klan, podobně jako internetová média, využíval principu hypertextu. Na disk tak 

kromě textů mohl zařazovat také obrázky nebo videa. Čím více se ale mezi českou populací 

rozšiřovalo použití internetu, tím těžší bylo pro Klan novému elektronickému prostředí 

konkurovat. V roce 1999 přestal měsíčník vycházet samostatně a stal se přílohou časopisu PC 

Gamer. Obecně platí, že magazíny vycházející na CD-ROMech, jsou v současné době 

k dostání už prakticky pouze jako součást tištěného média. (Dolanský, 2000, s. 19) 

První uživatelé českého internetu se velmi brzy po zpřístupnění nového elektronického 

prostoru začali setkávat také se zpravodajskými subjekty, které zprvu nabízely především 

klasické “překlápění“ obsahu z již zavedených médií. Prvenství získala v tomto ohledu 

webová verze časopisu Mladý svět, která si svou internetovou premiéru odbyla na jaře roku 

1995. Další vlna internetových “zrcadel“ přišla až o rok později – tedy v době, kdy došlo 

k nejbouřlivějšímu rozvoji webových deníků ve Spojených státech. Na webu se v roce 1996 

objevily například deníky Lidové noviny či Svobodné slovo.  

V lednu téhož roku vstoupila na trh internetová podoba zpravodajského servisu České 

tiskové kanceláře (ČTK) nazvaná České noviny, která převáděla na web část produkce 

agentury. Co se týče návštěvnosti, staly se tyto stránky na několik let nejúspěšnějším 

zpravodajským serverem v zemi. Agentura se ale tím pádem také dostala do částečně 

schizofrenní situace: stala se přímým konkurentem ostatním zpravodajským serverům, kterým 

zároveň v drtivé většině případů dodávala mediální obsahy. „Téměř žádná jiná tisková 

agentura nezveřejňuje na internetu aktuálně své zpravodajství, protože snahou každé 

agentury je prodat ho koncovým uživatelům a nikoliv jej primárně zveřejňovat. To, že ČTK 

tak činí na stránkách Českých novin, je dělá naprosto unikátními nejen v prostředí českého 

internetu.“ (Dolanský, 2000, s. 35) 

 V přelomovém roce 1996 vstoupilo na český internetový trh také několik dalších 

subjektů, jejichž vznik se ukázal být z hlediska historie této mediální oblasti velmi důležitý. 

Jako první zmiňme dva portály, které začaly v tomto roce “překlápět“ na web obsahy většiny 

tehdejších významných listů. Jednalo se o Trafiku provozovanou společností Medea a Video 

on line vlastněný firmou Czech on Line. Tyto stránky sloužily internetovým návštěvníkům 

jako elektronické rozcestníky vedoucí k aktuálním vydáním tištěných médií. Jak Trafika, tak 



 32

Video on line za tyto obsahy platily jejich vydavatelům a samy si vydělávaly pomocí reklamy 

umísťované na svých stránkách. 

 Cestou publikace materiálů na těchto rozcestnících se kromě deníků, jako byly Lidové 

noviny, MfD nebo Slovo, vydaly také některé časopisy. Ty se objevovaly především na 

serveru Trafika (Video on line se specializoval téměř výhradně na denní tisk), kde si mohli 

jeho návštěvníci přečíst nejnovější vydání časopisů Týden, Profit, Technický týdeník nebo 

počítačového magazínu Chip. 

 Oba portály pracovaly s klasickou hypertextovou posloupností, kdy nejprve na úvodní 

stránce uveřejnily nabídku médií, které měly k dispozici. Dalším postupem se uživatel dostal 

k výběru dostupných vydání příslušného titulu, třetím krokem k rubrikám a následně i 

k textům, které provozovatelé výše uvedených serverů nijak neupravovaly. K dispozici byly 

jak v internetovém formátu HTML, tak i jako celé novinové stránky ve formátu PDF. 

Význam webů Trafika a Video on line upadl v okamžiku, kdy si jednotlivá média začala 

zakládat vlastní webové prezentace. (Peterka, 2008, nestránkováno) 

 Neznamenalo to však, že by tento krok znamenal posun k vytváření speciálních 

webových obsahů, redakce neustále zůstávaly především u vytváření “zrcadel“. Nositeli 

původních žurnalistických obsahů na českém internetu se tak nestaly redakce velkých 

tištěných médií, ale především nezávislé e-ziny. Jak už bylo dříve zmíněno, šlo o autorské 

servery vytvářené pouze pro web, které neplnily tradiční zpravodajskou úlohu a vzhledem 

k obsahové náplni (názory, zpravodajská publicistika, technika apod.) bychom je měli nazývat 

spíše magazíny. Pravdou ale je, že v tehdejší ještě ne příliš konstituované terminologii byly i 

tyto e-ziny nazývány internetovými deníky. (Mareš, 2001) V dnešní době, kdy na českém 

internetu působí velké zpravodajské servery jako například Aktuálně.cz či iDnes, které 

termínu “internetový deník“ odpovídají přesněji, je třeba názvosloví přehodnotit. 

 Významný rozdíl mezi tehdy poměrně úspěšnými e-ziny a dnešními on-line deníky 

spočívá také v odlišné redakční struktuře. Zatímco velká internetová média pracují s týmy 

čítajícími i několik desítek lidí, popis personálního složení e-zinů odpovídal spíše této 

představě: „Autoři přispívající do deníků jsou externisté a interní zaměstnanci jsou téměř 

výhradně pouze šéfredaktoři (editoři) a pracovníci technické podpory. Autoři nejsou v drtivé 

většině profesionálními žurnalisty. Pokud ano, jsou kmenovými zaměstnanci jiných médií.“ 

(Mareš, 2001, s. 8) 

 Tehdy se rodící, a následně velmi úspěšné e-ziny vznikaly v České republice zpravidla 

pod patronací jedné tvůrčí osobnosti, která zajišťovala většinu obsahu. Takovými autory byli 

například Ondřej Neff (Neviditelný pes), Daniel Dočekal (Svět namodro) nebo Patrick Zandl 
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(Mobil). Zejména v počátcích e-zinů se stávalo, že jeho zakladatelé byli zároveň jedinými 

přispěvateli. To byl například případ zmíněného Neviditelného psa, který v prvním období 

existence zaštitoval pouze Neff, bez pomoci externistů.14 

S určitou mírou nadsázky bychom tyto stránky mohli přirovnat k dnešním blogům, 

které dovolují publikovat na internetu prakticky každému. Zřetelný rozdíl je však v tom, že 

v dnešní době nepotřebují blogeři příliš mnoho technologických dovedností jako například 

před deseti lety, kdy se webovým žurnalistou mohl stát pouze člověk, který dokázal své 

stránky obsluhovat i po technické stránce, což bylo v té době výrazně složitější než dnes. 

Tehdejší e-ziny se také vyznačovaly poměrně velkou odbornou fundovaností 

v oblastech, kterým se věnovaly. Například server Svět namodro platil svého času za 

uznávané periodikum zaměřující se na IT technologie, Mobil se pak zasvěceně věnoval 

oblasti mobilní komunikace. Postupem času ale tuto autorskou žurnalistiku začalo čím dál 

více zastiňovat pravidelně aktualizované všeobecné zpravodajství. Server Mobil Patricka 

Zandla v roce 2001 pohltilo vydavatelství Mafra a stal se součástí portálu iDnes. Svět 

namodro zanikl o dva roky později. 

 Milník v podobě přelomového roku 1996 zmiňme ještě jednou v souvislosti se 

vznikem prvního českého katalogového serveru (a zároveň vyhledavače) s názvem Seznam 

internetového podnikatele Iva Lukačoviče. Jeho portál v současné době platí za velmi 

úspěšného poskytovatele služby e-mailové schránky. Také jako první webová stránka v Česku 

použil Seznam proužkovou reklamu (1996) – tzv. banner, který pomocí hypertextového 

odkazu v obrázku přivede recipienta k dalším reklamním obsahům a který je dnes jedním 

z nejzákladnějších způsobů, jak inzerovat na internetu. Tento způsob získávání finančních 

prostředků dnes využívají všechny významné české internetové deníky. 

Seznam začal od roku 1998 vydávat magazín Novinky, který se profiloval jako 

společensko-kulturní periodikum. Novinky produkovaly zhruba deset až dvanáct nových textů 

denně. Nejednalo se ale o zpravodajský deník, médium fungovalo spíše na principu e-zinu. 

Nemělo svou redakci - řídil ji šéfredaktor, který publikoval články externích spolupracovníků. 

(Mareš, 2001, s. 30).  

Spokojenost portálu s Novinkami ale s postupem času výrazně klesala. „Tento server 

vznikl v nadšenecké době roku 1998 a zprvu se snažil být zábavně-zpravodajským serverem, 

který stavěl na článcích známých osobností (Jiří Peterka, Petr Koubský, Miloš Čermák, 

Tomáš Baldýnský, Daniel Dočekal, František Fuka apod.). Postupem času se jeho obsah 

                                                 
14 Redakce Neviditelného psa má dnes podle údajů v tiráži čtyři kmenové zaměstnance a více než sto 
nepravidelných přispěvatelů. Server v současné době vychází ve spolupráci s internetovým deníkem Lidovky.  
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změnil a v současné době je poněkud nevyhraněnou směskou článků, jejichž úroveň je často 

dost rozdílná - stále zde vycházejí doslova skvosty, ale i texty, které by asi jinde měly s 

otištěním problém. Zasvěcení pozorovatelé tvrdí, že se tento server v Seznamu už dlouhou 

dobu potýká s lehkým nezájmem: finančně se sice pohybuje v černých číslech, návštěvnost je 

vedle samotného portálu zanedbatelná a obsahem navíc příliš nezapadá do celkové 

koncepce.“ (Antoš, 2002, nestránkováno) 

Mediální sekce portálu Seznam se pak radikálně změnila na počátku roku 2003, kdy se 

dohodla na spolupráci s deníkem Právo (respektive s jeho on-line suplementem Flashnews), 

který začal úspěšnému katalogovému serveru dodávat zpravodajské obsahy. Vznikl tak nový, 

ale stejnojmenný projekt Novinky. Pro obě strany šlo o výhodné spojenectví, protože ani 

Flashnews deníku Právo nedosahoval příliš výrazných úspěchů v návštěvnosti. Krátce po fúzi 

pak Novinky zaznamenaly vyšší návštěvnost než jeho největší konkurent iDnes.15 

Vrátíme-li se k chronologickému výkladu, přichází na řadu rok 1998 a vznik prvního 

velkého zpravodajského deníku iDnes, který začal na českém internetovém trhu nabízet – 

kromě novinových – také vlastní obsahy. Ani texty přebírané z MfD však pouze nekopíroval, 

ale upravoval je pro potřeby internetového zpravodajství (viz kapitola 1.3).16  

Krátce po startu projektu vydavatelství Mafra vznikl také on-line suplement deníku 

Hospodářské noviny nazvaný iHNed. Server pracuje na obdobném principu jako iDnes, ale 

nikdy se mu nepodařilo dosáhnout srovnatelné návštěvnosti.17 Za zmínku však stojí 

skutečnost, že se v jeho redakci na podzim roku 2001 začal rodit tým, jehož někteří členové 

původně zakládali právě deník iDnes. Figuroval v něm například někdejší zástupce 

šéfredaktora MfD Roman Gallo (působil v pozici šéfredaktora HN) a někdejší vedoucí 

redakce deníku iDnesu Jan Josef Kubíček. Úkol pro tyto novináře byl jasný – uzpůsobit 

iHNed potřebám všeobecného zpravodajství, ustoupit od čistě ekonomického zaměření 

(podobně jako se to podařilo Hospodářským novinám) a přivést na jeho stránky nové čtenáře. 

Snaha o rekonstrukci ale nedopadla podle původních představ: „iHNed je odtržený od změn v 

novinách a jeho potenciál je zabitý," prohlásil v roce 2004 Kubíček, rok po svém odchodu 

z deníku. (Kaclová, 2004, nestránkováno). 

                                                 
15 V březnu 2003 Novinky dosáhly podle údajů serveru iAudit 1 049 581 unikátních návštěvníků, zatímco jejich 
konkurent iDnes “jen“ 1 022 060. (Dostupné z <http://www.iaudit.info>) 
 
 
16 O počátcích a charakteristice iDnesu pojednává hlavní část této práce, která následuje po obecném úvodu. 
 
17 Podle statistik serveru NetMonitor deník iHNed například v únoru roku 2009 dosáhl průměrné návštěvnosti 
46 999 reálných uživatelů za den. Server iDnes během stejného sledovaného období dosáhl v průměru 563 013 
reálných uživatelů. (Dostupné z <http://www.netmonitor.cz>)   
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Do historie českého internetového zpravodajství se výrazně zapsal také listopad roku 

2005, kdy se na trhu objevil zcela nový typ mediálního produktu. Mediální divize portálu 

Centrum přišla s projektem deníku Aktuálně.cz – šlo o první internetové periodikum 

nabízející všeobecné zpravodajství, které se neopíralo o žádnou tištěnou či jinou mediální 

předlohu. Deník se zaměřuje především na produkci vlastních zpráv a patří mezi nejčtenější 

zpravodajská média na českém internetu.18 (Pavec, 2007, s. 17) 

 

 
 

                                                 
18 Podle statistik serveru NetMonitor deník Aktuálně.cz například v únoru roku 2009 dosáhl průměrné 
návštěvnosti 340 724 reálných uživatelů za den. (Dostupné z <http://www.netmonitor.cz>) 
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3. Historie a proměny internetového deníku iDnes 
  

 Když v dnešní době vznikne nový projekt internetového deníku zaměřující se na 

všeobecné zpravodajství, nebude to pro český internetový trh znamenat příliš velké 

překvapení. Příjemci mediálních obsahů jsou zvyklí číst zprávy na internetu – tato forma 

žurnalistického sdělování získala u recipientů v průběhu posledních zhruba čtrnácti let 

poměrně pevnou pozici. Pokud však uvažujeme o době, kdy se mediální krajina českého 

internetu vyznačovala zcela odlišnými charakteristikami, můžeme v této souvislosti označit 

vznik zpravodajského deníku iDnes za přelomovou událost, která proměnila zvyklosti řady 

internetových uživatelů. 

 Až do roku 1998, kdy iDnes poprvé spustil svou webovou prezentaci, se internetové 

zpravodajství omezovalo v podstatě pouze na “překlápění“ textů z tištěných periodik. Nový 

deník jako první médium v České republice nabídl kromě materiálů z MfD i průběžně 

aktualizovanému zpravodajství.19 Otevřel také prostor moderním žurnalistickým formám, 

jako je například on-line rozhovor nebo on-line reportáž a začal využívat výhod 

multimediálního prostředí. Z víceméně pasivního recipienta zároveň učinil mnohem 

aktivnějšího hráče v oblasti výběru a částečně i tvorby obsahů.  

 V této části práce se proto zaměříme na fenomén tohoto zpravodajského média. 

Pozornost budeme věnovat zejména okolnostem jeho vzniku, způsobu redakční práce, 

spolupráci s “mateřským“ deníkem, využívání specifických možností internetových médií a 

dalším důležitým faktorům jeho fungování.  

Cílem tedy je - na základě výpovědí pamětníků a dostupných informačních zdrojů - 

vytvořit co nejucelenější obraz vzniku internetového deníku iDnes a popsat základní principy 

jeho fungování.  

 

3.1 Trh internetových médií v letech 1997 a 1998 

 V kapitole věnované historii českého internetového zpravodajství jsme stručně popsali 

jeho nejzákladnější milníky a zmínili subjekty či osoby, které se na nich podílely. Měli 

bychom ale ještě přesněji popsat stav, v němž se nacházela česká internetová média v době 

vzniku iDnesu, aby bylo ještě více zřejmé, za jakých podmínek deník na mediální trh 

vstupoval. 

                                                 
19 Prvenství deníku iDnes v této oblasti můžeme přiznat i navzdory tomu, že v době jeho vzniku už na českém 
mediálním trhu působil zpravodajský server ČTK České noviny. Ten však na internetu publikoval pouze zprávy 
z agenturní produkce ČTK a nesnažil se o vytváření vlastních obsahů. Šlo tedy jen o jinou formu klasického 
“překlápění“ textů. (Dolanský, 2000, s. 35) 
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 Není třeba ani příliš zdůrazňovat, že v době prvních úvah o založení on-line 

suplementu MfD, tedy na jaře roku 1997, vypadalo zpravodajství na českém internetu 

diametrálně odlišným způsobem než dnes.  

 „Trh jako takový tehdy vlastně neexistoval,“ podotýká zakladatel iDnesu Jan Josef 

Kubíček – tehdejší editor domácí rubriky MfD.20 Žurnalistiku na síti nereprezentovaly velké 

mediální společnosti, ale především výrazné individuality, které s minimálními náklady 

provozovaly internetové magazíny.  

Ty se ovšem převážně zaměřovaly na určitou tematickou oblast: web internetového 

publicisty Patricka Zandla Mobil - vycházející od roku 1996 - na oblast mobilní komunikace; 

ve stejném roce pak založil Richard Dočekal Svět namodro, který původně vycházel jako 

technologická příloha e-zinu Ondřeje Neffa Neviditelný pes. Později už jako samostatný 

subjekt rozšířil Svět namodro své tematické portfolio například i na kulturu a sport. Za 

nejvýraznější osobnost tehdejší internetové žurnalistiky ale platil již několikrát zmiňovaný 

Ondřej Neff, který na stránkách magazínu Neviditelný pes přinášel především publicistiku 

vztahující k aktuálním událostem. 

 Ani v jednom případě však nemůžeme hovořit o zpravodajském deníku21, které v roce 

1997 zcela samozřejmě doplňovaly informační servis velkých světových listů. Na českém 

internetovém trhu v té době žádné on-line suplementy nepůsobily. Obsah nejvýznamnějších 

tuzemských listů nabízely dva soukromé servery Trafika a Video on-line a nutno podotknout, 

že jejich význam v oblasti šíření žurnalistických produktů na internetu byl poměrně značný. 

Výsadní pozici mezi webovými médii ovšem v té době zaujímala webová prezentace 

zpravodajského servisu agentury ČTK nazvaná České noviny. Dodnes fungující titul na svých 

stránkách nabízel část své produkce, ačkoliv to v té době nebylo zvykem. I v současnosti 

dávají tiskové agentury zpravidla volně k dispozici pouze velmi malou část svého servisu 

(např. Associated Press nebo Interfax). Měli bychom ovšem také připomenout skutečnost, že 

agentura ČTK patřila v lednu 1996 mezi prvních padesát sdělovacích prostředků na světě, 

které nabízely všeobecné zpravodajství prostřednictvím služby World Wide Web. (Dolanský, 

2000, s. 35) 

Navzdory dominantní pozici Českých novin tedy existoval na trhu internetových 

zpravodajských médií poměrně velký prostor pro deník, který by mohl pracovat nezávisle na 
                                                 
20 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 5.3. 2009. 
 
21 Zakladatel a vůdčí osobnost e-zinu Neviditelný pes Ondřej Neff si velmi dobře uvědomuje, že jeho stránky 
zdaleka nejsou klasickým zpravodajským webem. V roce 2000 řekl, že „velká část obsahu Neviditelného psa 
jsou články, které napíšou amatéři, ale na druhou stranu je to natolik zajímavé, že já je bez nějakého velkého 
redigování rád zveřejním. Ale do novin by se to nikdy nedostalo. (Dolanský, 2000, s. 59) 
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svém “mateřském“ médiu, což bylo třeba v případě Českých novin v podstatě neproveditelné. 

Žádný ze zmíněných sdělovacích prostředků navíc téměř vůbec nevyužíval možností, které 

hypertextové a značně  individualizační prostředí internetu nabízelo.  

Nikdo nepřinášel nový typ obsahů – stačilo se tedy v tomto směru odlišit a 

profesionálně zvládnout svůj novinářský projekt. Nové médium muselo být zkrátka úplně 

jiné. „Byla to základní nutnost, bez toho by iDnes nepřežil. V době vzniku měl silnou 

konkurenci - celé znění novin bylo volně k dispozici na serveru Trafika a leaderem v on-line 

zpravodajství byly České noviny. Museli jsme být nejrychlejším zdrojem informací," shrnul 

vize projektu deníku iDnes jeho autor Jan Josef Kubíček.22 (Čírtek, 2002, nestránkováno) 

 

3.2 Příprava projektu 

 Na jaře roku 1997 v Česku naplno propukl internetový boom a počet uživatelů 

celosvětové počítačové sítě rostl každým dnem. Téměř dva roky po liberalizaci českého 

internetu se i z těchto důvodů se v redakci deníku MfD rozběhly úvahy o tom, zda by nebylo 

užitečné změnit koncepci publikování novinových materiálů na internetu. Podobně jako další 

významné listy prodávala MfD své obsahy na servery Trafika a Video on-line. Kromě 

jednorázové platby už ovšem internetový potenciál svých textů nijak nezúročovala. 

 „Začali jsme uvažovat o tom, zda nám stačí jen archiv novin na serveru Trafika, nebo 

jestli by Mladá fronta Dnes neměla mít něco lepšího," vzpomíná Jan Josef Kubíček. (Kaclová, 

2004, nestránkováno) Právě on bývá považován za autora první myšlenky založit on-line 

suplement deníku MfD. Dalším z “otců zakladatelů“ byl někdejší zástupce šéfredaktora 

deníku Roman Gallo, který posléze stál i u zrodu celé řady dalších významných mediálních 

projektů.23 Pro iDnes představovala jeho osoba velmi důležitý spojovací prvek s redakcí 

tištěného deníku. 

                                                 
22 Jan Josef Kubíček působil před založením iDnesu jako editor domácí rubriky MfD. Poté, co založil a tři roky 
vedl deník iDnes, odešel v roce 2001 do vydavatelství Economia, kde dostal za úkol oživit internetovou podobu 
Hospodářských novin. Jeho další profesní kroky pak vedly na Slovensko, kde se stal zástupcem šéfredaktora 
deníku Pravda. V roce 2004 začal působit ve funkci ředitele multimediální sekce listu. O tři roky později se 
Kubíček vrátil do média, které založil – v iDnesu zastává funkci ředitele portálových a komunitních služeb. 
(iDnes, 2007, tisková zpráva, nestránkováno) 
 
23 Po odchodu z vydavatelství Mafra obsadil Roman Gallo pozici šéfredaktora deníku Hospodářské noviny a stal 
se pomyslným motorem obsahových změn v listu, který byl dříve vnímán téměř výhradně jako ekonomické 
médium. Pod Gallovým vedením nastoupily HN cestu od “novin účetních“ směrem k všeobecnému 
zpravodajství akceptovatelnému širším publikem. Po čtyřech letech ve vydavatelství Economia se Gallo stal 
v listopadu roku 2005 jedním z hlavních autorů projektu Aktuálně.cz – prvního internetového deníku 
vycházejícího bez podpory tištěného či jiného média. Nedlouho po startu Aktuálně.cz Gallo odešel do 
vydavatelství Vltava-Labe-Press, kde působil jako šéf redakcí regionálních Deníků, a podílel se na změně jejich 
grafické i marketingové podoby. Od léta roku 2008 připravuje Roman Gallo nový mediální projekt pro investiční 
společnost PPF.  
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 Úvahy o zřízení on-line verze MfD se rozjely naplno. Kubíček vypracoval projekt, 

který s datem 24. březnem 2007 předložil právě zástupci šéfredaktora Gallovi. Jednalo se o 

interní a důvěrný redakční materiál, který nebyl doposud nikde publikován. Měl pět stran. 

Navzdory počáteční fázi úvah poměrně podrobně popisoval možné fungování internetového 

deníku. Zabýval se například tím, jaké čtenáře by mělo nové médium oslovit, jaké druhy 

obsahů jim bude nabízet, jak bude spolupracovat s redakcí MfD a mnoha dalšími 

organizačními body, o nichž se ještě podrobněji zmíníme.  

Pro úplnost je ale třeba připomenout další interní dokument MfD, který už Jan Josef 

Kubíček vypracoval společně s Romanem Gallem. Vznikl o dva dny později – datován je 26. 

březnem 1997 – a dostal název Nové technologie v Mf Dnes. Na osmi stranách 

rozpracovávají autoři poněkud obecnější vizi než ve výše zmíněném Kubíčkově dokumentu. 

Text staví na předpokladu vzniku Redakce nových technologií, která by buď tvořila součást 

stávající redakce tištěného deníku, nebo vznikla jako akciová společnost, v níž by 80procentní 

podíl mělo vydavatelství Mafra a zbylou pětinu by pak vlastnili realizátoři projektu. (Gallo, 

Kubíček; 1997, s. 8) Vedení firmy později rozhodlo, že projekt nejprve odstartuje jako 

součást redakce pod vedením Romana Galla. Zhruba po roce fungování iDnesu se pak 

Redakce NT přerodila v samostatné multimediální oddělení.24 

Tato progresivní sekce deníkové redakce měla účinně zareagovat na bouřlivý vývoj 

výpočetní techniky a neustále se zvyšující počet uživatelů internetu. Prostor pro realizaci nové 

dimenze žurnalistické práce byl nesmírně široký a konkurence, kterou jsme zmiňovali 

v předešlé kapitole, existovala pouze v určité omezené podobě (e-ziny, České noviny, 

Trafika). „Projekt Redakce nových technologií (Redakce NT) chce tento trend tvůrčím 

způsobem zachytit a transformovat pro potřeby redakce. Projekt Redakce NT umožní Mladé 

frontě Dnes získat technologický náskok před konkurencí a obsadit nové segmenty 

čtenářského a inzertního trhu.“ (Gallo, Kubíček; 1997, s. 3) 

Projekt počítal s tím, že Redakce NT nabídne počítačovým uživatelům hned dva nové 

produkty: kromě internetového deníku měla vydávat také magazín na nosiči CD-ROM, který 

by zprvu vycházel jako dvouměsíčník a později by přešel na měsíční periodicitu. Gallo 

s Kubíčkem předpokládali, že předplatitelé by médium dostávali k novinám zdarma, ostatní 

čtenáři by za něj platili paušální částku zhruba ve výši dvaceti korun. Tento optimismus byl 

zcela opodstatněný, v té době platil elektronický magazín na CD za poměrně perspektivní 

médium. 

                                                 
24 Uvedeno na základě informací získaných při osobním rozhovoru s Janem Josefem Kubíčkem ze dne 5.3. 2009. 
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Pravidelně vydávaný nosič měl podle plánů sestávat ze čtyř druhů obsahů. Základ měl 

tvořit fulltextový archiv všech vydání MfD za příslušné dva měsíce, respektive měsíc, chybět 

neměly ani regionální a tematické přílohy. Za velmi důležitou součást CD Dnes pak autoři 

považovali tzv. servisní informace – údaje o knižních a filmových novinkách, zprávy 

z finančních trhů atd. Každé číslo pak mělo nést vlastní tematické zaměření (např. sci-fi, 

automobily, vesmír), k němuž by čtenáři našli příslušné články, videa nebo fotografie. Nosič 

CD-ROM totiž může pracovat s relativně velkou prostorovou kapacitou a zároveň stejně jako 

internetové deníky staví na multimediálním a hypertextovém principu. Příjmy měly novému 

médiu plynout z inzerce, která se měla obracet na příslušnou cílovou skupinu – reklamní 

prostor by nabízel produkty ze světa elektroniky, automobilů či financí. Ideu CD Dnes však 

vydavatelství Mafra nikdy nezrealizovalo, upustilo od ní už v přípravném procesu a plně se 

zaměřilo na projekt internetového deníku. 

Vydávání on-line verze Mladé fronty se ale narozdíl od CD magazínu ve vydavatelství 

prosadit podařilo. Pojďme tedy podrobněji rozebrat předpoklady a vize, s nimiž Jan Josef 

Kubíček společně s Romanem Gallem předstoupili před vedení společnosti. Projekt působil – 

i vzhledem k malé zkušenosti s podobnými mediálními produkty – velmi sebevědomým 

dojmem. „On-line zpravodajství Mladé fronty Dnes na Internetu ´i Dnes´ je zásadním 

rozšířením nynější redakční formy. Bude s minimálními náklady a využitím stávajícího 

potenciálu redakce přímo konkurovat televiznímu a rozhlasovému zpravodajství a to 

v nejžádanější sociální vrstvě čtenářů. Ze základní rozvahy vyplývá, že projekt zvětší inzertní 

konkurenceschopnost Mf Dnes a bude ziskový.“ (Kubíček, 1997, s. 2) 

Projekt pracoval s poměrně jasnou představou, jaký segment mediálních spotřebitelů 

chce svou zpravodajskou nabídkou zasáhnout. Primární skupinu měli tvořit lidé, kteří 

pravidelně pracují s výpočetní technikou a používají internet – tedy skupina v rámci české 

populace vzdělanostně i sociálně nadprůměrná. Je třeba si totiž uvědomit, že v roce 1997 

používání počítačů a přístup k internetové síti nebyly zdaleka tak rozšířené jako dnes. Práce 

s novými technologiemi byla složitější a vyžadovala určitou míru technologických znalostí. 

Tuto exkluzivitu, která z cílové skupiny vylučovala část čtenářů MfD, plánovali autoři 

projektu vyvážit přílivem nových recipientů. Počítali s tím, že internetový deník díky 

atraktivní technologii osloví především mladší publikum, které není zvyklé pravidelně číst 

noviny. Nová forma prezentace obsahů MfD na internetu je měla podle Kubíčka postupně 

přivést i k tištěnému deníku. 

Už od počátků se neuvažovalo o jiném názvu než “iDnes“, který vymyslel právě editor 

Kubíček. Jedinou následnou úpravou titulu byl přesun malého písmene “i“ přímo ke slovu 
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“Dnes“, protože původně byla hláska od slova oddělena mezerou. Že by internetový deník 

přejal název své tištěné předlohy, nepřipadalo v úvahu. Název iDnes podle Kubíčka vyjadřuje 

odlišný charakter média daleko lépe, než jen adresa podle názvu novin.25 Navíc je podle 

autora možné číst ho několika různými způsoby. Jednak jako “také dnes“ a “kdykoli“ či 

prostě jako zkratku místa, kde se obsahy nacházejí (internetová verze deníku Mf Dnes). 

„Další vazby, jež se mohou použít v inzertní a reklamní kampani, jsou informatika, intuice, 

inteligence, interaktivita, inzerce.“ (Kubíček, 1997, s. 2) 

Pokud ale iDnes chtěl proti svým konkurentům na trhu uspět, musel přijít s novou 

mediální taktikou. Hlavním cílem autorů projektu bylo odlišit se od serveru Trafika, který 

nabízel pouze převzaté texty. Cestou vydávání pouhého “zrcadla“ tištěného deníku ale 

Kubíček s Gallem jít nechtěli. Plán byl zřejmý a na tehdejší dobu odvážný: přijít s vlastním 

obsahem a co nejvíce využít potenciálu internetového prostoru. Nový produkt vydavatelství 

Mafra počítal s tím, že k textům může přiřazovat například mnohem více fotografií než 

v tištěném deníku (zejména v podobě fotogalerií), zpravodajská videa a zprávy bude možné 

aktualizovat v podstatě kdykoli podle vývoje událostí. 

Autoři projektu se rozhodli také poskytovat materiály v několika jazykových 

mutacích, což zvyšovalo náročnost tvorby chystaného média. Přesto se právě tento požadavek 

podařilo – alespoň v počátcích deníku – uskutečnit. Na překlad nabízeného obsahu do 

angličtiny a němčiny plánovala společnost najmout profesionální překladatele, kteří nemuseli 

být v redakcí přítomni a mohli pracovat z domova. Kubíček s Gallem si od cizojazyčných 

verzí slibovali zvýšení renomé MfD v zahraničí. (Kubíček, 1997, s. 3) Od překládání textů se 

kvůli vysoké náročnosti zhruba po roce fungování iDnesu upustilo.  

  Požadavky na realizaci odvážného projektu však byly ve srovnání s načrtnutými 

vizemi velice skromné. V prvním projektu z března 2007 počítal Jan Josef Kubíček pouze 

s jedním editorem, kterým se měl stát právě on. Na starosti měl mít správu textové i obrazové 

části produkce a také komunikaci s ostatními složkami vydavatelství. Za redakci MfD měl na 

fungování webového zpravodajství dohlížet zástupce šéfredaktora Roman Gallo. Plán z léta 

téhož roku už kalkuloval se dvěma stálými zaměstnanci a předpokladem, že až se projekt 

rozběhne, bude se elektronická redakce dále rozšiřovat. (Kubíček, pracovní materiál, 1997, s. 

1) 

                                                 
25 Podobným způsobem postupovaly při výběru názvu on-line suplementů také další deníky. Každý 
z významných listů původní název nějak moduloval, případně přišel s úplně novým označením. Lidové noviny 
svůj on-line deník pojmenovaly Lidovky, Hospodářské noviny přišly s iHNedem a deník Právo se podílí na 
vydávání Novinek.  
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Skromné byly také požadavky na umístění internetového týmu a na jeho technické 

vybavení. Vzhledem k předpokládanému počtu stálých zaměstnanců a nevelkému množství 

potřebných věcí nebylo nutné žádat klasický zpravodajský newsroom. Působištěm redakce 

deníku iDnes se měla stát, a později se také stala, malá místnost v přízemí budovy na 

Senovážném náměstí 4, kde tehdy sídlila redakce MfD.26 Tým tak mohl být v těsném 

kontaktu s klíčovými odděleními tištěného deníku. Rozměry a technické vybavení místnosti 

předpokládaly pracovní prostor pro minimálně tři přenosné počítače. Redaktorům měla být 

dále k dispozici například vlastní laserová tiskárna nebo telefonní linka. 

Navzdory poměrně malým požadavkům na startovní podobu internetového deníku 

nebylo snadné jeho ideu v rámci vydavatelství prosadit. Původní záměr Jana Josefa Kubíčka 

začít vydávat iDnes už v červenci 1997 – tedy ani ne tři měsíce od sepsání prvního projektu – 

se ukázal jako nereálný. Po předložení pracovních materiálů na konci března se rozběhla 

vyjednávání s vydavatelstvím – bylo nutné společnost přesvědčit, že nové médium je 

životaschopné a kromě vlastního zpravodajství může Mafře přinést další inzertní prostory a 

také nové čtenáře k tištěnému deníku. „O jeho realizaci se ve firmě rozhodlo někdy koncem 

léta a od září už jsem hledal budoucí spolupracovníky,“ uvádí Kubíček.27 

Internetové zpravodajství ale v roce 1997 rozhodně nepatřilo mezi média, která by se 

těšila velké důvěře – vydavatel proto k iDnesu zpočátku přistupoval poměrně opatrně. 

Málokdo z vydavatelského domu Mafra věřil, že zpravodajství na webu uspěje. Jak už jsme 

ale dříve zmínili, autorům projektu sebevědomí nescházelo. „Vedení firmy jsme slíbili, že 

iDnes se stane jedničkou v on-line zpravodajství a nejčtenějším zpravodajským serverem do 

tří let: Podařilo se nám to za rok a půl - v červenci 1999," vzpomíná Jan Josef Kubíček. 

(Čírtek, 2002, nestránkováno)  

Nakonec se tehdejší šéfredaktor listu Petr Šabata rozhodl dát projektu zelenou. 

Následně se společnost dohodla s agenturou ČTK na využívání jejího servisu, bez něhož se 

iDnes, vzhledem ke svému personálnímu stavu, nemohl obejít. Po sérii přípravných prací a 

jednání se internetový deník iDnes poprvé objevil na síti 12. ledna roku 1998.28 

                                                 
26 Na Senovážném náměstí sídlil iDnes do roku 2000, kdy se deník společně s MfD odstěhoval do ulice Na 
Příkopě. Zatím poslední stěhování proběhlo na podzim roku 2004, kdy se vydavatelství Mafra přesunulo do nové 
moderní budovy Anděl Media Center na pražském Smíchově. 
 
27 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 5.3. 2009. 
 
28 Abychom si uvědomili kontrast toho, jak vydavatelství přistupovalo k projektu iDnes před jedenácti lety a jak 
jej vnímá v současnosti, uvádím zde větu, kterou pronesl člen představenstva společnosti Mafra Roman Latuske 
u příležitosti desátého výročí spuštění on-line deníku: „Ze zpočátku malého projektu se stala velká divize našeho 
vydavatelství. A to nejen s ohledem na velikost kanceláří, a počet redaktorů a spolupracovníků, ale zejména 
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3.3 Plán obsahové náplně 

 Ještě než přejdeme k popisu prvních měsíců života nového média, připomeneme si, 

s jakými obsahovými vizemi deník na internet vstupoval. Řada z návrhů, které Kubíček 

s Gallem načrtli na jaře 1997, se na webu později skutečně objevila. Nešlo o tradiční rozdělení 

do tematických rubrik (domácí, zahraničí, ekonomika atd.), na nějž jsme v současné době u 

internetových deníků zvyklí, šlo spíše o jakási žánrová zařazení. Prvotní schéma se do dnešní 

doby v podstatě nezachovalo. Některé z nápadů se ukázaly být slepými vývojovými uličkami, 

jiné obsahy se přesunuly či transformovaly do jiných struktur. 

 Redakce on-line deníku iDnes pracovala se třemi typy materiálů podle periodicity: s 

rubrikami s každodenní aktualizací, týdenní a nepravidelnou. Se dvěma redaktory nebylo 

možné pravidelně každý den doplňovat články do všech sekcí. 

 

3.3.1 Denní rubriky 

 Klíčovou sekcí z každodenně doplňovaných rubrik bylo aktuální zpravodajství, které 

tvořilo základ projektu. Po opuštění domovské stránky, na níž si uživatelé volili jazykovou 

mutaci, šlo o první zobrazenou stranu. Rubrika měla nabízet všeobecné zpravodajství, 

z domova i ze světa formou krátkých zpráv. Autorem textů měl být editor webového deníku 

čerpající z agenturních servisů a informací redaktorů MfD. Nepředpokládalo se ovšem, že by 

na internetu vycházely exkluzivní informace “mateřského“ média. Takový postup měl být 

výjimečný, pouze se souhlasem odpovědného pracovníka MfD.29 Tyto spíše novinové 

informace ale ani nebyly tím, co mělo čtenáře k on-line deníku přilákat. Klíčem k úspěchu 

bylo aktuální zpravodajství. „Hlavní cíl této rubriky je nalákat uživatele internetu, aby se na ´i 

Dnes´ pravidelně vracel pro nové zprávy.“ (Gallo, Kubíček; 1997, s. 4) 

 Tištěný deník přesto na internetu prostor dostat musel – jak už bylo řečeno, projekt 

počítal s tím, že webová prezentace MfD přiláká k novinám nové čtenáře, popřípadě seznámí 

pravidelné s tím, jaké zprávy mohou v listu druhý den očekávat. Tak bylo také původní 

přebírání materiálů konstruováno. S výjimkou exkluzivních informací, které by mohla do 

uzávěrky ještě zpracovat konkurence, se na stránkách iDnesu měly objevit výtahy 

z vybraných novinových zpráv v rozsahu deseti až dvaceti řádků. Cílem bylo vytvořit určitou 

alternativu vůči hlavním televizním a rozhlasovým relacím, s jejichž dobou vysílání se měl 

                                                                                                                                                         
hospodářským výsledkem je iDnes v současnosti důležitou a neodmyslitelnou součástí mediální skupiny Mafra.“ 
(iDnes, 2008, nestránkováno)  
 
29 Tuto zásadu se ale nepodařilo v praxi vždy dodržet. Po úniku jedné z exkluzivních informací, s níž druhý den 
přišlo konkurenční médium, se podmínky pro zveřejňování materiálů MfD zpřísnily. Více v kapitole 3.8.3. 
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překrývat i čas publikace deníkových materiálů. Mezi šestou a sedmou hodinou večerní už 

muselo být elektronické vydání MfD připraveno k uveřejnění na webu. Po půlnoci, tedy po 

uzávěrkách konkurenčních listů, směl iDnes ve formátu PDF zveřejnit kompletní první stranu 

tištěného deníku. Stejné pravidlo platilo také pro exkluzivní materiály. Naopak komentáře 

názorové sekce MfD mohla uvolnit redakce tištěného deníku pro iDnes už po sedmé hodině 

večerní. 

 Pravidelnou denní aktualizaci předpokládaly plány zakladatelů také u rubrik, které 

měly zpravodajský obsah spíše doplňovat a zabavit recipienta aktivitou, jakou mu tištěný 

deník neumožňuje. Takovou rubriku představovaly například dobročinné aukce obrazů, 

jejichž výtěžek směřoval na konta dětských domovů. Hypertextové a multimediální prostředí 

navíc umožňovalo vkládat na stránky více fotografií díla, než tomu bylo v tištěných médiích. 

Navzdory velkým očekáváním tato rubrika nedosáhla výrazného úspěchu a nedlouho po startu 

iDnesu byla zrušena. 

 Každý den se měl na internetu objevovat nový vtip od kreslíře Vladimíra Jiránka, 

který pravidelně vycházel v názorové rubrice novin. Na stránkách iDnesu byl publikován o 

den dříve a internetoví čtenáři měli navíc možnost prohlédnout si archiv autorových kreseb 

z minulých dnů. Tato služba se na rozdíl od dobročinných aukcí na stránkách deníku udržela 

dodnes. 

 

3.3.2 Týdenní rubriky 

   Plán autorů deníku iDnes už od počátku kalkuloval s využitím výhod internetového 

prostoru, které se měly objevit také u jednou týdně aktualizovaných sekcí. Už první 

zpracovaný projekt Jana Josefa Kubíčka z 24. března 1997 obsahoval záměr zapojit čtenáře 

v rámci on-line rozhovorů s pozvanou osobností. Původně navrhované názvy rubriky byly 

“Politici v pavučině“ a “Osobnost v pavučině“, ale nakonec byl zvolen jiný název: “Osobnost 

na síti“. 

 Vzhledem k tomu, že iDnes na svém startu nedisponoval redakčním systémem a 

zpravodajská data museli jejich autoři vkládat na web v HTML kódu, nebylo možné 

uskutečňovat on-line rozhovory tak snadno jako dnes.30 Původní plány počítaly s tím, že 

čtenáři budou postupně posílat otázky a po nashromáždění dostatečného počtu dotazů bude 

politik či jiná osobnost požádána o jejich zodpovězení. Některé osobnosti (jako například 

                                                 
30 Čtenáři v současné době posílají dotazy osobnosti skrze jednoduchý formulář pod úvodním textem. Otázky se 
pak respondentovi (a asistujícímu redaktorovi) zobrazují v redakčních systémech, v nichž už dnes zpravidla není 
nutná znalost HTML kódu. Vepsaná odpověď se okamžitě zobrazuje na webu. 
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Pavel Sodomka ze společnosti Microsoft) nabídly i průběžné zodpovídání. Respondenti se 

v rubrice střídali po týdnu. Odpovědi uveřejněné následně na webu pak měli volně k dispozici 

i redaktoři tištěného deníku, kteří je mohli využívat ve svých textech.  

 On-line rozhovor znamenal velký přelom ve vztahu média a recipienta, který mohl - 

alespoň dílčím způsobem - zasahovat do vzniku textů. Dobře si to uvědomovali i autoři 

projektu. „Tato rubrika umožní pozitivní a aktivní vztah čtenářů k novinám a ´i Dnes´. 

Podněcuje osobní zájem o dění, navíc by politici byli více zavázání k odpovědím, neboť se jich 

ptají přímo jejich voliči.“ (Kubíček, 1997, s. 3) 

 Už několikrát zmiňovanou formou on-line prezentace žurnalistických obsahů jsou 

fotogalerie, tedy tematické obrazové soubory čítající až několik desítek snímků, s nimiž 

projekt počítal jako se samostatnou sekcí.31 Nový prostor pro prezentaci výsledků své práce 

tak získalo fotografické oddělení vydavatelství s názvem Mafa, které mohlo na internetu 

zveřejnit i snímky, které fotoeditoři MfD do tištěného deníku kvůli omezenému prostoru 

nezařadili. 

 Kubíček zahrnul do výčtu týdenních rubrik také pravidelně aktualizované 

zpravodajství z místa nějaké zajímavé akce, tedy předchůdce žánru dnes nazývaného on-line 

reportáž. Editor internetového deníku měl - vzhledem k absenci vlastních zaměstnanců - 

zajišťovat spíše technické zázemí, obsahy pak dodával redaktor MfD. Kubíčkův projekt 

uváděl jako modelový příklad tuto situaci: „Editor vyjede s filmovou redaktorkou na 

karlovarský filmový festival, odkud vydává s její pomocí ´i Dnes´ jako v redakci, ale navíc 

aktuálně a živě přímo z festivalu. Stejně tak by se tento postup dal využít při závažných 

politických akcích a jiných významných událostech.“ (Kubíček, 1997, s. 3) 

 V rámci výčtu týdenních rubrik bychom neměli opomenout ani sekci, která se do 

dnešních dnů nedochovala, ale už v původních plánech reprezentovala snahu přinášet na webu 

zcela jiný typ obsahů, než bylo doposud zvykem. Rubrika nesla název Hospody a hospůdky a 

s týdenní periodicitou se v ní objevovala hodnocení českých restauračních zařízení včetně 

nabídky jídel, cen a fotografií. Prostřednictvím e-mailu pak mohli recipienti posílat své 

názory na příslušné podniky; jejich texty pak editor mohl uveřejnit na webu. Samozřejmou 

součást rubriky představoval archiv dříve publikovaných recenzí. Tato sekce z nabídky 

deníku iDnes zmizela zhruba po roce. 

  

                                                 
 
31 V dnešní době je možné vkládat grafický odkaz na fotogalerii i do jednotlivých zpráv. 
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3.3.3 Nepravidelné rubriky 

 Alespoň ve stručnosti připomeňme také další plánované rubriky, u nichž by vzhledem 

k charakteru jejich náplně nebylo snadné dodržovat stanovenou periodicitu, a proto s nimi 

původní plány počítaly jako s nepravidelně aktualizovanými. 

 Takovou sekcí byly například Dokumenty, v nichž iDnes nabízel plné znění 

významných či zajímavých textů, které běžné zpravodajství zpravidla neuveřejňovalo. 

Návštěvník rubriky se tak mohl dostat k přepisům projevů, statistikám či jiným druhům 

textových dokumentů. Multimediální charakter média umožňoval také zařazování audio 

příspěvků. K tomuto účelu sloužila mimo jiné rubrika Řekli na diktafon, v níž si mohl čtenář 

přehrát soubory ve formátu RealAudio pořízené na nahrávací zařízení redaktorů MfD. Šlo 

například o reakce politiků, které už redakce tištěného deníku použila v novinách. 

 Vzhledem k tomu, že projekt iDnesu počítal především s mladým a počítačově 

gramotným recipientem, rozhodl se umožnit mu stahování volně šiřitelných verzí programů, 

her a dalších softwarových souborů. Službu pro čtenáře představovalo to, že nemusel 

programy složitě hledat na internetu, ale dostával je k dispozici i s příslušným popisem od 

editora. K nahlédnutí byla připravena také elektronická tiráž s osobami podílející se na vzniku 

on-line deníku.32 

 

3.4 Počátky iDnesu na internetu 

 Ačkoli původní plány “architekta“ iDnesu Jana Josefa Kubíčka počítaly s tím, že 

spuštění deníku iDnes proběhne v červenci roku 1997, stalo se tak až o půl roku později, 

v lednu 1998. Ale ještě předtím, než si návštěvníci mohli poprvé projít obsah deníku, našli na 

adrese www.idnes.cz “čekací“ stránku s logem deníku33, počítadlem přístupů a českým a 

anglickým upozorněním: „Startujeme 12.1. 1998 v 00:00 hodin.“ (Peterka, 2008, 

nestránkováno) 

 Zájem čtenářů, kteří 12. ledna chtěli vidět první homepage, vytvořenou v programu 

Microsoft FrontPage, však ukázal, že servery a síťové připojení nebyly na jejich nápor ani 

zdaleka připraveny a během několika málo minut došlo k jejich zhroucení. Některá média 

proto na adresu iDnesu nešetřila kritikou. Například týdeník Strategie ve své internetové verzi 

uvedl, že novinku provází celá řada nedokonalostí: „Příliš mnoho kliknutí, grafické provedení 

                                                 
32 Ukázky stránek iDnesu, jak vypadaly krátce po jeho spuštění, jsou součástí příloh této práce. 
 
33 Jeho autorem byl grafik MfD Jaroslav Červený. 
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není převratné a při otevírání některých stránek se musí člověk obrnit trpělivostí.“ (Strategie 

News, 29.4. 1998, in Dolanský, 2000, s. 41) 

Podobně pionýrské jako technické zázemí bylo v počáteční fázi také fungování 

redakce, která se učila nejen obsluhovat nové médium, ale musela se vyrovnat také 

s nepočetným personálním obsazením, které měla k dispozici. Původní dva redaktoři iDnesu 

proto v prvních měsících trávili v redakci - umístěné v malé místnosti za newsroomem 

tištěného deníku - mnoho času nad rámec standardních pracovních povinností. Pamětníci ale 

zdůrazňují, že tuto námahu vyvažovalo nezměrné nadšení pro nové médium.34 

 „Na začátku jsme byli dva, já a Petr Zářecký, z vedení redakce nás měl na starosti 

Roman Gallo, který usiloval o to, dostat do Mf Dnes nové technologie, nápady a o to proměnit 

papírové vydavatelství v multimediální vydavatelský dům," vzpomíná Jan Josef Kubíček na 

první redakční sestavu. (Čírtek, 2002, nestránkováno) Sám Kubíček byl vedoucím redakce, 

Petr Zářecký editorem a zástupce šéfredaktora MfD Roman Gallo supervizorem ze strany 

tištěného deníku. Elektronický deník měl ale i několik externích přispěvatelů a překladatele 

do angličtiny a němčiny.35 Technický provoz pak serveru zajišťoval programátor Petr Kelin.  

Právě Kelin vzpomíná na to, že navzdory skromným podmínkám, v nichž iDnes 

začínal, část tehdejší internetové veřejnosti nepřijímala nový deník příliš vlídně: „Začátky 

iDnesu byly docela skromné a většinu práce odváděli jediní dva stálí zaměstnanci, tedy 

šéfredaktor a editor. Navenek projekt vzbuzoval dojem, že za ním stojí hodně lidí a peněz, a 

možná i proto nás komunita stávajících internetových guru přijímala docela kriticky.“ 

(Peterka, 2008, nestránkováno) 

 Provoz deníku měl de facto celý na starosti sloužící editor, který musel zároveň 

zajišťovat koordinaci s redakcí MfD, jíž byl iDnes podřízen. Skromné personální podmínky 

umožňovaly tvorbu jen několika zpráv denně, a redakce iDnesu proto využívala pomoc 

brigádníků, kteří každou hodinu aktualizovali zprávy o informace, které našli v servisu ČTK. 

                                                 

34 Počáteční fáze vývoje podobných projektů často provází velké nadšení jejich zakladatelů. Toto se můžeme 
dočíst také o jednom ze známých internetových publicistů: „Patrick Zandl má pro tuto ranou pionýrskou fázi, 
která provází každou novou věc, pěkné označení "funny market". Funny market je, když ještě něco není 
zaběhnuté. Je to desperátní období, kdy se utváří sama podstata a pravidla fungování. Funny market je, když 
ještě lidé nejsou nudní, nenosí obleky a nehrají golf. Internet už funny market není. Jeho podstata i pravidla 
fungování jsou již kodifikována a postupně jej zaplavili běžní uživatelé (ať to znamená cokoli).“ (Zeman, 2004, 
nestránkováno) 

 
35 Jedněmi z prvních stálých přispěvatelů uvedenými v tiráži byli: Vladimír Jiránek (kreslené vtipy), Pavel 
Dobrovský (rubrika Brouzdání a Stáhněte si soft) a Zdeněk John (Korfbalový svět). Do němčiny překládal texty 
na iDnesu Milan Klenor, do angličtiny Josef Pešek a Petr Putna. Redakce měla také speciálního překladatele pro 
vtipy Vladimíra Jiránka – byl jím John Franklin Robeson. (Peterka, 2008, nestránkováno).  
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Nejdůležitější údaje zformulovali do několika málo vět - tehdejší zprávy sestávaly pouze 

z několika řádků. Tento způsob práce se podle vzpomínek pamětníků částečně podobal 

schématu rozhlasového zpravodajství. Dojem podtrhovala i skutečnost, že pomyslnou “hlavní 

zpravodajskou relaci“ představovala pátá hodina odpoledne, kdy deník publikoval většinu 

důležitých zpráv příslušného dne. 

 V počátcích fungování iDnesu pracovali jeho redaktoři prakticky výhradně z prostor 

redakce na Senovážném náměstí, práce v terénu byla vzhledem k jejich počtu prakticky 

vyloučena. Primárními zdroji informací a žurnalistických textů tak byli především novináři 

MfD a agentura ČTK, jejíž servis byl pro provoz on-line deníku nepostradatelný. Práci 

internetovým novinářům navíc komplikovala absence redakčního systému, který je 

v současné době u on-line deníků samozřejmostí. Redaktoři iDnesu psali texty v HTML kódu 

a některé obsahy určené pro web se zpracovávaly v programu Microsoft FrontPage. První 

redakční systém začal iDnes využívat až v říjnu 1998, tedy tři čtvrtě roku poté, co začal deník 

vycházet.36 

 

3.4.1 Překvapivě vysoká návštěvnost a první posílení týmu 

 Přes všechny počáteční těžkosti ukázaly první statistiky návštěvnosti, že on-line 

suplement MfD představuje projekt, o nějž mají lidé zájem - u čtenářů dosáhl překvapivě 

dobrých výsledků. Měření návštěvnosti sice v roce 1998 nebylo zdaleka tak propracované 

jako v současnosti, ale přesto mělo pro potřeby vydavatelství důležitou vypovídací hodnotu. 

Tehdejší vedoucí iDnesu Jan Josef Kubíček uvádí, že během prvního měsíce fungování 

nasbíral deník 300 tisíc reálných uživatelů a 415 tisíc zhlédnutých stran. Za celý měsíc březen 

pak iDnes docílil dokonce více než jednoho milionu zhlédnutých stran. Těchto čísel sice 

v současné době dosahují některé internetové deníky i za jediný den, ale je nutné si uvědomit, 

že tehdejší česká internetová populace byla vzhledem k menší dostupnosti celosvětové sítě 

daleko méně početná než dnes. Připojit se k internetu bylo navíc možné téměř výhradně jen 

prostřednictvím telefonního operátora. „Tehdy to pro nás byly velké úspěchy. Musíme je 

vnímat v kontextu toho, kolik bylo na internetu reálně lidí,“ vyzdvihuje dnes Kubíček první 

změřené statistiky návštěvnosti.37  

Zkoumání čtenosti po úvodním čtvrt roce fungování iDnesu ukázalo jeho autorům i 

vydavatelství Mafra další zajímavé závěry. Podle změřených údajů tvořila návštěvnost 

                                                 
36 Citováno na základě informací získaných při osobním rozhovoru ze dne 5.3. 2009. 
 
37 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 5.3. 2009. 
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“překlopených“ novinových textů pouhou desetinu návštěvnosti aktuálních událostí. Po třech 

měsících provozu tedy bylo zřejmé, že projekt vlastního on-line zpravodajství je 

životaschopný a dokáže stavět obsahovou náplň na vlastních materiálech, jež sice ve většině 

případů nešlo pokládat - vzhledem k agenturnímu původu - za vlastní zprávy iDnesu, ale 

přesto měnily trend publikování zpravodajských textů na internetu.  

Zároveň čím dál naléhavěji vyvstávala nutnost startovní tým co nejdříve posílit o další 

redaktory. Ukazovalo se, že obsluhovat deník a plnit jeho stránky texty, fotografiemi a 

multimediálními materiály není možné jen s pomocí brigádníků. „Po dvou až třech měsících 

jsme zjistili, že to tak malý tým nemůže zvládnout. Začalo to být nebezpečné i po zdravotní 

stránce, pracovali jsme třeba i dva dny v kuse beze spánku. Nadšení bylo větší než skutečné 

síly,“ vypráví Kubíček.38 Ten vzpomíná, jak s kolegou Petrem Zářeckým usnuli vyčerpáním 

na gauči před místností, kde probíhala porada domácí redakce MfD. Tato situace dokládá, jak 

pionýrské byly počátky internetového deníku iDnes před tím, než se stal jedním 

z nejsledovanějších médií v České republice.  

 Šéf iDnesu Kubíček tedy po několika měsících požádal vydavatelství Mafra, aby mu 

poskytlo finanční prostředky na další zaměstnance - chtěl pro tým získat další zkušené 

novináře. Proto společně se zástupcem šéfredaktora Gallem nabídli spolupráci tehdejšímu 

editorovi MfD Jaroslavu Kábelemu39, který měl dlouholeté zkušenosti s prací v reportérském 

oddělení deníku a domácí redakce České tiskové kanceláře. Pro Kubíčka to byl člověk, který 

měl dodat novému médiu určitý punc důvěryhodnosti a vybudovat pro něj funkční 

zpravodajský systém. Vzhledem k nepříliš pozitivnímu postoji redakce MfD k jejímu on-line 

suplemetu, přijímali zaměstnanci deníku Kábeleho rozhodnutí jen s malým pochopením. „Z 

pozice šéfeditora MfD jsem přešel do internetového deníku. Řada lidí v redakci to považovala 

za bláznovství,“ vzpomíná na svůj odchod z novin Jaroslav Kábele, současný ředitel deníku 

iDnes.40 

 Během prvního roku postupně přicházeli do on-line verze Mladé fronty i další lidé. 

Přesto však bylo posilování týmu v prvním roce velmi pozvolné – razantnější nárůst 

                                                 
 
38 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 5.3. 2009 
 
39 Jaroslav Kábele začal svou žurnalistickou dráhu v roce 1989 jako redaktor agentury ČTK, kde se během 
několika let vypracoval do pozice zástupce vedoucího domácí redakce. Od roku 1993 začal působit jako editor a 
vedoucí reportérského oddělení deníku MfD. O pět let později se stal jedním z prvních členů nově sestavené 
redakce internetového deníku iDnes. V roce 2002 se stal jejím šéfredaktorem a v roce 2006 se přesunul na pozici 
ředitele portálu. (Ambrož, Miklík; 2007, nestránkováno) 
   
40 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 5.3. 2009. 
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zaměstnanců přišel až v následných letech. Mezi nově příchozími, po prvních 

experimentálních měsících, byla například novinářka Pavla Matějů, která měla za úkol přinést 

na web zábavnější, tematicky a stylově odlehčené obsahy. Tehdy se tak začaly rodit 

prvopočátky společenské rubriky Revue. Základy sportovní sekce – která dnes představuje 

jednu z vlajkových lodí iDnesu – po svém příchodu začal pokládat nově příchozí editor 

Jaroslav Kábele. Redakci pak na začátku roku 1999 doplnila další výrazná novinářská 

osobnost – mladý redaktor Lukáš Dolanský, který se poměrně záhy stal prvním reportérem 

deníku. V podstatě jako jediný z celé redakce disponoval možností pracovat pro on-line deník 

v terénu. Ještě rok po spuštění projektu se počet stálých zaměstnanců redakce neustále 

pohyboval v jednociferných číslech.41 

 

3.4.2 Nové žánry 

Navzdory nízkému počtu redaktorů bylo nutné, aby iDnes dostál svým závazkům 

týkajícím se specifičnosti produktů, které měl nabízet a které odrážely možnosti internetového 

mediálního prostoru. V raném období vývoje internetových médií ale podle pamětníků nebylo 

snadné nacházet inspirace v tuzemské konkurenci. „V ostatních ´novinových´ webech na trhu 

jsme vzory neměli, všechny byly tehdy ve stádiu překlápění obsahu,“ říká k situaci na 

tehdejším mediálním trhu Jan Josef Kubíček.42  

Podle prvních členů redakce serveru se předlohy nehledaly lehce ani u zahraničních 

on-line deníků. Pamětníci sice připouštějí, že elektronické verze stanic ABC, BBC či CNN 

pozorně studovali a považovali je za velké učitele, nicméně dnes s odstupem času konstatují, 

že většinu specifických zpravodajských žánrů si museli vymyslet sami. „Například on-line 

reportáž ve světě neexistovala. Řekli jsme si, že u některých událostí se stále se měnícím 

vývojem by bylo příliš pracné a zdlouhavé neustále přeformulovávat původní text,“ říká dnes 

Jaroslav Kábele k ustanovení žánru jinak také nazývaného zpravodajství “minutu po minutě“, 

který je tvořen krátkými chronologicky řazenými odstavci, u nichž zpravidla redakce uvádí 

příslušný čas vztahující se k danému ději.43 

Aplikací těchto prvků, které se vymykaly zpravodajské produkci z agenturních zdrojů, 

si mladá redakce postupně získávala respekt u čtenářů, konkurence i ve vlastním 

vydavatelství. Už v lednu roku 1998, krátce po startu projektu, přinesl iDnes čtenářům první 

                                                 
41 Více informací o vývoji struktury redakce a počtu zaměstnanců v kapitole 3.6. 
 
42 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 5.3. 2009. 
 
43 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 5.3. 2009. 
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on-line rozhovor, v němž návštěvníci deníku mohli klást otázky vybrané osobnosti. Jako první 

odpovídal na síti počítačový odborník Pavel Sodomka a následně také politička Petra 

Buzková.  

Velmi podstatnou událostí pro zisk renomé nového internetového deníku byla náhlá 

hospitalizace tehdejšího českého prezidenta Václava Havla v rakouském Innsbrucku na jaře 

roku 1998. Návštěvníci serveru mohli na stránkách iDnesu sledovat neustále aktualizované 

informace o zdravotním stavu hlavy státu, které internetové redakci poskytovala z místa 

události novinářka MfD. První klasické on-line reportáže, aktualizované skutečně minutu po 

minutě, pak iDnes přinesl z demonstrací politické iniciativy Děkujeme, odejděte (1999) a z 

pražského zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky (2000), které v českém 

hlavním městě provázely značné nepokoje. 

On-line deník iDnes měl na internetovém trhu úlohu ulehčenou v tom, že žádné 

z ostatních internetových médií podobné produkty nenabízelo. Pozici nejnavštěvovanějších 

zpravodajských stránek si sice až do července roku 1999 držel server agentury ČTK České 

noviny, ale v tomto případě nešlo o tradiční konkurenční souboj. České noviny se téměř 

výhradně zaměřovaly na přebírání agenturních textů – ostatní formy internetové žurnalistiky 

nerozvíjely. Šlo tedy o média, která se v nabízené produkci překrývala jen částečně. 

Soupeření obou subjektů o čtenáře pak bylo paradoxní v tom, že ČTK zároveň iDnesu 

dodávala obsahy. Proto docházelo k situaci, že České noviny soupeřily v rychlosti 

s produktem, který jejich “mateřská“ společnost sama vyrobila. Na tuto ve světě nepříliš 

obvyklou situaci - která na českém mediálním trhu de facto trvá dodnes - upozorňuje ve své 

bakalářské práci i Lukáš Dolanský, který konstatuje, že „základní snahou tiskových agentur, 

na rozdíl od tisku či televize, není upoutat pozornost co největšího počtu čtenářů resp. diváků, 

ale svoje zpravodajství prodávat co nejvíce klientům. V tomto případě je tedy naprosto 

nelogické z pohledu ČTK soupeření internetového magazínu České noviny s ostatními 

zpravodajskými servery na internetu. (Dolanský, 2000, s. 29) 

Další účastníci mediálního trhu, které jsme zmiňovali v předchozích částech práce, 

nabízeli jiné typy produktů – nikoli klasicky zpravodajské – a proto ani oni nevytvářeli 

iDnesu tradiční konkurenční prostředí.  

Mezi on-line deníkem iDnes a magazíny Neviditelným psem, Světem namodro či 

Mobilem navíc panovala i jakási solidarita průkopníků internetové žurnalistiky v Česku. 

Vedoucí iDnesu Jan Josef Kubíček dokonce vytvořil grafický box, do něhož umístil odkazy 

na spřátelené stránky, mezi nimiž byly právě výše zmíněné magazíny. Tento box pak 
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jednotlivé tituly umísťovaly na své stránky. Namísto konkurenčního boje tak mezi 

internetovými médii panovala spíše solidarita. 

 

3.5 Financování projektu 

 Ačkoli jsme o počátcích projektu on-line deníku iDnes často hovořili jako o události 

zajímavé z hlediska české mediální historie, neměli bychom ani opomenout skutečnost, že šlo 

především o projekt postavený na komerční bázi. Jako u jakéhokoli jiného soukromého 

podnikatelského subjektu se úspěšnost iDnesu na trhu měřila tím, zda si na sebe dokáže 

vydělat.  

K zisku finančních prostředků na provoz redakce vedly dvě cesty: dotace 

vydavatelského domu a příjmy z inzerce. 

 Po zhruba půlročním vyjednávání týkajícím se toho, zda Mafra vznik internetové 

redakce podpoří, se vydavatelství skutečně rozhodlo do – v té době možná poněkud 

riskantního – podniku investovat. Pojďme si proto připomenout, s jakou vizí ekonomického 

fungování iDnesu jeho autoři předstoupili před vedení společnosti. Je však nezbytné 

zdůraznit, že veškeré úvahy o tom, jakým způsobem si na sebe bude server vydělávat a v jaké 

míře si u něj budou ekonomické subjekty kupovat reklamní prostor, byly ovlivněny dobou, 

v níž vznikaly – tedy rokem 1997, kdy převažovala optimistická představa o téměř 

neomezených možnostech internetu umožňujících podnikání v podstatě bez jakýchkoli rizik.44 

(Aust, 2004, s. 4) 

 V kapitole 3.2 jsem představil vizi, s níž zakladatel iDnesu Jan Josef Kubíček 

přistupoval k úvahám o cílové skupině čtenářů, pro kterou měl být zpravodajský server 

primárně určen. Deník měl cílit především na vzdělané čtenáře z vyšších sociálních vrstev, 

kteří mají zkušenosti s počítačovými technologiemi. Nové médium mělo zaujmout také 

mladší generaci čtenářů, kteří nejsou zvyklí pravidelně číst denní tisk. Zasažení tohoto 

segmentu mediálních publik mělo podle Kubíčka deníku zajistit ziskový provoz. Autoři 

projektu zároveň předpokládali, že iDnes tuto nově nabytou inzertní skupinu “předá“ své 

tištěné předloze. „Lze předpokládat, že na tuto skupinu by on-line zpravodajství a 

multimediální publicistika působila jako úvod do pravidelného styku s deníkem. Mf Dnes tedy 

                                                 
44 Ondřej Aust ve své bakalářské práci připomíná, že zejména v letech 2000 a 2001 muselo v důsledku splasknutí 
tzv. internetové bubliny dojít k přehodnocení optimistických vizí, které v internetu spatřovaly trh s prakticky 
neomezenými možnostmi. Muselo dojít ke střízlivějšímu pojetí ekonomického fungování redakčních týmů. 
Přežít podle Austa mohou v současné době pouze média s bezproblémovým ekonomickým fungováním. (Aust, 
2004, s. 4 a 5)   
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pomocí Redakce nových technologií rozšíří svůj vliv i tam, kde se to daří klasickému tištěnému 

médiu obtížněji.“ (Gallo, Kubíček; 1997, s. 3) 

 Těžiště reklamního záběru mělo odpovídat potřebám vybrané cílové skupiny. Inzerce 

v deníku se proto měla zaměřit na propagaci automobilů, realit, elektroniky a finančních 

produktů. Zájemce o reklamní prostor pro internetový deník mělo podle projektu zajišťovat 

inzertní oddělení MfD, které mělo úzce spolupracovat s editorem iDnesu, který by zajišťoval 

vložení reklamy a její funkčnost v hypertextovém prostředí.  

 Některé z rubrik deníku pak měly být postaveny na čistě komerční bázi. V návaznosti 

na zmíněnou cílovou skupinu se jednalo například o speciální přílohu Burza práce, u níž se 

počítalo s týdenní periodicitou a různými sekcemi určenými pro firemní i soukromou inzerci. 

Čtenáři mohli na těchto komerčních stránkách nalézt například informace o konkurzech nebo 

výběrových řízeních. Samozřejmou součástí služby byla možnost inzerenta připojit 

k příslušnému textu také kontaktní e-mailovou adresu nebo přímý odkaz na internetové 

stránky. (Kubíček, 1997, s. 4) 

 V příloze se pracovalo s klasickým textovým inzerátem, který nabízela i jiná média. U 

reklam už se ale přepokládalo užití reklamy typické pro internetové prostředí – banneru. Jde o 

grafický pruh vložený na webovou stránku, který pracuje na klasickém hypertextovém 

principu. Návštěvníka webu kliknutí na banner zpravidla přesměruje na reklamní sdělení, 

respektive internetovou stránku inzerenta. V Česku použil tento typ propagace produktů jako 

první internetový katalog Seznam v roce 1996. Následně se reklamní bannery rozšířily i na 

další tuzemské stránky. Plány autorů deníku počítaly s tím, že reklamní pruh dostane médium 

už vyrobený od zadavatele inzerce, nebo ho na zakázku vyrobí přímo v redakci.45 Technické 

možnosti serveru umožňovaly i střídání různých verzí banneru. Reklamu si podle plánů měli 

inzerenti předplácet minimálně na týden, jinak by neměla patřičný efekt.   

 Během prvního roku fungování deníku se na stránkách iDnesu skutečně objevily 

reklamy ve formě bannerů. Vzhledem k novosti této formy propagace neměly firmy s její 

výrobou příliš mnoho zkušeností, a proto první bannery zpravidla vyráběla redakce sama 

v grafickém programu Adobe Photoshop. Novou reklamní formu v málo známém médiu bylo 

nutné inzerentům přiblížit, umožnit jim, aby si tento způsob propagace produktů náležitě 

vyzkoušeli. Proto také redakce dávala první bannery zadarmo firmám svých známých. „Tyto 

                                                 
45 „Pokud si klient objedná k banneru i samostatnou inzertní stránku, v rámci iDnes, bude minimálně v první fázi 
tuto stránku vytvářet editor multimediální sekce jako honorovanou zakázku pro inzertní oddělení. Vzhledem 
k pracovnímu vytížení obou editorů multimediální redakce bude muset v případě většího zájmu inzerentů o tuto 
formu propagace [...] být proškolen pro tvorbu těchto stránek grafik inzerce.“ (Kubíček, pracovní materiál, 
1997, s. 4)  
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první bannery často ani nikam nevedly, protože řada firem tehdy ještě neměla své internetové 

stránky,“ vzpomíná na počátky inzerce v deníku iDnes Jan Josef Kubíček. Cesta k získání 

finančních prostředků od inzerentů ovšem nevedla pouze přes bannerovou reklamu. Už v roce 

1998 nabízel deník firmám možnost publikování sponzorovaných příloh vyrobených na klíč, 

soutěží a jiných netradičních forem prezentace. (Čírtek, 2002, nestránkováno)  

V počátcích fungování se ovšem rozpočet on-line deníku nemohl spoléhat pouze na 

příjmy z inzerce. Proto muselo většinu nákladů zajistit vydavatelství Mafra. Ve srovnání 

s náklady tištěné Mladé fronty však byly výdaje na provoz iDnesu zanedbatelné. Projekt 

vypracovaný v březnu 1997 Janem Josefem Kubíčkem zmiňoval především pořízení 

technického vybavení redakce jako například notebooku s příslušným softwarovým 

vybavením (programy Microsoft Office, Microsoft FrontPage, Adobe Photoshop atd.), 

mobilního telefonu, laserové tiskárny, skeneru, kancelářského vybavení a dalších náležitosti 

nutných pro provoz internetového média.  

Měli bychom ale připomenout, že v okamžiku, kdy se iDnes rozrostl do velikosti 

standardní novinové redakce, která nepracuje pouze s agenturním servisem a novinovými 

texty a vysílá vlastní novináře do terénu, musí počítat s náklady blížícími se nákladům 

tradičního tištěného média. Opomeneme-li výlohy na tisk a distribuci novin, musí internetová 

redakce počítat s výdaji na osobní automobily, pronájem redakčních prostor, diktafony, 

kamery a další běžné náležitosti zpravodajského média.   

 V původních plánech kalkuloval vedoucí projektu Kubíček s jednorázovými náklady 

ve výši, která neměla překročit částku dvě stě tisíc korun. První rok iDnesu přišel nakonec 

vydavatelství Mafra celkově zhruba na sedm set tisíc korun, což byl výdaj za velmi malou 

redakci, s níž deník končil prvních dvanáct měsíců svého provozu. Vzhledem k potenciálu 

redakce, který naznačily první průzkumy návštěvnosti, se Mafra rozhodla své investice do 

projektu nadále zvyšovat. Podle informací Jana Josefa Kubíčka se tato částka každým dalším 

rokem několikrát znásobila. Je jisté, že v druhém roce své existence už mohl internetový 

deník iDnes pracovat s částkou několika milionů. Od roku 2000 se výše rozpočtu pohybovala 

v řádu desítek milionů korun. V současné době pak náklady na celý portál (se všemi weby a 

službami) přesahují částku sto milionů korun.46 

 Navzdory vysokým investicím ze strany vydavatele a relativně dobrým výsledkům ve 

statistikách návštěvnosti nebylo samozřejmé, že projekt začne ihned vytvářet zisk. „Jsme 

schopni pokrýt si svoje náklady asi tak ze čtyř pětin. Zbytek dotuje Mafra. Obrat iDnesu i s 

                                                 
46 Citováno na základě informací získaných při osobním rozhovoru ze dne 5.3. 2009. 
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náklady se ale každým rokem zvyšují,“ popisoval Jan Josef Kubíček hospodaření deníku 

v roce 2000 (Dolanský, 2000, s. 41).  

Vedoucí multimediální divize Mafry Stanislav Holec pak k finanční situaci iDnesu 

v lednu roku 2002 řekl: „V letošním roce nás čeká překlopení do vyrovnaného hospodaření a 

posléze do vytváření zisku.“ (Čírtek, 2002, nestránkováno) 

Stalo se tak po čtyřech letech fungování deníku. V té době měl navíc iDnes mnohem 

výsadnější postavení na českém trhu než v současnosti – z peněz vynakládaných na 

internetovou reklamu získával zhruba třetinu. Holec uvádí, že obrat všech webů, které pod 

značkou iDnes vycházely, činil za rok 2001 celkem 75 milionů korun. „V této sumě je 

započítán celkový hrubý obrat inzerce na našich webech. Projekt byl ve stádiu mimořádné 

expanze, to samozřejmě bez investic nejde,“ konstatoval na začátku roku 2002 vedoucí 

multimediální sekce vydavatelství. (Čírtek, 2002, nestránkováno) 

Při zkoumání dnešní podoby portálu iDnes – který už se zdaleka nezaměřuje pouze na 

denní zpravodajství, s nímž vstupoval na trh – můžeme určit hned několik způsobů, jakými 

mohou společnosti na jeho stránkách propagovat své produkty. Najít lze samozřejmě klasické 

bannery, o nichž jsme se již zmiňovali.  Většina z nich už v dnešní době dokáže měnit svou 

podobu, přehrávat obrazové sekvence apod. Často užívanou inzertní formou u zpravodajských 

deníků jsou také reklamní okna, která svým sdělením překrývají redakční texty – příslušným 

tlačítkem je lze z obrazovky odstranit, popřípadě otevřením odkazu pokračovat na stránku 

s nabízeným produktem. Velmi specifickou formou reklamního sdělení, kterou iDnes velmi 

často využívá, je technologie nazvaná Take IT. Jedná se o druh kontextové reklamy pracující 

s hypertextovými odkazy. Automatický systém barevně podtrhne některé ze slov ve 

zpravodajském či jiném textu, které nějakým způsobem souvisí s inzerovaným produktem, a 

při otevření odkazu je čtenář přesměrován na nabídku zboží. Portál musel tento speciální typ 

inzerce odstranit z rubriky Černá kronika, kde občas docházelo k nežádoucím asociacím 

(např. slovo “zbraň“ ze zprávy týkající se vraždy nabízelo hypertextový odkaz na obchod se 

zbraněmi apod.).47  

Podobně jako už v prvním roce svého působení na trhu nabízí iDnes i v současné době 

přílohy komerčního charakteru. Na stránkách portálu mohou návštěvníci ve speciální liště 

v horní části úvodní stránky najít sekci Automodul, kde si mohou prohlížet automobilovou 

inzerci či kupovat nejrůznější typy automobilů nebo motocyklů. V sekci Job iDnes inzerují 
                                                 
47 Ředitel iDnesu Jaroslav Kábele se této specifické formy reklamního sdělení v roce 2007 zastal: „Záporných 
ohlasů bylo pouze několik. Je to nesrovnatelné s případy, kdy se nasadí zvuková reklama, to je stížností víc. Této 
formě reklamy se apriori nebráníme, ale snažíme se upozornit inzerenta, že se pak hněv čtenářů obrací i proti 
němu.“ (Ambrož, Miklík; 2007, nestránkováno) 
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firmy nabízející návštěvníkům serveru zaměstnání. Jde o pokračovatele webu Burza práce, 

s nímž redakce v roce 1998 začínala. Dnešní podoba portálu nabízí samozřejmě i další 

produkty, do nichž lze umísťovat inzertní plochy – jde například o službu e-mailové schránky 

či jízdní řády vlaků, dálkových autobusů a městské hromadné dopravy v různých městech. 

Na závěr této kapitoly ještě zmiňme, v jakých relacích se pohybuje současná cena 

reklamy na stránkách portálu iDnes. U příležitosti desátého výročí vzniku deníku uvedlo 

vydavatelství Mafra, že částka, kterou inzerenti zaplatí za propagaci svých produktů na 

stránkách iDnesu, se pohybuje v řádech desítek milionů korun. (iDnes, 2008, nestránkováno) 

Jak už bylo uvedeno v předešlém textu, již při přípravě ekonomického zázemí projektu 

počítali jeho autoři s tím, že bude smysluplné pronajímat inzerentům reklamní plochu 

minimálně na období jednoho týdne. Ze současné nabídky inzertních prostor na internetových 

stránkách vydavatelství Mafra vyplývá, že původní předpoklady se nijak neodchýlily od 

skutečného stavu věcí. Inzertní oddělení skutečně nabízí místo na stránkách iDnesu 

v týdenních intervalech. Cena uveřejněného reklamního sdělení za toto časové období se 

odvíjí od typu reklamy a také části portálu, na nichž se zobrazuje. V každé z příslušných sekcí 

garantuje inzertní oddělení svým partnerům určitou výši návštěvnosti podepřenou šetřeními 

statistického serveru NetMonitor. 

Vůbec nejdražší kombinací je pro inzerenta umístění videobanneru48 v sekci Zprávy 

(zobrazuje se také na serveru Lidovky patřícímu vydavatelství Mafra), za což zadavatel 

reklamy zaplatí 829 tisíc korun týdně. Za čtvercový banner umístěný ve stejných sekcích 

zaplatí zadavatel reklamy 409 tisíc korun. Inzertní oddělení společnostem v tomto případě 

garantuje návštěvnost ve výši 850 tisíc reálných uživatelů za týden. (Ceník základních 

reklamních ploch, dostupné z <http://sluzby.mafra.cz/priloha/cenik_idnes.pdf>)   

 

3.6 Vývoj počtu zaměstnanců a struktury redakce 

 Původní plány autorů projektu počítaly s tím, že deník iDnes bude obsluhovat jediný 

editor. Provoz nakonec po období příprav zahájil se dvěma stálými redaktory a 

programátorem. Teprve v průběhu několika let se deník rozrostl do podoby velkého portálu 

zaměstnávajícího více než sedm desítek lidí. Je velmi nepravděpodobné, že by v současné 

době nějaká mediální skupina plánovala spuštění zpravodajského serveru v tak provizorních 

podmínkách, jako tomu bylo v případě iDnesu. Zahájení provozu tohoto typu médií v českém 

                                                 
48 Videobanner je podle informací uvedených na webu vydavatelství Mafra definován jako „reklamní formát, ve 
kterém je přehráván televizní spot a jehož velikost je výrazně větší než povolené limity, zpravidla dochází ke 
stahování videa průběžně při jeho přehrávání.“ (Dostupné z <http://sluzby.mafra.cz/>) 
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prostředí z několika posledních let vždy provázela silná podpora investora, která umožnila 

postavení standardního redakčního týmu – jak tomu bylo například v případě deníku 

Aktuálně.cz (2005) či on-line suplementu televize Nova s názvem TN.cz (2008).  

Nesmíme ovšem opomíjet skutečnost, že dnes už jsou recipienti zvyklí přijímat 

zpravodajské obsahy i na internetu a mediální skupiny se do podobných projektů zpravidla 

nebojí investovat. V roce 1997, respektive 1998, kdy internetová verze MfD vznikala, nejen 

v Česku, ale i jiných zemích teprve docházelo ke konstituování tohoto typu mediálního 

produktu a projekt iDnesu proto platil v kontextu tuzemského mediálního trhu spíše za 

experiment.  

 Velikosti média odpovídaly také prostory, které se jeho zakladatelům podařilo pro 

redakční práci získat. Jak už bylo zmíněno v předchozím textu, původní sestava 

elektronického deníku se scházela v malé místnosti za redakcí MfD, která v té době sídlila na 

pražském Senovážném náměstí. S postupným rozrůstáním redakčního týmu se také 

zvětšovaly prostory, které měl tým k dispozici. V roce 2000 opustil iDnes stísněnou místnost 

na Senovážném náměstí a spolu s redakcí tištěného deníku začal působit v centru Prahy, 

v ulici Na Příkopě. Zatím poslední stěhování zažila stále se zvětšující redakce v roce 2004, 

kdy se společně s dalšími součástmi vydavatelství Mafra přesunula do nově vybudovaného 

objektu Anděl Media Centrum v pražské čtvrti Smíchov. 

 

3.6.1 Posilování redakčního týmu  

V době, kdy se v hlavách Jana Josefa Kubíčka a Romana Galla rodila vize 

internetového deníku, nebylo ještě zdaleka jasné, zda jejich idea skutečně dostane prostor k 

realizaci. Přesto už v roce 1997 plánovali zakladatelé iDnesu postupnou expanzi ze startovní 

podoby média, kterou ze začátku skutečně obsluhovalo jen několik málo zaměstnanců. Další 

rozšiřování deníku bylo podle Kubíčka nezbytné i kvůli tomu, aby „zůstal dlouhodobě pro 

čtenáře a inzerenty atraktivní.“ Už v pracovních materiálech z léta 1997 kalkulovali autoři 

s tím, že úvodní nastavení s dvěma píšícími novináři má být jednoznačně pouze přechodné: 

„Tato základní kostra on-line magazínu bude průběžně po několika týdnech či měsících, tedy 

po zapracování editorů elektronické redakce a po úplném zvládnutí technologie, postupně 

rozšiřována o další části.“ (Kubíček, pracovní materiál, 1997, s. 1 a 7) 

 Nárůst zaměstnanců iDnesu byl – alespoň v prvním roce – velmi pozvolný. Jak už 

bylo uvedeno v kapitole 3.4, končil iDnes rok 1998 se čtyřmi redaktory. Deník z pozice 

vedoucího redakce řídil Jan Josef Kubíček, funkci editora zastával Petr Zářecký. K nim pak 

po prvních třech měsících přibyli Jaroslav Kábele a Pavla Matějů. Supervizi ze 
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strany tištěného deníku zajišťoval zástupce šéfredaktora MfD Roman Gallo. Do redakce 

chodili pomáhat se zprávami také brigádníci – navzdory tomu bylo podle pamětníků velmi 

obtížné zvládat v tak malém počtu objem zpráv i další nezbytné aktivity spojené s provozem 

média.  

V době úplných počátků iDnesu nezahrnovalo náplň práce pouze psaní a editování 

žurnalistických textů, ale také řada produkčních či - v rámci dnešního vnímání redakční práce 

- pomocných činností. Řeč je například o pracovní koordinaci s redakcí MfD, vytváření 

fotogalerií nebo vyrábění reklamních bannerů pro zadavatele reklamy.  

   Vzhledem k nízkému personálnímu stavu nebylo prakticky možné rozdělit tým pro 

psaní do jednotlivých tematických rubrik, jak je to v dnešní době u větších internetových 

redakcí běžné. Zjednodušeně řečeno: v počátcích iDnesu museli všichni umět všechno. 

Z první verze úvodní stránky z 12.1. 1998, dostupné na publicistickém serveru Lupa (Peterka, 

2008, nestránkováno), je zřejmé, že redakce ve svých počátcích publikované materiály ani 

tematicky netřídila. Namísto dělení textů na domácí, ekonomické či kulturní směřoval iDnes 

své zprávy do rubriky Krátké zprávy. Sekce obsahovala několikařádkové texty, většinou 

pocházející z agenturní produkce. K aktualizaci těchto stručných textů docházelo zpravidla 

jednou za hodinu. 

 Ačkoli museli být původní redaktoři deníku schopni sepsat stručnou zprávu z jakékoli 

oblasti, bylo zřejmé, že každý z nich tíhne k určitým tematickým okruhům. Například Janu 

Josefu Kubíčkovi, vzděláním politologovi a někdejšímu redaktorovi domácí rubriky, byly 

nejbližší zprávy o dění v České republice, zejména z oblasti politiky. Redaktorka Pavla 

Matějů přišla do iDnesu s úkolem oživit zpravodajství tematicky odlehčenými texty a její 

práce se stala základem dnešní společenské rubriky iDnesu s názvem Revue. Sportovním 

událostem se pak zhruba rok a půl intenzivně věnoval Jaroslav Kábele – jednak proto, že mu 

byla tato tematická oblast blízká a také z důvodu, že redakce neměla k dispozici nikoho 

jiného, kdo by se mohl sportu aktivně a tvůrčím způsobem věnovat. 

 Všichni členové týmu pracovali téměř výhradně z redakce a informace následně 

publikované na webu získávali převážně z tiskových agentur nebo od redaktorů MfD. 

Výjimku z tohoto pravidla získal až nově příchozí redaktor Lukáš Dolanský, který posílil 

malý redakční tým v roce 1999. Původně s ním vedení počítalo na pokrývání večerních 

služeb, ale nakonec se s Dolanským dohodlo na tom, že do iDnesu nastoupí jako 

plnohodnotný redaktor. Mladý novinář si v rámci týmu vybudoval poměrně silnou pozici, což 

brzy vyústilo v to, že jako vůbec první člen redakce získal výsadu pracovat v terénu. Deník 
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iDnes tak vlastně poprvé dostal možnost pořizovat vlastní exkluzivní materiály, což bylo do té 

doby samozřejmou výsadou MfD. 

Kromě redaktorské práce v newsroomu - která představovala sepsání řádově zhruba tří 

až čtyř zpráv za den - chodil Lukáš Dolanský na tiskové konference, politická jednání a další 

akce. Často se dokonce stávalo, že se při pokrývání některých událostí dubloval s redaktorem 

tištěného deníku. Tato situace je ovšem v rámci meziredakční spolupráce výjimečná i 

v dnešní době. V roce 1999 se pak Dolanský stal prvním novinářem internetového deníku 

akreditovaným v poslanecké sněmovně. Právě kvůli příslušnosti k tehdy nepříliš známému a 

málo respektovanému médiu jej někteří politici údajně přehlíželi.49  

Dolanský zároveň na různých akcích natáčel video materiály, z nichž následně 

pořizoval také fotografie a zvukové nahrávky. Vzhledem k tomu, že iDnes neměl k dispozici 

vlastního kameramana ani fotografa, šlo o první multimediální materiály, které si deník 

pořizoval z vlastních zdrojů a jenž zároveň dodávaly pomyslnou legitimitu projektu, jehož 

podstatnou definicí bylo poskytnutí prostoru i dalším typům žurnalistických materiálů než jen 

klasickým textům. Jinými slovy: multimedialita byla klíčová pro to, aby se iDnes odlišil od 

ostatních zpravodajských produktů na tehdejším internetovém trhu. 

Udržení pozice u internetové komunity, kterou si on-line deník postupně budoval, a 

jeho další expanze byly ovšem podmíněné dalším rozšiřováním redakčního týmu. Společnost 

Mafra už se ale oproti počátkům iDnesu příliš nezdráhala vynakládat další prostředky na 

získávání nových zaměstnanců. „V průběhu let, kdy jsem v iDnesu působil (1999 – 2001), 

redakce bobtnala. Rostl také počet zpráv, které jsme psali, i tématických okruhů. Počet lidí se 

násobil. Když jsem z iDnesu odcházel, bylo nás v redakci alespoň pětkrát více, než v době, kdy 

jsem nastoupil. Měli jsme například i vlastní sekretářku a dva kulturní redaktory,“ vzpomíná 

na růst personální křivky v prvních třech letech existence deníku jeho někdejší reportér Lukáš 

Dolanský.50  

 

3.6.2 Tematická strukturace obsahu 

V době, kdy Dolanský v deníku působil, docházelo k postupnému ustavování 

tematických rubrik, do nichž novináři z iDnesu řadili své příspěvky. Zakladatelé deníku 

spojují počátek tohoto konstituujícího procesu s příchodem další výrazné novinářské 

osobnosti – Jaroslava Beránka. Dnešní zástupce šéfredaktora iDnesu nastoupil do redakce 
                                                 
49 O počáteční nedůvěře vůči internetovým médiím více v kapitole 1.4. 
 
50 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 3.3. 2009. 
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internetového deníku v září roku 1999 a jeho primárním úkolem bylo vybudování sportovní 

rubriky, což se mu podle pamětníků podařilo během tří měsíců. Právě sportovní rubrika 

v průběhu dalších let získala v rámci iDnesu velmi silnou pozici. Přispělo k tomu mimo jiné 

také zavedení tzv. on-line přenosů ze sportovních utkání či závodů, které umožňují čtenáři 

sledovat pomocí neustále aktualizovaného textového formuláře vývoj události “minutu po 

minutě“. V současné době patří stránka sport.idnes.cz mezi nejnavštěvovanější části celého 

portálu.51 

Vytvoření dalších rubrik, které měly ulehčit čtenářovu orientaci ve zpravodajském 

prostoru, brzy následovalo. „Tehdy se začal iDnes strukturovat například na zprávy, sport 

nebo společnost. Rozdělené byly také sekce všeobecného zpravodajství na domácí, zahraniční 

a podobně. Byly ale rozdělené pouze na webu, v redakci ne. Všichni museli umět všechno,“ 

popisuje situaci roku 1999 tehdejší editor deníku Jaroslav Kábele.52  

S rozvržením tematických celků se v průběhu vývoje iDnesu hodně experimentovalo. 

Jedním z takových pokusů, který lze vyčíst z úvodní stránky deníku z roku 1999 (Peterka, 

2008, nestránkováno), je rozdělení témat do tzv. Ostrovů. Neustálé hledání vhodné formy 

logického rozdělení obsahů vedlo i k tomuto pojetí, které kromě formujících se rubrik 

(domácí, zahraniční apod.) nabízelo na úvodní stránce v horní horizontální liště několik 

tematických okruhů: například Ostrov zpravodajství, kultury, volného času, počítačových her 

nebo také Ostrov MfD. Tyto hlavní tematické celky pak měly pod sebou dalších několik 

desítek podrubrik, jako byla například domácí sekce či rubrika s on-line rozhovory. I toto 

originální tematické rozdělení však brzy z elektronického deníku vymizelo. Například 

homepage z roku 2001 už nabízela tematické rubriky bez experimentálního dělení. (Dolanský, 

2000, s. 44) 

Právě období na přelomu tisíciletí představovalo největší rozmach serveru iDnes 

způsobený především připojováním dalších tematických webů k původně téměř výhradně 

zpravodajskému médiu. Změny se nejvíce projevily právě na podobě úvodní stránky – která i 

podle svých tvůrců – začínala kvůli neustále přibývajícím položkám postupně ztrácet 

přehlednost. Jan Josef Kubíček přiznává, že „iDnes rostl tak rychle, že struktura a grafika 

byla vždy o krok pozadu a doháněla požadavky pro rychlé on-line zpravodajství. Dlouho jsme 

hledali řešení, jak vůbec takovýto obrovský website zpřehlednit." (Čírtek, 2002, 

nestránkováno).  
                                                 
51 Například v únoru roku 2009 dosáhl podle měření společnosti NetMonitor průměrné návštěvnosti rubriky 
80 279 tisíc reálných uživatelů za den. (Dostupné z <http://www.netmonitor.cz>) 
 
52 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 5.3. 2009. 
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V jednu chvíli se na horní nabídkové liště úvodní stránky objevilo najednou dokonce 

35 různých odkazů a samotná redakce připouštěla, že pro návštěvníky nemuselo být úplně 

snadné odhalit, co se pod příslušných tematickým celkem vlastně skrývá za služby. Čím dál 

více prostoru také v období rozmachu okolo roku 2001 dostávaly weby, které plnily spíše 

zábavní než zpravodajskou funkci. Tento okamžik, který nelze zcela přesně datovat, je možné 

označit za přerod od zpravodajského deníku k multifunkčnímu internetovému portálu. 

 

3.6.3 Období “konce vizionářů a nástupu manažerů“ 

Velkou obsahovou expanzi odstartoval nákup populárního webu Mobil vytvářeného 

známým internetovým publicistou Patrickem Zandlem. Portálu se tak do svého portfolia 

podařilo získat web, který  iDnes v jeho počátcích převyšoval v návštěvnosti a představoval 

jednu z nejrespektovanějších stránek v českém internetovém prostředí. Od roku 2001 se 

Mobil stal integrální součástí portálu iDnes, kde působí i v současné době.  

Po akvizici webu Patricka Zandla začal iDnes fúzovat také s dalšími internetovými 

magazíny. Kromě všeobecného zpravodajství, sportu, kultury či informací z MfD tak mohli 

čtenáři navštívit nově integrované weby Technet, FinCentrum, BonusWeb a přibyly také 

sekce Bydlení a Cestování. Ačkoli se zpravodajský deník postupně měnil spíše do podoby 

portálu, jeho návštěvnosti přibírání nových obsahů prospívalo. Jan Josef Kubíček k tomu 

v roce 2004 řekl: „Noví čtenáři se dali nalákat na Bonusweb nebo Mobil.cz. A také bylo 

prestižní získat takové značky a takové lidi jako Patrick Zandl nebo Pavel Bořkovec. Pro tým 

to byla výhra.“ (Kaclová, 2004, nestránkováno) 

Období téměř nekontrolovaného rozmachu ale netrvalo příliš dlouho. Ekonomiku 

portálu zasáhlo hned několik nepříznivých faktorů najednou, které donutily vydavatelství 

Mafra k přehodnocení některých výdajů. Prvním z důvodů, které přibrzdily rozvoj iDnesu, 

byla paradoxně jeho vlastní expanze. V roce 2000 spustil portál projekt televizní agentury 

TVD, která nevyráběla obsahy pouze pro jeho potřeby, ale dodávala je především soukromé 

televizní stanici TV3. Její fungování na českém mediálním trhu ovšem netrvalo příliš dlouho 

a do problémů se důsledku zániku TV3 dostal také iDnes. „Byla vytvořena multimediální 

divize pod vedením zástupce šéfredaktora Mf Dnes Romana Galla a my dostali za úkol v 

rámci ní vybudovat televizní agenturu TVD, která byla navázána na televizní stanici TV3. TV3 

se nechytla, a protože byla náš hlavní odběratel televizního zpravodajství, chyběly nám peníze 

v rozpočtu. Abychom ustáli celý rozpočet, musely se redukovat i weby,“ vysvětluje Kubíček.53 

                                                 
53 Více o fungování televizní agentury TVD v sekci Multimedialita. 
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(Kaclová, 2004, nestránkováno) Došlo také k omezení internetových obchodů, které iDnes 

provozoval v rámci webu Mobil, a k propouštění některých zaměstnanců. Zredukoval se 

produkční tým, odešli někteří programátoři.54 

Další moment, který iDnes citlivě zasáhl, byl celosvětový pád iluzí o síle všemocné 

internetové sítě, respektive krach řady internetových podniků – jednalo se o důsledky 

fenoménu tradičně nazývaného “splasknutí internetové bubliny“ spjatého s dobou krátce po 

přelomu tisíciletí. Vydavatelství Mafra vnímalo především potíže, které zasáhly společnosti 

investující do internetové sítě v sousedním Německu. Důvěra v internetové podnikání obecně 

značně upadla. „O to víc se začalo tlačit na to, aby se rozpočet rychle blížil nějakým 

vyrovnaným výsledkům. Muselo zákonitě přijít období konce vizionářů a nástup manažerů," 

vysvětluje úsporná opatření původní vedoucí iDnesu Kubíček, který se s takovým vývojem 

jen těžko smiřoval. V září roku 2001 se proto rozhodl opustit médium, které v roce 1998 

založil a jehož vznik více než tři čtvrtě roku prosazoval. (Kaclová, 2004, nestránkováno) 

Kubíčkův odchod provázely další důležité personální změny. Vydavatelství Mafra 

opustil jeho dlouholetý generální ředitel Clemens Bauer a ve funkci šéfredaktora MfD skončil 

Petr Šabata, který také stál u zrodu iDnesu.  

V roce 2002 byla také ustavena funkce šéfredaktora internetového deníku. Stalo se tak 

v době, kdy se portál natolik rozrostl, že bylo nutné jej zastřešit vedoucí osobností. Struktura 

redakce se změnila – už nebylo možné, aby její řízení měli na starosti pouze vedoucí a editor. 

Z původních dvou redaktorů jich měl iDnes, čtyři roky po svém založení, několik desítek. 

Nově vytvořenou pozici obsadil dosavadní editor Jaroslav Kábele, který v ní působil až do 

roku 2006, kdy se stal ředitelem portálu. Ve funkci šéfredaktora ho vystřídal někdejší redaktor 

Mladého světa a Lidových novin Michal Hanák.55 

 

3.6.4 Další reorganizace rubrik a redakční práce 

Navzdory úsporným opatřením patřil iDnes neustále k médiím s velkým potenciálem. 

Jak naznačily zmínky v předchozím textu, musel svůj rychlý vnitřní vývoj vždy dohánět v 

grafickém provedení. A jak přiznal Jan Josef Kubíček, ne vždy bylo prostředí portálu pro 

čtenáře uživatelsky přátelské. Proto musel iDnes neustále pracovat na tom, aby byla orientace 

na jeho stránkách co možná nejsnazší. Další podoba úvodní stránky z roku 2004 (Peterka, 
                                                 
54 Uvedeno na základě informací získaných při osobním rozhovoru s Janem Josefem Kubíčkem ze dne 5.3. 2009. 
 
55 Michal Hanák vystudoval Fakultu sociálních věd v Praze a práci v médiích se začal věnovat v roce 1992, kdy 
nastoupil do redakce Lidových novin. Později svými texty přispíval do dnes již zaniklého časopisu Mladý svět, 
psal také pro měsíčník Reader´s Digest výběr. Do deníku iDnes nastoupil v roce 2000. (Informace o novináři, 
dostupné z <http://zpravy.idnes.cz/novinari.asp?idnov=54>) 
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2008, nestránkováno) přestala pracovat s málo přehlednou portálovou lištou v horní části 

stránky a nahradila ji graficky lépe vyřešenou variantou obsahující pouze třináct odkazů na 

další magazíny či služby. Samotné zpravodajství však zde stále dostávalo jen relativně málo 

prostoru – dominantní úvodní zprávu doplňovaly další texty pouze v odkazech bez 

fotografického doprovodu. Naopak hodně místa na úvodní straně zabírala nabídka obsahů 

doprovodných webů. 

Pokud tento ne zcela ideální stav porovnáme s dnešní podobou homepage, je třeba 

upozornit především na zvýšení přehlednosti serveru. Nová portálová lišta sice znovu nabízí 

více odkazů, nicméně veškerý nabízený obsah není nahuštěn do prostoru úvodní stránky, jako 

tomu bývalo u některých z dřívějších verzí. Aktuální podoba homepage také nabízí více zpráv 

- v současné době čtyři.  

Navzdory určitým dílčím nedostatkům je ze statistik návštěvnosti českých 

internetových stránek patrné, že si iDnes postupem času vybudoval nesmírně silnou 

čtenářskou základnu. Pokud sečteme výsledky všech součástí portálu, patří iDnesu 

dlouhodobě pozice tuzemské internetové dvojky. Například v roce 2008, kdy slavil desáté 

narozeniny, přičítaly statistické údaje portálu více než tři miliony reálných uživatelů za 

měsíc.56 Lepších výsledků dosáhl jen tradiční a u internetových návštěvníků velmi zavedený 

katalog Seznam, jehož stránky měsíčně vyhledá téměř čtyři a půl milionu lidí.  

V materiálu k desátému výročí založení zveřejnil iDnes také statistiku mapující 

povědomí internetových uživatelů o tomto portálu. Z odpovědí respondentů vyplývá, že iDnes 

zná 64 procent české internetové populace. Nadpoloviční většina respondentů (52 procent) 

pak odpověděla, že jeho stránky navštěvuje. (iDnes, 2008, nestránkováno). 

Jaká je ale současná podoba portálu iDnes? Počet zaměstnanců se v porovnání se 

startovním rokem 2008 zvýšil více než dvacetinásobně. V celém iDnesu podle informací od 

vedení redakce pracuje v současné době zhruba 75 lidí. Původní zpravodajská sekce, na níž se 

postupně nabalovaly tematické magazíny a nejrůznější služby, dnes čítá zhruba tři desítky 

zaměstnanců.57 

Velmi podstatným způsobem se také proměnilo strukturální uspořádání redakce. Od 

15. října 2007 totiž v sídle vydavatelství Mafra vznikl nový velký newsroom, v němž 

společně zasedly týmy tištěného a internetového deníku. Tento model se vedoucím obou 

                                                 
 
56 Text uveřejněný u příležitosti desátého výročí deníku (iDnes, 2008, nestránkováno) se opírá o měření 
společnosti NetMonitor z listopadu roku 2007.  
 
57 Uvedeno na základě informací získaných při osobním rozhovoru s Jaroslavem Kábelem ze dne 5.3. 2009. 
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médií zalíbil při návštěvách u zahraničních kolegů, kde spojení tištěného deníku a internetu 

oběma redakcím údajně velmi prospělo. „Inspiraci jsme získali při návštěvě Guardianu, 

Rheinische Post i slovenského SME. Ale nejvíc na nás zapůsobila obří hala v 

nejprodávanějším seriózním britském deníku The Daily Telegraph," popisuje šéfredaktor 

Michal Hanák. (iDnes, MfD; 2007, nestránkováno) 

Hlavní motivací k poměrně radikálnímu kroku bylo zefektivnění spolupráce novinářů 

z obou týmů, kteří zasedli vedle sebe na základě tematického zaměření jejich práce. Kulturní 

redaktoři MfD tak sdílejí místo společně s kolegy z iDnesu a stejně tak tomu bylo například u 

zahraniční či sportovní sekce. Každý z těchto redakčních tematických úseků disponuje 

vlastním vedením, které koordinuje jeho práci.  

Propojení dvou velkých mediálních týmů připravovala společnost Mafra více než tři 

čtvrtě roku. „Jde o největší operaci svého druhu v Česku. Stěhování se bezprostředně dotklo 

více než 120 lidí. Změna stylu práce, který s sebou novinka přináší, se týká 360 lidí," říká ke 

koncepční změně šéfredaktor MfD Robert Čásenský. (iDnes, MfD; 2007, nestránkováno)  

Vedení  obou redakcí si pak od svého kroku slibovalo to, že recipient bude obě média 

více vnímat jako propojené subjekty. V neposlední řadě si lidé z novin i internetu slibovali 

zvýšení množství aktuálních zpráv a také vyšší čísla ve statistikách návštěvnosti internetového 

deníku.  

 

3.7 Využití specifických prvků internetové žurnalistiky ve zpravodajství deníku iDnes 

 Jednou z hlavních motivací zakladatelů elektronického deníku iDnes bylo vytvoření 

média, které se bude vymykat tehdejšímu běžnému chápání sdělovacího prostředku. Lidé 

pohybující se v novinářském prostředí v období okolo roku 1997 vnímali, že například ve 

Spojených státech dochází ke konstituování internetového zpravodajství a že určité náznaky 

ustavování tohoto druhu žurnalistického sdělování probíhají také v České republice. Přesto si 

jen málokdo z nich uvědomoval, jaké možnosti internetová média zpravodajskému žánru 

skutečně nabízejí.  

V podstatě šlo především o objevení a poznání nového multifunkčního prostoru, který 

zejména díky principu hypertextu umožňoval například zařazování libovolného počtu 

fotografií u publikovaných textů, možnost odkazovat na starší související zprávy, spouštět 

zpravodajská videa či audio záznamy. Dával také recipientům příležitost klást vybraným 

osobnostem otázky prostřednictvím tzv. on-line rozhovorů. Potenciál těchto nových 

žurnalistických forem brzdila nejen špatná dostupnost internetového připojení, způsobená 

mimo jiné monopolním postavením jeho poskytovatele, telekomunikační společnosti SPT 
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Telecom, ale také značnou mírou skeptičnosti mediálních společností vůči novému typu 

média. 

Internetové zpravodajství však nevyžadovalo pouze odvahu vydavatelství investovat 

v dosud neprobádané mediální oblasti. Novému sdělovacímu prostředku bylo nutné uzpůsobit 

také styl redakční práce. Specifika webové žurnalistiky totiž kladou důraz i na další 

schopnosti novináře, především technického charakteru. Redaktor internetového deníku „musí 

kromě tradičních etických a profesních požadavků zvládnout i zacházení s technikou a 

specifické postupy přípravy zpravodajských materiálů pro internet, v mnoha ohledech odlišné 

od postupů v televizním, rozhlasovém či novinovém zpravodajství.“ (Aust, 2004, s. 9) 

Žádný z výše zmíněných faktorů však nijak zásadním způsobem nezabránil rozvoji 

internetové žurnalistiky na českém trhu, respektive aplikaci nových zpravodajských prvků do 

tradičních redakčních stereotypů. Bez přítomnosti těchto specifik by spouštění webových 

periodik ztrácelo smysl a představovalo by pouhé kopírování tištěných či jiných textů do 

elektronické podoby, jak tomu bylo v úplných počátcích webových médií. 

V následujících třech podkapitolách se zaměříme především na počátky některých 

specifických znaků internetové žurnalistiky ve zpravodajství deníku iDnes. Na základě 

vzpomínek pamětníků či materiálů z odborných periodik si alespoň rámcově přiblížíme, jak 

redakce elektronického deníku pracovala s multimedialitou, zapojením čtenářů do vytváření 

obsahů a neustále aktualizovaným zpravodajstvím “minutu po minutě“. 

 

3.7.1 Multimedialita 

 Internetové médium představuje platformu umožňující souběžné fungování několika 

druhů sdělovacích prostředků. Prostředí, které dovoluje umisťovat ke klasickým textům také 

video či audio příspěvky nebo libovolný počet fotografií, může být vnímáno jako několik 

mediálních celků sdružených v rámci jednoho technologického zastřešení. „Odborníci mluví o 

konvergenci. V podstatě se dosavadní média spojují do jednoho média univerzálního.“ (Ruß-

Mohl, Bakičová, 2005, s. 145) 

 Autoři projektu iDnes s určitou dávkou sebevědomí předpokládali, že jejich 

internetové zpravodajství pomůže k rozrušení dlouholetého stabilního rozložení sil ve 

zpravodajském prostoru mezi televizí, rozhlasem a denním tiskem. Už od počátku tedy bylo 

jasné, že se nový on-line deník nebude vydávat cestou “překlápění“ obsahů z tištěného média, 

ale bude mít ambice nabízet vlastní obsahy včetně multimediálních prvků.  

Narozdíl od televizních či rozhlasových webů neměl iDnes k dispozici pravidelný 

přísun obrazových nebo zvukových materiálů, a proto si je musel opatřovat jinými způsoby. 
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Výhodu měl server pouze v dostupnosti obrazových materiálů, které mohl získávat ze silného 

fotografického oddělení MfD. Agentura Mafa tak získala odbytiště pro snímky, které by se 

jinak v novinách nemohly kvůli omezené kapacitě objevit. 

Představa autorů projektu o fungování prvních fotogalerií vypadala takto: „Fotograf 

jde vyfotit slavnostní otevření Strakovy akademie pro veřejnost, pro ´i Dnes´ zároveň nafotí 

více záběrů, jako je zahrada Strakovky, premiérova pracovna, momentky. Editor ´i Dnes´ 

z toho poté sestaví po konzultaci s redaktorem, který na akci byl, virtuální mozaiku. Čtenáři ´i 

Dnes´ si budou moci malé fotografické náhledy zvětšit přes celou obrazovku a pro nekomerční 

použití i kopírovat. Tato rubrika vyžaduje úzkou spolupráci editora ´i Dnes´ s fotoeditorem.“ 

(Gallo, Kubíček; 1997, s. 5)  

Přenést obrazové materiály na stránky internetového deníku patřilo mezi snazší 

redakční operace, a proto už první verze úvodní stránky obsahovala záložku rubriky Zprávy 

obrazem, jejíž titulní položka se spolu s několika fotografiemi zobrazovala v rámci homepage 

pod sekcí krátkých zpráv. 

Další z prvních multimediálních rubrik, které iDnes čtenářům nabídl, byla sekce Řekli 

na diktafon. Objevovaly se v ní audio záznamy, které zachytili redaktoři MfD na svá 

nahrávací zařízení. Čtenáři on-line deníku si tak mohli poslechnout věty politiků či jiných 

známých osobností, které se v přepsané podobě předtím objevily na stránkách MfD. Šlo o 

nepravidelně aktualizovanou rubriku, která návštěvníkům nabízela výběr ze tří zvukových 

formátů s různou kvalitou.58 (Peterka, 2008, nestránkováno) 

Ostatní multimediální formáty, jak už bylo uvedeno výše, si musel iDnes pořizovat 

z vlastních zdrojů. Problém představovala skutečnost, že v počátcích své existence nemohl 

deník vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců posílat novináře pracovat do terénu. Prvním 

reportérem iDnesu se stal už několikrát zmiňovaný Lukáš Dolanský, který do redakce přišel 

v roce 1999. Události, na něž ho nadřízení posílali, byly vybírány tak, aby byly pro médium 

zajímavé i z hlediska obrazu – aby k základnímu textu bylo možné přiřadit vždy ještě další 

rozměr. Typově šlo například o demonstrace, politické tiskové konference a podobné 

obrazově zajímavé akce. 

Reportér Dolanský tedy vlastně zastával hned několik žurnalistických profesí 

najednou. Na vybrané akce chodil nejen s diktafonem typickým pro píšící novináře, ale často 

také s kamerou nebo digitálním fotoaparátem. „Už v počátcích jsme se hodně snažili hrát si 

                                                 
58 RealAudio 14.4, RealAudio 28.8 a Audio Waw. (Peterka, 2008, nestránkováno) 
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s multimedialitou. Jako redaktor jsem chodil například i s kamerou. Bylo to hodně 

pionýrské,“ hodnotí Dolanský své reportérské začátky v internetovém deníku.59  

Z pořízených záznamů dokázal novinář vytěžit maximum možných multimediálních 

výstupů. Fotografovat mohl na zapůjčený digitální fotoaparát, ale snímky získával také 

z kamerových záběrů. Z natočeného video materiálu mohl také využít zvukovou stopu. Jeden 

novinář tak mohl vydat text opatřený vlastními fotografiemi, video a audio záznamy.  

Jako příklad své tehdejší práce uvádí Lukáš Dolanský rozhovor s politikem Janem 

Rumlem pořízený v roce 1999. Při interview natáčel Rumla na kameru, následně rozstříhal 

záznam na jednotlivé sekvence a díky multimediálnímu prostředí internetu je mohl vložit do 

textu. Dolanský také pořizoval multimediální záznamy při pražském zasedání Mezinárodního 

měnového fondu a Světové banky v roce 2000, které provázely velké nepokoje v ulicích 

českého hlavního města.  

V dnešní době už je možné – v případě, že médium příslušnou akci nepokrývá – 

zakoupit zvukové i obrazové zprávy od agentury ČTK, která tyto zpravodajské formáty nabízí 

od roku 2000, resp. 2006. Internetové deníky pak také v poslední době stále častěji využívají 

možnost vkládat do článků video záznamy ze světoznámé internetové stránky YouTube, na 

níž jsou videa k dispozici zdarma. Z tohoto serveru deníky využívají například klipy 

hudebních interpretů či amatérské záběry z událostí, které se nepodařilo zachytit mediálním 

profesionálům. Je ale nutné zdůraznit, že deníky typu iDnesu na svých stránkách vždy 

preferují materiály z vlastních zdrojů. Právě iDnes si může dovolit obrazově pokrývat řadu 

událostí - personální stav on-line deníku je v současné době samozřejmě výrazně odlišný od 

toho v roce 1999, kdy několikrát zmiňovaný Dolanský zastával úlohu několika 

žurnalistických profesí. 

Poněkud paradoxní se může na první pohled zdát skutečnost, že deník, který 

zaměstnává více než sedm desítek lidí, ani v dnešní době nemá svého vlastního fotografa. 

Ředitel iDnesu Jaroslav Kábele k tomuto stavu říká, že deník sice nezaměstnává žádného 

fotografa na hlavní pracovní poměr, ale hojně využívá služeb externistů a samozřejmě také 

silného fotooddělení MfD.  

Vytváření a zařazování zpravodajských videí do článků mělo oproti fotografickému 

pokrývání událostí odlišný vývoj. Stav, kdy si redaktor sám natáčel video příspěvky, v době 

okolo roku 2000 pomalu pomíjel a bobtnající internetová redakce získávala v rámci 

společnosti Mafra čím dál větší vliv. Plány vůdčích osobností iDnesu nekončily u prostého 

                                                 
59 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 3.3. 2009. 
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publikování zpráv na internetu. Vydavatelství proto v roce 2000 podpořilo vznik televizní 

agentury TVD; z internetové sekce Mafry tak vznikla multimediální divize, jejíhož vedení se 

ujal jeden ze spoluzakladatelů iDnesu Roman Gallo.  

V porovnání se vznikem iDnesu v roce 1998 šlo o mnohem ambicióznější projekt. 

Agentura TVD nebyla založena zdaleka jen kvůli tomu, aby dodávala obrazové materiály 

internetovému deníku. Hlavním zdrojem příjmů agentury měla být spolupráce se soukromou 

televizní stanicí TV3, která začala vysílat v květnu roku 2000 a měla se stát alternativou 

k tehdy již etablovaným komerčním stanicím Nově a Primě. Výrobě zpravodajství na klíč pro 

TV3 přizpůsobila agentura TVD svou personální základnu. Podle informací Jana Josefa 

Kubíčka měla tehdy agentura k dispozici dvacet redaktorů, tři editory a střihače. Štáby také 

disponovaly tehdy ještě nepříliš rozšířenými digitálními kamerami. 

Ambiciózní projekt však poměrně brzy utrpěl vážnou trhlinu. Televize TV3 měla 

nízkou sledovanost a dostala se do problémů kvůli nejasnostem okolo vysílacích licencí. 

Stanice přestala vysílat na podzim roku 2001 a multimediální divizi Mafry tak dostala do 

nepříjemných potíží. Zastavil se významný přísun finančních prostředků do rozpočtu TVD a 

celý portál musel v důsledku toho dílčím způsobem redukovat nabídku svých služeb. 

K zániku TVD ale nedošlo. Nadále pokračovala v činnosti televizní agentury 

dodávající obsahy různým vysílatelům. Materiály pořizované touto sekcí byly samozřejmě 

pořád k dispozici také pro zpravodajské účely deníku iDnes. 

Systém, jakým redakce využívala televizní příspěvky, však byl v té době odlišný od 

dnešního pojetí, kdy deník nabízí v textech či samostatně několikaminutová zpravodajská 

videa. „Zprávy jsme vysílali kontinuálně, takže když uživatel spustil video, běžely mu na 

monitoru seřazené zprávy. Částečně to tedy připomínalo provoz zpravodajské televize,“ 

vysvětluje specifický princip spolupráce s agenturou TVD Jan Josef Kubíček.60   

 Tento model se ale brzy ukázal jako neefektivní, u recipientů neměl příliš velký 

úspěch. Kontinuální vysílání se proto iDnes rozhodl nahradit krátkými zpravodajskými 

záznamy publikovanými zpravidla uvnitř článků. Kubíček udává, že nový způsob zařazování 

videí zaujal mnohem větší počet čtenářů. Jednotlivá videa měla podle něj až stonásobně vyšší 

sledovanost než vysílání ve stylu zpravodajské televize. 

Nový systém nasazování televizních materiálů změnil potřeby pro provoz agentury 

TVD, a proto se tato sekce redukovala do úspornější podoby. Televizní redakce dnes 

                                                 
60 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 5.3. 2009. 
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zaměstnává podle Kubíčkových informací pět zpravodajských štábů složených vždy 

z kameramana a redaktora, kteří vyrábějí videa pod značkou iDnes TV.61 

 

3.7.2 On-line rozhovory 

 Koncept internetového zpravodajství počítá nejen s aplikací nových technologických 

postupů do výroby mediálních textů, ale také s aktivním přístupem čtenářů. „Čte-li např. 

člověk denní tisk, je klasickým konzumentem; vyhledává-li na internetu [...] přestupuje do role 

producenta; při sledování televize se opět stává konzumentem.“ (Reifová, 2004, s. 306) 

 Tato skutečnost souvisí s odlišným chováním internetového čtenáře, o němž jsme se 

podrobněji zmínili v kapitole 1.3. Návštěvník internetového deníku čte zprávy jiným 

způsobem než v klasických novinách, více si zprávy vybírá podle titulků, sleduje text 

těkavěji. Zároveň si sám určuje, jaké zprávy otevře, popřípadě jaké multimediální příspěvky 

spustí. Kromě toho, že si sestavuje vlastní pořadí zpráv, o než má zájem, se může – alespoň 

dílčím způsobem – stát také spoluautorem žurnalistických produktů. 

 Toto specifikum internetového deníku si velmi dobře uvědomovali zakladatelé iDnesu 

už v prvních projektech, v nichž počítali se zařazením on-line rozhovorů jako základní formy 

aktivní účasti recipienta na vytváření obsahu.62 Tehdy připravovaná interaktivní sekce Politici 

v pavučině nebo Osobnosti v pavučině měla na stránkách deníku iDnes umožnit „komunikaci 

mezi čtenáři a politiky. Otázky uživatelů by se shromažďovaly a zveřejňovaly u příslušných 

jmen v seznamu. Pokud by se shromáždil určitý počet dotazů (cca 20), byl by politik požádán 

o odpovědi. Nejzajímavější reakce by vyšly také v deníku.“ (Kubíček, 1997, s. 3) 

 Jak už bylo uvedeno v kapitole 3.3.2, rubrika nabízející rozhovory, v nichž kladou 

otázky čtenáři, nakonec dostala název Osobnost v síti a redakce ji poprvé uvedla hned 

v počátcích své existence, v lednu roku 1998. Jak dokládá zachovaný záznam rubriky právě 

z tohoto období (Peterka, 2008, nestránkováno), měly vybrané osobnosti u jména a stručného 

představení uvedeno několik odkazů. První z nich vedl čtenáře na profil zvoleného člověka, 

druhý jim ukazoval položené otázky, třetí již zodpovězené dotazy a poslední z odkazů 

naváděl recipienty k e-mailové adrese, kam své dotazy posílali. 

                                                 
61 Uvedeno na základě informací získaných při osobním rozhovoru ze dne 5.3. 2009. 
 
62 On-line rozhovor samozřejmě není jedinou možností, jakou se může čtenář podílet na produkci textů. 
Internetové deníky například využívají při živelních katastrofách formu on-line reportáže, kterou doplňují 
redaktoři na základě vlastních informací, zpráv z agentur a také reakcí čtenářů, kteří popisují situaci v místech, 
která nejsou mediálně pokryta. Návštěvníci internetových deníků také mohou přidávat své diskusní příspěvky 
pod zprávy deníku. V určitých případech, kdy je jejich poznámka relevantní, ji mohou novináři použít jako 
zpětnou vazbu pro svou práci.  



 70

 Ačkoli samotný princip on-line rozhovoru, kdy recipient klade otázky vybrané 

osobnosti namísto redaktora, se v podstatě nezměnil, došlo jen k dílčím změnám 

v technologickém provedení rozhovoru. Dnes už tazatel nemusí posílat otázky elektronickou 

poštou, ale svůj dotaz vpisuje do připraveného elektronického formuláře. Otázky se pak 

respondentovi, popřípadě asistujícímu redaktorovi, zobrazují v redakčním systému. Do něj 

také vpisují své odpovědi, které se v podstatě okamžitě objevují na stránkách deníku. 

Vzhledem k tomu, že redakce iDnesu začala s prvním redakčním systémem pracovat až 

v říjnu roku 1998, musela v prvním tři čtvrtě roce své existence používat platformu založenou 

na znalosti HTML jazyka.  

V současné době jde tedy o přímější formu on-line rozhovoru, kdy osobnost odpovídá 

ihned, nikoli se zpožděním, jak tomu bývalo v počátcích iDnesu, kdy se spíše jednalo o off-

line rozhovory. Respondent reagoval na zasílané otázky buď průběžně, nebo hromadně, když 

se v příslušné e-mailové schránce nashromáždilo dostatečné množství dotazů. Prvním ze  

zmiňovaných způsobů komunikoval se čtenáři v lednu roku 1998 počítačový odborník ze 

společnosti Microsoft Pavel Sodomka – jinak také první účastník tohoto typu rozhovoru 

v historii iDnesu. Druhý způsob využila redakce pro interview s političkou Petrou Buzkovou, 

která také odpovídala v lednu 1998. 

V prvním roce existence se iDnesu podařilo získat k on-line rozhovorům i další známé 

osobnosti, zejména z oblasti politiky. Se čtenáři tak formou dotazů vybraných z e-mailové 

schránky hovořili například ministři české vlády Vladimír Mlynář a Karel Březina, tehdejší 

předseda České lékařské komory David Rath a v neposlední řadě také současný prezident 

republiky a v té době předseda poslanecké sněmovny Václav Klaus. 

Redaktor Lukáš Dolanský, který v roce 1999 u on-line rozhovoru s Klausem asistoval, 

vzpomíná, že někdejší předseda dolní komory českého parlamentu nešetřil pochybnostmi na 

adresu tehdy ještě nepříliš etablovaného internetového zpravodajství. Václav Klaus během 

rozhovoru údajně prohlásil, že vzhledem k malému počtu lidí, kteří tento typ mediálního 

sdělování sledují, v jeho úspěch příliš nevěří. Přesto byl ochoten na rozhovor se čtenáři 

kývnout a odpovídat na jejich dotazy. 

V současné době již pozvané osobnosti zpravidla mají větší povědomí o internetovém 

zpravodajství a vzhledem k jeho sledovanosti zpravidla nabídky na odpovídání čtenářům 

neodmítají. Jejich “setkání“ s recipienty trvá většinou hodinu, během níž buď sami, nebo 

s pomocí redaktora zodpovídají položené otázky.  

Oproti prvopočátkům se také proměnil způsob, jak iDnes on-line rozhovory na své 

stránky zařazuje. Rubrika Osobnost na síti, kde návštěvníci deníku průběžně pokládali otázky, 
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již neexistuje. Dnešní on-line rozhovory jsou řazeny do různých rubrik podle tematického 

zaměření příslušného interview a podle míry zajímavosti publikovány na úvodní stránce 

sekce, popřípadě směřují na homepage celého iDnesu.  

Rozhovor se čtenáři v současné době také probíhá výrazně rychleji než v minulosti. 

Otázky nelze zpravidla klást v průběhu několika dnů, ale v řádu několika desítek minut. 

Redakce zhruba hodinu před začátkem interview vydá poutací zprávu, v níž krátce představí 

pozvanou osobnost, vysvětlí hlavní důvod, proč ji k on-line rozhovoru pozvala, případně 

uvede další informace, které čtenáři napomohou k orientaci v dané problematice a doplní je 

odkazy na související texty. 

Narozdíl od on-line rozhovorů vedených v době vzniku iDnesu nemají dnes tazatelé 

jistotu, že jim pozvaný host odpoví. Přestože svůj dotaz napíší slušně a bude vůči určeným 

tématům relevantní, může se stát, že se na něj kvůli omezenému času a velkému množství 

položených otázek nedostane. Dochází k tomu třeba v situaci, kdy redakce pozve například 

kontroverzní osobnost, u níž bývá kumulace dotazů větší, a tazatel už položí otázku v době, 

kdy host odpovídá. Dotaz se tak dostane až na konec seznamu čtenářských otázek. Na řadu 

z nich už pak respondent v rámci vymezeného času často ani nestihne odpovědět. 

Deník iDnes následně zpracovává nejdůležitější a nejzajímavější momenty 

z rozhovoru do zpravodajského textu. V těle této souhrnné zprávy mohou čtenáři najít i odkaz 

na původní formulář obsahující všechny otázky položené v průběhu on-line rozhovoru. Pokud 

se jedná o rozhovor, který upoutal pozornost většího množství recipientů, může redakce 

zařadit souhrnnou zprávu do postranní lišty na stránce, kde se zpravidla publikují čtenářsky 

nejúspěšnější texty. Deník tak může využívat jejich potenciál i v době, kdy je v rámci 

tematických rubrik vytlačí z předních pozic novější materiály. 

Měli bychom ale připomenout, že ne vždy se on-line rozhovory na iDnesu těšily 

masovému zájmu recipientů, jako je tomu v dnešní době. Když s touto novou žurnalistickou 

formou přišel on-line suplement MfD v lednu 1998 jako první subjekt na český mediální trh, 

nikdo on-line rozhovor prakticky neznal. Tato skutečnost se také odrážela na zájmu čtenářů, a 

redakce proto musela v některých případech improvizovat. „Moc lidí se tehdy v on-line 

rozhovorech neptalo, nebyli na tuhle formu interakce zvyklí. Proto se v některých případech 

museli ptát pozvaných hostů také lidé z redakce, aby strhli k otázkám i čtenáře,“ přiznává 

tehdejší redaktor iDnesu Lukáš Dolanský.63 

                                                 
63 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 3.3. 2009. 
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Novinář uvádí, že setkávání osobností veřejného života a čtenářů iDnesu přinášelo i 

humorné situace. Dolanský například vzpomíná na čtenáře, který pokládal otázky téměř při 

každém on-line rozhovoru. „Měli jsme v oblibě jednoho tazatele, který téměř ve všech on-line 

rozhovorech kladl všem pozvaným hostům neustále jednu a tu samou otázku: ´Máte doma 

odšťavňovač?´“ 64   

    

3.7.3 Aktualizace obsahu a on-line reportáže  

Základním stavebním kamenem úspěchu internetových deníků je rychlost. Příjemci 

mediálních sdělení v dnešní době vnímají tato média jako standardního distributora tzv. 

breaking news. Od internetových deníků očekávají základní vhled do události, nabídku všech 

dostupných relevantních informací a neustálou aktualizaci obsahů. „Dnes už se stalo zcela 

běžnou praxí, že při mimořádných situacích, ať už jsou to přírodní katastrofy (záplavy), nebo 

teroristické útoky (New York, Madrid, Londýn), se lidé při hledání aktuálních informací 

obracejí nejdříve na internet.“ (Šmíd, 2005, s. 29) 

Tato skutečnost samozřejmě neznamená, že by on-line deníky nemohly poskytovat 

analytické informace a uvádět čtenáře do širších souvislostí. Není to však jejich prvořadým 

úkolem, nositeli této obsahové nabídky by měly být spíše tištěné deníky. 

V ideálním případě - v němž by vše fungovalo podle představ vedení redakcí - by tak 

vydavatelství Mafra disponovalo dvěma dokonale se doplňujícími zpravodajskými médii. 

„Chceme, aby čtenáři k získání přehledu o všech událostech doma i ve světě plně stačilo to, že 

se přes den podívá na iDnes a ráno si přečte deník Mf Dnes. Neboli aby nepotřeboval 

sledovat žádná jiná média," představil svou vizi šéfredaktor deníku iDnes Michal Hanák u 

příležitosti již dříve zmiňovaného propojení redakcí tištěného a elektronického deníku. 

(iDnes, MfD; 2007, nestránkováno) 

Vzhledem k počátečnímu nízkému stavu zaměstnanců zpravodajského serveru bylo 

možné provozovat neustále aktualizované zpravodajství z terénu pouze s pomocí redaktorů 

MfD. S touto limitací počítaly i prvotní plány autorů projektu. Redaktor iDnesu měl fungovat 

jako technologické zázemí pro novináře z “mateřského“ deníku. Pracoval by u počítače 

s internetovým připojením a byl by s redaktorem MfD v telefonickém kontaktu. Jeho 

informace by pak samozřejmě v co nejkratší možné době vydával na webu. „Takto dočasně 

vytvářené týmy by zlepšily také výrazně deníkové zpravodajství, neboť editor ´i Dnes´ by pro 

odborného redaktora fungoval také jako předsunuté redakční zázemí přímo na místě akce.“ 

                                                 
64 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 3.3. 2009. 
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(Gallo, Kubíček; 1997, s. 5) Spolupracovat mohl internetový novinář s redaktorem MfD 

samozřejmě také z redakce, nemusel být na samotné události přítomen.  

Toto propojení platilo za nadstavbu standardnímu monitoringu agenturního 

zpravodajství, které – především zpočátku – tvořilo základ produkce deníku iDnes. Jan Josef 

Kubíček v roce 2000 dokonce popsal náplň činnosti deníku tak, že „pracuje téměř jako tisková 

agentura. Nabíráme informace z několika zdrojů, kterými jsou od tradičních tiskových 

kanceláří, jako například ČTK, Reuters nebo AP, přes naše vlastní redaktory, až po redaktory 

deníku Mf Dnes,“ (Dolanský, 2000, s. 42) 

Měli bychom také zdůraznit, že první vytvořený projekt z jara 1997 ještě nepracoval 

s později vytvořeným pojmem on-line reportáž, uvažovalo se pouze o možnosti neustálé 

aktualizace již vydaných textů. U některých typů událostí, kde dochází k neustálému vývoji 

situace, však může být mnohočetné přepisování jednoho textu zbytečně pracné a zdlouhavé. 

Proto redakce už v prvních letech své existence přistoupila v některých případech 

k systematické úpravě způsobu práce.  

Text zachycující událost vyvíjející se v relativně krátkém časovém úseku 

(demonstrace, dramatická politická jednání, živelní katastrofy apod.) už nebyl konstruován 

jako klasická zpráva s občasnou aktualizací, ale sestával se zpravidla z krátkých odstavců 

uvozených časovým údajem. Každý přidaný příspěvek pak většinou přinášel novou informaci 

vztahující se k vývoji událostí. Ostatní příspěvky nemizely, ale přidáním nového textu se 

pouze odsouvaly o jednu pozici níže. 

Podobně jako u on-line rozhovorů pak mohla redakce text on-line reportáže vložit přes 

hypertextový odkaz do později vytvořeného textu shrnujícího nejdůležitější okamžiky 

události. Čtenář tak měl možnost si díky vloženému odkazu zpětně projít všechny podstatné 

momenty “minutu po minutě“. První skutečnou on-line reportáž pak deník iDnes pořídil 

z demonstrací politického hnutí Děkujeme, odejděte konaných na podzim roku 1999.    

Ještě než se dostaneme k popisu pro historii iDnesu významných on-line reportáží, 

připomeňme si úplné počátky pravidelně aktualizovaného zpravodajství na stránkách tohoto 

deníku. Zvlášť významným počinem, který podle redakce také velmi pozitivně ovlivnil 

návštěvnost média, bylo zpravodajské pokrytí vážných zdravotních problémů bývalého 

českého prezidenta Václava Havla během jeho dovolené v Rakousku na jaře roku 1998. 

Tehdy ještě poměrně krátce fungující internetový deník poprvé viditelným způsobem 

prokázal, že síťové prostředí nemusí být jen místem, kam tradiční média “odkládají“ již 

publikované materiály.  
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Vážně nemocný Václav Havel byl v době svých zdravotních obtíží hospitalizován na 

klinice v Innsbrucku. Pokrývat událost přijela na místo zdravotnická redaktorka MfD Martina 

Riebauerová. Novinářka byla v těsném informačním propojení s lékařským týmem, který se o 

českou hlavu státu staral, a měla tak k dispozici nejnovější informace o jeho zdravotním 

stavu. Vzhledem k tomu, že Riebauerová byla redaktorkou tištěného deníku, mohla nabyté 

poznatky využít pouze jednou za den. V době ranního vydání pak recipienti tyto informace 

většinou znali z televizního či rozhlasového zpravodajství a veškerá exkluzivita získaného 

údaje tak ztrácela na významu. 

 Aby byl potenciál přítomnosti Martiny Riebauerové v Innsbrucku naplno využit, 

dohodl se s redaktorkou na spolupráci deník iDnes. Novinářka na základě domluvy 

telefonovala do jeho redakce každou novou informaci, kterou se o zdravotním stavu 

prezidenta Havla dozvěděla. Situace se tehdy vyvíjela velmi rychle, a proto k aktualizaci textu 

na stránkách iDnesu docházelo i několikrát během jednoho dne. Redakce měla oproti televizi 

a rozhlasu výhodu v tom, že nemusela čekat na zahájení zpravodajské relace a nově nabytou 

informaci mohla publikovat prakticky okamžitě. 

 Jak uvádí tehdejší editor internetového deníku Jaroslav Kábele, nově pojaté pokrytí 

události přilákalo na stránky iDnesu větší množství recipientů než obvykle. Čtenáři se tak na 

jaře roku 1998 začali přizpůsobovat novému trendu ve zpravodajském pokrývání aktuálních 

událostí, které do té doby český internet nenabízel.65 

V důsledku narůstajícího počtu zaměstnanců on-line suplementu také klesala míra jeho 

závislosti na redaktorech tištěného deníku. Konkrétně to znamenalo například možnost posílat 

mimo redakci vlastní redaktory, kteří pomocí mobilních telefonů komunikovali s novináři v 

zázemí. Posílení redakčního týmu iDnesu však nebylo důvodem k přerušení spolupráce se 

zpravodaji tištěného média – ta samozřejmě probíhala i nadále. 

Velmi sofistikovaně pak podle pamětníků zafungovala kooperace obou médií při 

demonstracích, které v roce 2000 probíhaly v Praze jako reakce na zasedání Mezinárodního 

měnového fondu a Světové banky. Tato událost je vzpomínána zúčastněnými novináři i 

mediálními teoretiky jako další významný moment ve vývoji žánru on-line reportáž, 

respektive celého českého internetového zpravodajství. „Jejich příspěvky na internetu 

perfektně zmapovaly situaci v pražských ulicích, zaplněných agresivními demonstranty. 

Návštěvnost internetových stránek serveru idnes.cz tehdy dosahovala sedmimístných čísel.“ 

(Šmíd, 2005, s. 28 a 29) 

                                                 
65 Uvedeno na základě informací získaných při osobním rozhovoru s Jaroslavem Kábelem ze dne 5.3. 2009. 
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V září roku 2000, kdy k zasedání a masivním demonstracím v ulicích českého 

hlavního města došlo, už iDnes mohl počítat i s vlastní reportéry, takže nemusel spoléhat jen 

na novináře tištěného deníku. Zároveň získal velmi vhodnou příležitost prokázat schopnost 

okamžitě reagovat na aktuální vývoj událostí. Protesty provázející shromáždění obou 

světových organizací nabídly iDnesu dvě klíčové devizy: neustále se vyvíjející událost - 

ideální pro zpracování v rámci aktualizovaného zpravodajství a zároveň atraktivní téma, které 

dokáže vyvolat zájem a trvalou pozornost velkého množství recipientů. Propojení uvedených 

faktorů v případě této události u publika velmi dobře zafungovalo. 

„Byla to výrazná událost - iDnes se na tomto zpravodajství profiloval jako rychlé a 

důvěryhodné. Navíc jsme z ulic přímo posílali SMS zpravodajství a třeba řidiči podle těchto 

SMSek objížděli ulice zablokované demonstranty,“ vzpomíná na výjimečné nasazení redakce 

Jan Josef Kubíček.66 

Reportéři iDnesu a MfD využívali v ulicích snadné mobility, jejich pohyb neztěžovalo 

žádné zvláštní žurnalistické vybavení. Jejich hlavním pracovním nástrojem byly mobilní 

telefony, s jejichž pomocí sdělovali do redakce internetového deníku postřehy z demonstrací. 

Tato nová žánrová forma, která vyplynula ze specifických možností internetového 

zpravodajství, podle informací tehdejšího vedení iDnesu přilákala na stránky deníku výrazně 

více návštěvníků, než byl v roce 2000 běžný standard. Obchodní značce iDnes tato událost 

velmi prospěla a internetový deník si v neposlední řadě údajně také získal v rámci 

vydavatelství Mafra větší respekt. (Kaclová, 2004, nestránkováno) 

Pro úplnost zmiňme ještě další velmi úspěšnou formu neustále aktualizované 

reportáže, kterou představují on-line přenosy ze sportovních akcí. Princip referování o 

události je stejný jako u jiných on-line reportáží: krátké příspěvky reagující na vývoj akce 

jsou uvozeny časovým údajem a řadí se chronologicky (od nejnovějšího po nejstarší). 

Na stránkách iDnesu začaly on-line přenosy získávat prostor po vybudování 

samostatné sportovní rubriky v roce 1999. Zpravodajský formát, který se později uchytil i u 

jiných českých internetových deníků, je určen především pro čtenáře, kteří z nějakého důvodu 

nemohou sledovat sportovní událost například v televizi nebo přímo v místě konání. 

 

3.8 Spolupráce deníků iDnes a Mladá fronta Dnes 

 V předcházejícím textu jsme popisovali vývoj a specifika internetového deníku iDnes 

především jako samostatného mediálního subjektu, který do oblasti české on-line žurnalistiky 

                                                 
66 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 5.3. 2009. 
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přinesl celou řadu nových prvků, jež zde také byly zmíněny. Nezpochybnitelnou skutečností 

ale je, že bez podpory a spolupráce ze strany deníku MfD by iDnes nemohl nikdy 

plnohodnotně fungovat a získat svou pozici na českém mediálním trhu. V této kapitole se 

proto budeme zabývat vzájemnými vztahy a kooperací obou médií, které patří mezi 

nejdůležitější značky vydavatelství Mafra. 

 Jak vyplývá z předešlých řádků, tištěný a elektronický deník nebylo možné – zejména 

v počátcích existence iDnesu – považovat za rovnocenné mediální partnery. Tuto skutečnost 

formovalo několik faktorů: v roce 1998, kdy iDnes vznikl, četlo zprávy na internetu velmi 

málo lidí, neexistovala zde v podstatě žádná tradice tohoto způsobu žurnalistického sdělování. 

Projekt iDnesu tedy pro společnost Mafra znamenal především test, nikoli zcela seriózně 

míněný projekt. Tomu také odpovídal první redakční tým postavený pro účely internetového 

deníku. Oproti skromnému projektu stálo tradiční médium s velmi silnou pozicí na českém 

mediálním trhu. 

 Bylo tedy zřejmé, který subjekt bude mít při obsahové a strategické spolupráci navrch. 

S takto nastaveným poměrem sil počítali ve svých původních plánech i autoři projektu iDnes. 

Stránky on-line suplementu MfD měly za úkol pokrýt „zpravodajskou mezeru mezi 

jednotlivými vydáními tištěného deníku, který budou přímo podporovat.“ (Kubíček, 1997, s. 2) 

Editor iDnesu měl zajišťovat nejen obsah on-line zpravodajství, ale také komunikaci 

s dalšími složkami vydavatelství. „Bude odpovědný za kompletní textovou a elektronickou 

výrobu internetovské Mf Dnes. Mimo redakci bude spolupracovat s inzertním oddělením 

Mafry a s providerem internetu. Bude podřízen jednomu ze zástupců šéfredaktora.“ (Kubíček, 

1997, s. 5)  

 Důležitou část obsahu iDnesu měly tvořit materiály převzaté z chystaného vydání 

tištěného deníku. Projekt z března roku 1997 počítal s tím, že on-line suplement bude v době 

hlavních večerních zpravodajských relací televizních a rozhlasových stanic publikovat 

několikařádkové výtahy z nejdůležitějších zpráv MfD pro následující den. V plné verzi se pak 

materiály tištěného deníku směly na stránkách iDnesu objevit až v době uzávěrek 

konkurenčních titulů. 

 Přebírání obsahů z MfD společně s kooperací s novináři tištěné redakce tvořily dva 

základní pilíře spolupráce obou médií. Vzhledem k tomu, že tento předpoklad nebyl 

aplikován v laboratorních podmínkách, ale v sociálně aktivním souboru lidí, docházelo 

k určitým limitacím vzájemné spolupráce. 
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3.8.1 Nedůvěra v nové médium 

 Ačkoli projekt internetového deníku iDnes zaštiťovali většinou zkušení novináři, kteří 

měli za sebou působení v tradičních médiích, potýkali se především v prvních letech s 

nedůvěrou i neochotou ke spolupráci ze strany “mateřského“ média. „Část papírových 

redaktorů si navíc myslela, že internet ohrožuje noviny, a trvalo dva roky, než se podařilo 

přesvědčit vydavatelství a redakci novin, že tomu tak není, že je naopak podporuje, šíří značku 

v jiném prostoru a podchytává mladé lidi pro noviny,“ uvedl k obavám některých novinářů 

MfD v roce 2002 Jan Josef Kubíček. (Kaclová, 2004, nestránkováno) 

 Jeho předpoklady týkající se pozitivního vlivu na čtenost tištěného deníku se podle 

šéfredaktora MfD Roberta Čásenského potvrdily. Ten v roce 2007 – v době spojení redakcí 

iDnesu a MfD do jednoho redakčního týmu – prohlásil, že třetina lidí, která hledá 

zpravodajské obsahy v on-line deníku, také čte tištěnou Mladou frontu. (MfD, iDnes; 2007, 

nestránkováno) 

 Podle ředitele iDnesu Jaroslava Kábeleho přesto nechtěli někteří novináři tištěného 

deníku z důvodu výše zmíněných obav v počátcích iDnesu s on-line suplementem MfD příliš 

spolupracovat. Podle Kábeleho ale řada redaktorů postupně zjistila, že spojit síly 

s internetovou redakcí je pro ně vlastně výhodné. Pro účely svých textů mohli zcela volně 

využívat materiály vydané na iDnesu. K dispozici tak měli například výsledky publikovaných 

čtenářských anket, výroky osobností z on-line rozhovorů, úryvky z on-line reportáží a mnohé 

další textové položky. 

 Původní nesoulad ve vzájemných vztazích měla na svědomí právě skutečnost, že 

novináři z “mateřského“ média zpočátku netušili, co mohou od internetového zpravodajství 

očekávat. S trochou nadsázky vzpomínal Jan Josef Kubíček v roce 2004 na situaci z období 

úplných počátků on-line suplementu, při níž si někteří novináři MfD poprvé všimli práce 

svých kolegů z internetového deníku. „Že se na internetu něco děje, že se tomu věnujeme, 

zjistili až pár týdnů po startu iDnes, kdy jsme byli s kolegou Petrem Zářeckým tak utahaní ze 

startovního maratónu, že jsme usnuli na gauči před domácím oddělením, které tam zrovna 

mělo poradu." (Kaclová, 2004, nestránkováno) 

Jaroslav Kábele pak tvrdí, že vztahy obou redakcí jsou v současné době výrazně lepší 

než v minulosti, ale přesto se údajně v týmu tištěného deníku stále najdou novináři, kteří on-

line deníku pořád nedůvěřují a brání se vzájemné spolupráci. Takové případy už jsou ale 

podle něj spíše výjimečné.67 

                                                 
67 Uvedeno na základě informací získaných při osobním rozhovoru s Jaroslavem Kábelem ze dne 5.3. 2009. 
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3.8.2 Spolupráce při tvorbě textů 

 Jak už bylo výše uvedeno, dvěma základními body vzájemné kooperace mezi tištěnou 

a internetovou podobou MfD je přebírání již vytvořených textů na iDnes a spolupráce při 

tvorbě textů mezi jednotlivými redaktory. 

 Vzhledem k tomu, že obě redakce působí v rámci jednoho vydavatelství, měly by 

teoreticky mít přístup prakticky k veškerým textovým i jiným materiálům z produkce té 

druhé. Proto je také nutné jejich činnost koordinovat, aby se zbytečně nedublovaly při práci 

na jednom tématu. „Bylo by hloupé a nehospodárné chodit například na tiskovku ve dvou. 

Dělá se to tak jen v mimořádných případech, kdy obě redakce pracují na tématu z jiného úhlu 

nebo v jiném ´rychlostním režimu´,“ vysvětluje ředitel iDnesu Jaroslav Kábele.68 Zbytečné by 

pak podle něj bylo také zdvojování práce regionálních redakcí MfD, které sídlí v každém 

z krajů České republiky. Také jejich informace a materiály jsou po vzájemné domluvě 

novinářům iDnesu k dispozici. 

 V prvních letech existence on-line deníku ale byla spolupráce mezi ním a iDnesem 

jednoznačně jednosměrná. Internetoví novináři pracovali prakticky výhradně z redakce a 

přijímali informace z terénu od redaktorů MfD.  

Zpravidla telefonická komunikace mezi zástupci obou médií ovšem neprobíhala jen 

v případě výše popisovaných on-line reportáží, ale také u rutinních, méně vypjatých událostí 

jakou jsou například tiskové konference nebo politická zasedání. „Když šli lidé z Mladé fronty 

třeba na tiskovku, zavolal jsem jim - nebo oni mně. A pak jsme například části jejich textů 

dávali na web,“ popisuje standardní postup kooperace bývalý redaktor iDnesu Lukáš 

Dolanský.69 

 

3.8.3 Přebírání textů z MfD 

V úvodu kapitoly jsme zmínili, že ve vztahu obou médií měl vždy – a zejména 

v prvních letech iDnesu – dominantní postavení tištěný deník. MfD byla také tím médiem, 

které poskytovalo (a poskytuje) své materiály iDnesu. Opačně tento typ spolupráce příliš 

často neprobíhá. Potvrzují to také závěry analýzy z mé bakalářské práce z roku 2007, která se 

mimo jiné podrobně zabývala právě obsahovou spoluprací těchto deníků. „Přesun materiálů 

opačným směrem nelze přesně číselně vyjádřit, protože ve většině případů nešlo o celé zprávy, 

ale např. o využití některých citací či jiných částí textů. Z tohoto a dalších níže uvedených 

                                                 
68 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 5.3. 2009. 
 
69 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 3.3. 2009. 
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poznatků je možné tvrdit, že tím, kdo výrazně více ovlivňuje zpravodajskou produkci 

zkoumaných médií, je tištěný deník.“ (Pavec, 2007, s. 49) 

Tuto skutečnost ovlivňují zejména dva faktory: pro tištěné médium už jsou kompletní 

verze zpráv publikovaných v průběhu dne na internetu staré, a je proto nezbytné, aby je 

zpracovalo jiným způsobem – používá tak spíše jen části textů. MfD také vždy – zejména 

díky většímu počtu redaktorů a charakteru média – produkovala větší množství exkluzivních 

materiálů než iDnes. 

Šéfredaktor internetového deníku Michal Hanák přesto vidí v této oblasti vývoj, 

kterému pomohlo sestěhování redakcí do jedné místnosti. „Kolegové z printu se odnaučili 

před námi svá zjištění tajit, naučili se důvěřovat svým novým kolegům z on-line deníku a 

pomalu také přicházejí na to, že jim tato spolupráce může ušetřit práci. To je ostatně vidět i v 

samotném deníku, kde přibylo textů převzatých přímo z iDnesu,“ vysvětluje Hanák.70 

 

3.8.3.1 Počet přebíraných zpráv 

V kapitole 1.3 věnované specifickému stylu vytváření textů pro internetové deníky 

jsme se zaměřili na to, jakým způsobem on-line deník upravuje přebírané materiály pro 

potřeby internetového čtenáře, a nyní se proto budeme věnovat spíše technologické stránce 

přesunu obsahů. 

Ačkoli jsme zde popsali dominantní pozici jednoho ze zúčastněných médií, 

neznamená to, že by tento vztah během jedenácti let působení iDnesu na mediálním trhu 

neprošel žádným vývojem. V počátečním období bylo zřejmé, že navzdory předsevzetí 

publikovat co nejvíce vlastních zpráv, budou podstatnou část obsahů tvořit “překlopené“ 

noviny.  

Nejprve se podívejme na to, s jakým množstvím textů MfD server iDnes pracoval a 

pracuje. Internetový publicista Ondřej Neff popsal v roce 2000 podobu zpravodajství iDnesu 

závislého na MfD následovně: „V jistém smyslu je iDnes derivát normálního deníku, i když 

dnes už má své vlastní články nebo i větší verze článků.“ (Dolanský, 2000, s. 41) Vedoucí 

iDnesu Jan Josef Kubíček s takovými závěry nesouhlasil. V témže roce řekl, že iDnes „stojí 

samostatně a s redakcí papírové Mladé Fronty Dnes je provázán pouze částečně informačně, 

a to jen tak z dvaceti procent.“ (Dolanský, 2000, s. 41) 

K velmi podobným číselným závěrům, které v roce 2000 Kubíček uvedl, jsem dospěl 

také v rámci analýzy v mé bakalářské práci vytvořené o sedm let později. Ve zkoumaném 

                                                 
70 Citováno na základě rozhovoru pořízeného prostřednictvím elektronické pošty ze dne 23.4. 2009. 
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období použil deník iDnes v sekci Zprávy v průměru pětinu všech publikovaných zpráv ze 

své tištěné předlohy. Průměrný počet zpráv převzatých z MfD byl 4,18 zprávy za den. (Pavec, 

2007, s. 49 a 50) 

Poněkud odlišný údaj, vztahující se k roku 2009, uvádí současný šéfredaktor iDnesu 

Michal Hanák. Nutno ovšem podotknout, že Hanák hovoří o statistikách celého on-line 

deníku, nikoli pouze jedné – byť klíčové – sekce, jak tomu bylo u mé bakalářské práce. Na 

otázku, kolik procent denní produkce iDnesu tvoří materiály z tištěného deníku, odpověděl 

následovně: „Záleží na tom, jak definujeme texty z Mf Dnes. Pokud tím myslíme texty, které 

přebíráme z deníku po vydání a v podobě víceméně tak, jak vyšly, pak je to jistě do deseti 

procent, spíše ještě méně. Samozřejmě vedle toho jsou texty, které vznikají během dne ve 

spolupráci s redaktorem deníku. Chápu je ale jako autorské, nikoliv převzaté, protože obvykle 

vznikají ve spolupráci printového a on-linového redaktora a tedy další den v novinách vychází 

zpráva zpracovaná jinak, než jak vypadala na webu.“ 71 72 

Obecně můžeme tyto poznatky – získané jak od zaměstnanců deníku tak ze 

závěrů nezávislé analýzy – shrnout tak, že počet přebíraných textových materiálů z tištěného 

deníku netvoří více než pětinu publikovaných zpráv na serveru iDnes. Tento číselný údaj 

podporuje úspěšnost původní ideje projektu, který sám sebe už v rámci prvních plánů 

definoval jako médium stavící svoji obsahovou náplň především na aktuálním zpravodajství, 

nikoli pouze na přebírání textů z “mateřského“ deníku, jak bylo u jiných internetových médií 

v době vzniku iDnesu běžné. 

 

3.8.3.2 Proměna způsobu přebírání textů 

Postupem času, s rostoucím počtem zaměstnanců redakce, který se z původních dvou 

dostal až k sedmi desítkám, se pouze proměnily zdroje, z nichž iDnes čerpá při tvorbě 

aktuálních zpráv. Větší množství redaktorů umožnilo pozměnit víceméně pasivní přebírání 

agenturních obsahů na aktivnější tvůrčí platformu vycházející z využití více různých 

informačních zdrojů. Novinář si vzhledem k většímu množství času na tvorbu jedné zprávy 

                                                 
71 Citováno na základě rozhovoru pořízeného prostřednictvím elektronické pošty ze dne 23.4. 2009. 
 
72 K této skutečnosti bychom ještě měli doplnit, že iDnes většinou uvádí u převzatých textů jejich autory – tedy 
jména novinářů MfD. Opačně však tato reciprocita vždy neplatila či neplatí. Například Lukáš Dolanský uvádí, že 
pokud tištěný deník (v období okolo roku 2000, kdy v iDnesu působil) použil ve svém vydání celý text či jeho 
část z on-line suplementu, podepisoval jej buď zkratkou “-ids-“ nebo ve formě“jméno redaktora MfD, iDnes“. 
Poznatky z analýzy v mé bakalářské práci také ukazují na skutečnost, že MfD několikrát použila citát nebo část 
textu z elektronického deníku, aniž by médium citovala či uvedla jméno autora. Oproti tomu iDnes v převzatých 
materiálech většinou zdůrazňoval exkluzivitu informací MfD. (Pavec, 2007, s. 51) 
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může dovolit více autorské pojetí textu. „Situace se změnila. Nejen v přebírání zpráv z Mladé 

fronty, ale i v tom, že iDnes v současné době produkuje víc vlastních textů,“ porovnává Lukáš 

Dolanský deník iDnes v době svého působení s jeho dnešní podobou.73 

Změna ve způsobu přebírání textů, o níž se výše zmiňuje i Dolanský, se nejvýrazněji 

projevila v roce 1999, kdy obsahovou spolupráci deníků ovlivnil nechtěný únik informací ke 

konkurenci. 

Redakci MfD se v srpnu 1999 podařilo získat exkluzivní informaci o tom, že nový vůz 

automobilky Škoda ponese název Fabia. Po dohodě s MfD se iDnes rozhodl zveřejnit zprávu 

20. srpna po osmé hodině večerní – v tištěném deníku měl text vyjít až druhý den. Stalo se 

ovšem něco, s čím žádná z redakcí nepočítala. Zprávu ještě stačily do ranního vydání 

zpracovat Lidové noviny, které ji uveřejnily na titulní straně listu. V textu se sice odkazovaly 

na skutečnost, že informaci jako první zveřejnil server iDnes, ale použily v něm veškeré jeho 

údaje, čímž výrazně otupily exkluzivitu souběžně vydané zprávy v MfD. 

Tato zkušenost pochopitelně vzbudila v redakci tištěného deníku nelibost. Novináři 

“mateřského“ média si na defekt ve spolupráci stěžovali u šéfredaktora MfD Petra Šabaty, 

který následně rozhodl o tom, že doposud ne zcela jednoznačná pravidla pro publikování 

novinových textů získají mnohem přísnější podobu. (Dolanský, 2000, s. 42 a 43) 

Vznikl dokonce interní manuál, který jednoznačně stanovuje, jakým způsobem má 

internetová redakce v rámci tohoto procesu postupovat. Už tedy nebylo možné vydat na 

internetu exkluzivní zprávu MfD v době před uzávěrkami konkurence. Některé materiály 

vytvořené například dlouhodobou investigací novinářů tištěného deníku se na internetu 

objevují pouze v rámci speciálního režimu.74 Výjimku pochopitelně tvoří materiály, jejichž 

publikování nesnese odklad – ať už texty mapující aktuální události nebo materiály, které by 

vzhledem k jejich dostupnosti mohla publikovat či odvysílat během dne i jiná média. (MfD, 

iDnes; 2007, nestránkováno) 

Jasně dané kontury přísně nastaveného režimu potvrdily také výsledky již zmiňované 

analýzy z mé bakalářské práce prováděné téměř osm let po zavedení těchto opatření. 

Poznatky z analýzy naznačily zřetelné pravidelnosti v přebírání novinových zpráv: „Přesun 

zpráv z MfD do iDnesu má jasně daná pravidla. Striktně určen je zejména časový úsek, během 

něhož se texty na web přesouvají. Vždy se jedná o dobu, kdy už jsou noviny hotové a 

                                                 
73 Citováno na základě osobního rozhovoru ze dne 3.3. 2009. 
 
74 „Něco jiného je zpravodajská zpráva a investigace, kauza Mf Dnes - tam se postupuje tak, že se na iDnesu 
poutá kratším materiálem a podporuje se propagace papírového vydání,“ uvádí Jan Josef Kubíček. (Citováno na 
základě osobního rozhovoru ze dne 5.3. 2009) 
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připravené k distribuci. První převzaté zprávy se na iDnesu objevují krátce po půlnoci v den, 

kdy noviny vycházejí, a další přibývají ráno a dopoledne téhož dne. Po dvanácté hodině 

přesun zpráv končí.“ (Pavec, 2007, s. 49) 

Časový úsek dne, během něhož k přesunu novinových zpráv dochází, zhruba odpovídá 

době, v níž si čtenáři nejvíce kupují denní tisk. Na základě těchto závěrů můžeme říci, iDnes 

skutečně funguje jako propagátor deníku MfD. Tento předpoklad potvrzuje také způsob, 

jakým se s převzatými zprávami v iDnesu pracuje.  

V dnešní době už on-line suplement nepublikuje novinové texty v plném znění, jak 

tomu bylo v počátcích spolupráce – výjimku tvoří jen zprávy menšího rozsahu. U delších 

materiálů online deník uveřejnil ve zkoumaném období roku 2007 vždy „pouze zkrácenou 

verzi. Například u Tématu Dnes, které se skládá z více částí, nabídl iDnes čtenářům většinou 

jen hlavní článek a zbylé části Tématu zůstaly přidanou hodnotou MfD. U jiných větších 

materiálů pak iDnes zveřejňoval zhruba dvě třetiny textu, na jejichž konci uváděl formulku 

´Hlouběji se tématu věnuje dnešní Mladá fronta Dnes´. Jednalo se zpravidla o exkluzivní 

materiály listu. Lze tedy tvrdit, že zprávy přebírané serverem iDnes fungují jako propagace 

MfD, která nabízí mapované události v rozšířenější podobě než on-line deník.“ (Pavec, 2007, 

s. 50) 

Tyto závěry potvrzuje i šéfredaktor MfD Robert Čásenský. „Vždy usilujeme o to, aby 

materiál přinesl druhý den v tištěné podobě přidané hodnoty, které přimějí čtenáře investovat 

i do novin.“ Podle jeho informací se – zřejmě i díky tomuto systému – podařilo k tištěnému 

deníku přilákat třetinu čtenářů on-line suplementu iDnes. Dlouhodobým cílem MfD je, aby se 

stálými recipienty listu stala alespoň polovina recipientů internetového deníku. (MfD, iDnes; 

2007, nestránkováno)  

Zda se tento cíl podařilo naplnit, zatím není zřejmé – šéfredaktor iDnesu Michal 

Hanák uvádí, že jeho deník zatím takový průzkum nezadával. Prověřený způsob přebírání 

obsahů z MfD ovšem podle něj přece jen přinesl prokazatelný efekt. „Tím, že iDnes poutá 

témata deníku a v předstihu promuje, co vyjde druhý den, Mf Dnes stoupl počet mladých 

čtenářů ve věku 21 - 30 let.“ 75 

 

3.8.4 Spojení redakcí 

V kapitole 3.6 jsme zmínili významné vykročení vydavatelského domu Mafra k ještě 

těsnější spolupráci mezi redakcemi tištěného a internetového deníku. Oba týmy se na základě 

                                                 
75 Citováno na základě rozhovoru pořízeného prostřednictvím elektronické pošty ze dne 23.4. 2009. 
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inspirace od velkých evropských listů přestěhovaly do jednoho velkého společného 

newsroomu. Cíl byl zřejmý: ještě více zefektivnit kooperaci dvou odlišných médií. 

Propojenější spolupráce měla přinést užitek oběma redakcím. 

Novináři tištěného a elektronického média tak mohli díky odstranění fyzických bariér 

lépe komunikovat a účinněji vykrývat zpravodajská témata. Tento systém se projeví třeba ve 

chvíli, kdy se novinář spojené redakce dozví o skutečnosti, jejíž publikování nesnese odklad a 

není možné s ní čekat na ranní vydání MfD. „Když například reportér deníku získá informaci, 

že odstoupil ministr nebo byl jmenován nový trenér fotbalové reprezentace, musí ji okamžitě 

zveřejnit on-line," popsal modelový případ propojení obou médií zástupce šéfredaktora MfD 

Michal Musil. (MfD, iDnes; 2007, nestránkováno) 

S odstupem téměř dvou let hodnotí šéfredaktor iDnesu Michal Hanák významnou 

systémovou změnu pozitivně. „Šlo nám tehdy o lepší a hlubší spolupráci obou týmů, což se 

určitě podařilo. Redaktoři se navzájem velmi dobře poznali. Výměna informací je tedy 

plynulá,“ popisuje Hanák.76 

Užší spolupráce by pak také – možná poněkud paradoxně – měla prohloubit žánrově 

stylistickou odlišnost tištěného a elektronického deníku. Internet by měl být podle představ 

redakcí místem, kde budou čtenáři hledat informace, zatímco noviny budou zasazovat události 

do širších souvislostí a nabízet hlubší analytický vhled. MfD a iDnes by tedy ještě 

jednoznačněji měly mít vyznačena svá zpravodajská teritoria, která umožní tvorbu odlišných 

obsahových nabídek, jež se vzájemně doplní v rámci komplementárního zpravodajského 

systému.  

„Zkrátka, zpravodajství a publicistika v deníku budou nadále přinášet čtenářům 

zážitek z četby tištěných novin, který je jiný než při čtení on-line zpravodajství na monitoru 

počítače," nastínil vizi redakcí zástupce šéfredaktora MfD Michal Musil. (MfD, iDnes; 2007, 

nestránkováno)  
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Závěr 

Od dob úplných počátků internetové žurnalistiky v Česku uplynulo téměř čtrnáct let. 

Zejména okolo roku 1996 začala vznikat první významná média publikující v rámci služby 

World Wide Web, která pomáhala konstituovat tuzemský trh tohoto specifického druhu 

žurnalistického sdělování. Potenciál plynoucí z odlišností vycházejících především z už dříve 

popsaného hypertextového principu ovšem v té době dokázali docenit pouze někteří 

internetoví publicisté – velcí vydavatelé periodického tisku či provozovatelé jiných médií se 

konceptem nového zpravodajského formátu příliš nezabývali. Velké české deníky se 

omezovaly víceméně pouze na “překlápění“ svých materiálů na internet, což ovšem jejich 

produktům nepřinášelo téměř žádnou přidanou hodnotu. 

Vstup významných českých titulů na celosvětovou internetovou síť tedy rozhodně 

nebyl nijak razantní. Provázela ho spíše opatrnost a v řadě případů také nedůvěra v nové a 

nepříliš probádané mediální prostředí. Postupné seznamování tuzemských vydavatelů 

s umisťováním aktuálních zpráv na internet ale nakonec přece jen pomohlo k pomyslnému 

uznání on-line deníků za standardní součást mediálního trhu. Navíc za součást, která dokáže 

účinně kooperovat nejen se svou tištěnou předlohou, ale může dokonce stát jako zcela 

samostatné médium. 

Tato diplomová práce se pokusila výše zmíněný přerod ilustrovat na příkladu zrodu a 

vývoje deníku iDnes - prvního významného zpravodajského serveru, který v České republice 

vznikl. První část textu se zaměřuje především na sumarizaci faktorů, jež existenci tohoto 

typu média umožňují, a které zároveň vymezují jeho možnosti v oblasti produkce aktuálních 

zpráv. Stručným vhledem do české i zahraniční historie on-line zpravodajství pak druhou část 

textu zasazuje do širších souvislostí. 

Ve stěžejní kapitole práce jsem se snažil vytvořit co možná nejpřesnější historický 

obraz vzniku a dalšího směřování deníku iDnes, který v řadě ohledů posloužil později 

vzniknuvším internetovým médiím jako vzor pro vytváření obsahů. I proto jsem zvolil právě 

iDnes, abych na jeho příkladu popsal standardy fungování internetového zpravodajství. Práce 

by měla být zároveň pokusem o vytvoření uceleného popisu určité etapy vývoje tohoto 

segmentu českého mediálního trhu, o jehož historii můžeme čerpat pouze z dílčích materiálů 

uveřejněných na publicistických serverech či z některých závěrečných studentských prací. 

Text staví nejen na těchto zdrojích, ale také na rozhovorech s novináři, kteří stáli 

přímo u zrodu deníku iDnes, popřípadě výrazně ovlivnili jeho další směřování. Práce se opírá 

také o původní plány autorů projektu, které jakožto interní materiály redakce dosud nebyly  
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nikdy publikovány. Právě tyto dokumenty nabízejí možnost lépe pochopit dobu a podmínky, 

za nichž projekt internetového deníku vznikal. Práce se tedy neomezuje na chronologický 

popis událostí, ale pokouší se zařadit je také do patřičných souvislostí. 

Obtížné začátky on-line deníku iDnes demonstrují to, jakým způsobem se mediální trh 

stavěl k umožnění existence dalšího druhu zpravodajského produktu. Úspěchu, na tehdejší 

poměry značně riskantního, projektu vydavatelství Mafra příliš nevěřilo a jeho realizaci 

posvětilo spíše ze zvědavosti, jak autoři projektu s minimálním rozpočtem naloží. Deník 

iDnes musel také čelit nedůvěře ze strany kolegů z tištěného deníku, kteří jej v řadě případů 

vnímali jako konkurenci. Zároveň však můžeme v prvních letech serveru pozorovat nezměrné 

profesní nadšení a velkou míru improvizací, které poněkud pionýrské počátky iDnesu 

doprovázely.  

Jasná představa zakladatelů projektu Jana Josefa Kubíčka a Romana Galla také 

dovedla iDnes k realizaci vytčených cílů, kterými byla aplikace specifických prvků 

internetové žurnalistiky odlišující deník od běžné mediální produkce druhé poloviny 90. let. 

Na internetu tak poprvé v českém prostředí dostala prostor on-line reportáž či on-line 

rozhovor, objevilo se průběžně aktualizované zpravodajství. 

V současné době je rozpočet oproti startovnímu více než desetinásobný, počet 

redaktorů stoupl z původních dvou na více než sedmdesát. Stránky deníku iDnes patří na 

českém internetu k vůbec nejnavštěvovanějším. Jeho počátky a nejrůznější aspekty složitého 

vývoje, které příliš nenaznačovaly, že by se mohl stát tak úspěšným médiem, by však neměly 

zůstat zapomenuty, protože patří mezi nejzajímavější kapitoly vývoje českého internetového 

zpravodajství.     
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Přílohy 

 V této části práce dostávají prostor obrazové přílohy, které znázorňují různé vývojové 

fáze internetového deníku iDnes, respektive některé původní rubriky, které buď zanikly nebo 

v průběhu let doznaly významných změn. Všechny obrázky zachycující část vývoje tohoto 

média pocházejí ze soukromého archivu internetového publicisty Jiřího Peterky, který je 

publikoval v textu “Jak Mf Dnes a iDnes přicházely na internet“ (vyšel 16.1. 2008 na serveru 

Lupa). 

 

 
 

Server Trafika byl předchůdcem českých internetových deníků. Od tištěných médií si 

kupoval obsahy a publikoval je na internetu. Kromě denního tisku na jeho stránkách 

vycházely také časopisy. 
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Tato “čekací“ stránka se načetla zájemcům, kteří si před 12. lednem 1998 zadali do 

příkazového řádku adresu www.idnes.cz.  
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První verze domovské stránky deníku iDnes z 12.1. 1998. 
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 Snaha o vytváření originálních obsahů se projevila například při vymýšlení nových 

rubrik. Rubrika Hospody a hospůdky se ale do dnešních dnů nedochovala. 

 

 
  
 Kresby Vladimíra Jiránka (a jejich archiv) patřily k největším lákadlům internetového 

deníku. 
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 Takto vypadala první rubrika s on-line rozhovory. Vzhledem k tomu, že osobnosti 

neodpovídaly čtenářům ihned, jednalo se spíše o jakési off-line rozhovory. 

 

 
 

 Jedna z ukázek spolupráce internetového deníku s Mladou frontou Dnes. Záznamy 

z diktafonů jejich redaktorů iDnes následně publikoval na internetu. 
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 Ukázka domovské stránky iDnesu z roku 2001. Šlo o období největší obsahové 

nasycenosti média. Sami zainteresovaní novináři přiznávají, že orientace na stránkách mohla 

být pro čtenáře obtížná. 


